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ÖN SÖZ 

 2019 yılından itibaren Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS) 

başlığı altında Van’da organize edilen sempozyumumuzun, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmiş 

bulunuyoruz. Doğu Anadolu’nun kadim şehirlerinden olan Van’da Türk kültürü, dili, folkloru 

ve edebiyatına yönelik çalışmaların, yerli ve yabancı pek çok akademisyen ve araştırmacının 

bir araya gelmesi ile sunulması ve değerlendirilip tartışılması hem şehrimiz hem de ülkemiz 

adına heyecan verici olmuştur. Edebiyattan sanata, sosyolojiden din bilimlerine kadar birçok 

alanda ele alınan konular, Türk kültürüne katkısı bakımından yadsınamayacak düzeydedir.  

 2021 yılının “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” yılı olarak ilan edilmesi ve İstiklal 

Marşı’nın milli marş olarak kabulunün 100. yılı olması vesilesi ile, bu sene 

sempozyumumuzda milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’a ve milli marşımız İSTİKLAL 

MARŞI’na önemli bir yer ayrılmıştır. Bu bağlamda özel sunumlar gerçekleştirilmiş ve özel 

oturumlar oluşturulmuştur.  

 Türkolojinin her alanından sempozyumumuza katkı sunan kıymetli bilim insanları 

sayesinde sempozyumumuz bu yıl da bir bilgi şöleni haline gelmiştir. Bu hususta emeği geçen 

başta sempozyum düzenleme ve bilim kurulu olmak üzere bütün katılımcılarmıza minnettar 

olduğumuzu belirtmek isteriz. Bilime gönül vermiş insanlar sayesinde Uluslararası Türkoloji 

Sempozyumu’nun gelecek yıllarda Türk dünyası için sembolleşen şehirlerde 

gerçekleştirileceğini bildirerek önümüzdeki yıl da siz kıymetli bilim insanlarını aramızda 

görmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.  

 

UTAS Düzenleme Kurulu Başkanı  

Doç. Dr. Halit YABALAK 

 

 

 

 

 

 



 

Edebiyat ve Mekân Bağlamında Necati Tosuner’in Romanları Üzerine Bir Değerlendirme* 

 

Abdulmecit Canatak
1
 Dilan Özkaplan
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Özet 

Edebi eserin anlam arayışına yön veren mekân tasavvuru kendi içerisinde bir bütünlüğün 

ifadesi olarak tanımlanabilmektedir. Mekân edebi eserde var olan ya da var olması istenen gerçekliğe 

dayanak hükmündedir. Toplumsal ya da bireysel nesnelliğe dayalı vaka zinciri bu gerçekliğin izleri ile 

aydınlığa kavuşur. Karakter tasvirinin yardımcı unsuru olarak yer edinen mekân edebi eserin odak 

figürlerine ya da yardımcı karakterlere yön verme özelliğine de sahiptir. Odak figürlerin beklentileri, 

yalnızlıkları, hayal kırıklıkları, sevinçleri ya da üzüntüleri mekâna sirayet eder. Bu sayede geçmiş, 

şimdi ve gelecek zaman düzleminde şekillenen vaka halkaları mekân tasavvuru ile insan ruhunun 

anlam arayışını gözler önüne serer. Edebi eserde mekân iletilmek istenen duygu ve düşüncelerin çok 

daha ötesinde derin anlamlara imkân sunar. 

Çalışmamızda Necati Tosuner’in romanlarında (Sancı..Sancı.., Bana Sen Söyle ve Yalnızlıktan 

Devren Kiralık) mekân unsurunun yukarıda belirtilen özellikleri ele alınacaktır. Tosuner’in adı geçen 

eserleri kurgunun odağında ana olaylara bağlı olarak anlam kazanan mekân öğesinin farklı boyutları 

ile ele alınmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Necati Tosuner, Edebiyat ve Mekân, Mekân. 

 

An Evaluation of Necati Tosuner's Novels in the Context of Literature and Space 

         Abstract 

The conception of the place that leads the literary work's search for meaning can be described 

in itself as an expression of integrity. The place is based on the reality that exists or is intended to exist 

in the literary work. The case chain, based on social or individual objectivity, is illuminated by traces 

of this reality; the space, which has a place as an auxiliary element of character depiction, also has the 

ability to direct focal figures or supporting characters of literary work. The expectations, loneliness, 

disappointments, joys, or sorrows of focus figures follow the place. Thus, the case rings shaped in the 

plane of past, present, and future reveal the search for meaning of the human spirit through the 

conception of space. In the literary work, the space opens up deep meanings far beyond the emotions 

and thoughts intended to be transmitted.  

                                                 
*"Bu yayın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP tarafından desteklenen SYL-2019-7687 kodlu Necati Tosuner'in 

Romanları Üzerine Bir İnceleme" adlı projeden üretilmiştir"  
1
 Prof. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, acanatak@yyu.edu.tr, 

2
 YL. Ö. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, dilan.ozkaplan@hotmail.com 
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In our work, Necati Tosuner's novels Sancı…Sancı… (Pain…Pain…) Bana Sen Söyle ( You 

Tell Me) and Yalnızlıktan Devren Kiralık ( For Sublease, Because of Loneliness) include examining 

the space element with the above mentioned features. Tosuner's aforementioned works make it 

inevitable that the different dimensions of the space element, which takes meaning depending on the 

main events in the focus of fiction, will be considered. 

Keywords: Necati Tosuner, Literature and Space, Space. 

Giriş 

İnsanın bireysel tarafının yanı sıra yetiştiği kültürel ve siyasal ortamın bir anlamda yansıtıcısı 

olan mekân, aynı zamanda kültürel hafızanın göstergesidir. İnsan zaman denilen bütünün bir parçası 

olduğu için, kurgusal metinlerdeki mekân tasavvuru önemlidir. Balık, 2016: 119). Mekân; herhangi 

bir romanda işlevsel olarak her şeyden önce olayların bir dekorudur.  Genel olarak vakanın varlık 

bulduğu yer aynı zamanda şahısların içinde yaşadıkları, kendi benliklerini fark ettikleri alandır. 

Bununla birlikte şahısların içinde bulundukları çevreyi algılama şekillerini, psikolojik ve sosyal 

durumlarını izah yolunda imkânlar sunabilir. 

     Bachelard’ın “insanın düşünceleri, anıları ve düşleri için en büyük birleştirici güçlerden 

biri”(Bachelard, 1996: 35) olarak tasavvur ettiği mekân, vakanın bir öğesi olarak aksiyonun 

oluşmasına ve şekillenmesine de etki eder. Bazı mekânlar şahısları engelleyici özellikler taşırken 

bazıları onlara yardım eden bir görev alabilirler. Öte yandan romanlarda mekân türlerini belirten açık, 

kapalı, geniş, dar, özel gibi adlandırmalar kullanılır (Narlı,2002:98). 

     Necati Tosuner’in romanlarında mekân genellikle roman kişilerinin içinde bulundukları ruhsal 

durumu yansıtır. Öte yandan olay halkalarına büyük ölçüde yön veren mekân çeşitlilik arz eder. Bu 

durum romanların birçoğunda aksiyonunun çok boyutlu oluşuna ve kişi sayısının fazlalığına 

bağlanabilir. Romanlarda mekân çoğunlukla geniş ve dar şeklinde iki kısımda ele alınmaya olanak 

sağlayacak özellikler taşır. Geniş mekânlar, olay halkalarının şekillenmesine olanak sağlayan diğer 

mekânları da kapsayan özelliklere sahiptir. Bu yönü ile mekânsal anlamda birçok parçanın bütünü 

olma niteliği taşır. Dar mekânlar şahısların kendi yaşantılarını idame ettikleri, diğer şahısların sınırlı 

sayıda girebildikleri kapsayıcı mekânlardır. Bu mekânlar özellikle roman kişilerinin yaşantılarını 

ruhsal yönlerini sezdirecek nitelikte tasvir edilir.  

    Sancı…Sancı…romanının çok katmanlı bir olay örgüsüne sahip olması kişi sayısındaki çeşitliliği 

etkilediği gibi mekân çeşitliliğine de olanak sağlar. Romanda mekânlar bütün ayrıntıları ile tasvir 

edilmeye çalışılır. Bu durum, tasvir edilen mekânlarda gerçekleşecek olayların önemine de işaret eder. 

Mekânın varlığı, kişiler ve olaylarla anlam kazanır. Olayların bireylerde yarattığı etki mekâna da 

sirayet eder. Bu durum romanda mekânsal anlamda bir bütünlüğün varlığını beraberinde getirir. Her 

bir roman kahramanının tasviri yaşadığı mekânın tasviri ile birlikte verilerek zihinde bir 

canlandırmanın gerçekleşmesine olanak sağlanır. 

        Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle romanlarında mekânlar daha dar ve kısıtlıdır. 

Genellikle olay halkalarına yön veren asıl mekânlar bireylerin yaşantılarını yansıtan dar mekânlardır.   

      Yalnızlıktan Devren Kiralık romanında olay örgüsü henüz şekillenmediği için mekânlar kişilerle 

birlikte ayrıntılı olarak tasvir edilir. Elli alt bölümde de mekâna dair kesitlere rastlamak mümkündür. 

Ancak Bana Sen Söyle romanında olay halkalarının çok boyutluluğu, birtakım yeni olayların meydana 

gelmesi mekânsal ayrıntıyı gölgede bırakır, mekân sadece olaylara yön veren boyutu ile ele alınır.  
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Duygu ve Heyecanın Devinimi Bağlamında Mekân 

      Edebi eserde vaka halkalarına bağlı olarak mekânın gerçeklikten öte anlamlara ve boyutlara 

ulaştığı yadsınamaz bir gerçektir.Mekân dar anlamıyla her ne kadar olayların gerçekleştiği yer olarak 

tanımlansa da uzak anlamıyla odak figürlerin ruhsal devinimlerini anlamlandırabildikleri ücra nokta 

olarak tanımlanabilmektedir. Edebi eserde temaya, roman kişilerinin duygulanmalarına şahitlik 

eden,olayların akışına yön veren fon olarak adlandırılabilir. 

       Necati Tosun er’in ilk basımı 1977 yılında yapılan Sancı.. Sancı adlı romanı iki bölümden 

oluşmakla birlikte vaka halkalarının çok boyutluluğu ile ön plana çıkmaktadır. Çok sayıda içi içe 

geçmiş olay bütünlüğü ile anlam kazanan eser, odak figür Osman’ın Almanya’daki yaşantısı ile 

şekillenir. Eserin ilk bölümü roman kişilerinin tanıtımı ile sonlanırken ikinci bölüm Almanya’da 

öğrenci olarak bulunan Osman’ın hayat mücadelesi ve imkânsız aşkı ile tamamlanır.Eserin alt 

bölümlerinde kahramanların sancılarına değinilir.  

    İkinci bölümde ise bu kişilerin hayatlarında verdikleri kararlar, hayal kırıklıkları, terk edilişleri 

gözler önüne serilmektedir. Almanya’da yaşayan Türklerin maruz kaldıkları durumlar dile 

getirilmekle birlikte, her iki ülke bireylerinin de benzer hayatları olduğuna, aynı sancıları çektiklerine 

dair izlenimler dikkate değer bir şekilde örneklendirilmektedir. Roman bu yönüyle karşıtlıklar üzerine 

temellendiği gibi, benzer noktaların varlığını da sezdirmektedir.  

      Romanda öne çıkan ana olay halkalarından ilki Osman-Gunter-Petra üçlüsünün sancıları ile 

şekillenir. Osman Türkiye’den Almanya’ya öğrenci olarak gider ve burada eğitimine devam eder. 

Fakat Almanya, zamanla Osman’ı amacı dışındaki birçok olaya dâhil eden bir olgu halini alır. Osman, 

Petra adlı Alman kızdan hoşlanır. Petra zamanla Osman’ın sancısı oluverir. Petra gerçekte Gunter ile 

nişanlıdır onunla beraber yaşar. Fakat Osman’ı tanıdıktan sonra ondan kopmamaya başlar. Osman’a 

karşı adını koyamadığı bir şeyler hisseder ancak ne istediğini tam olarak bilemez. Gunter, Osman’ın 

Petra’ya olan ilgisini sezer ve zamanla Osman’dan nefret etmeye başlar. Gunter güz olunca Petra ile 

evleneceklerini düşünür. Petra hem Gunter’in hem de Osman’ın sancısı olur. Petra hem Osman ile 

arkadaşlığına devam eder hem de Gunter’den kopamaz. Ancak ne istediğini tam olarak bilemediği için 

Osman’dan da ayrılmaya karar verir. Osman’ın asıl sancısı Petra’nın onu terk etmesi ile çekilmez bir 

hal alır. Osman’a göre Petra onu kamburu yüzünden terk etmiştir. Petra’nın terk edişi Osman ile 

Ulrike’nin yollarının kesişmesine olanak sağlayan olaydır. Romanın son kısmında Ulrike ile Osman 

tesadüfen karşılaşırlar. Her ikisinin sancısı onları yeniden bir araya getirir. Çünkü Manfred adlı Alman 

bir genç ile birlikteliği olan Ulrike de terk edilmiştir. İki farklı olay halkası bireylerin benzer sancıları 

neticesinde bütünlük kazanır. 

        Sancı…Sancı…romanında geçen mekânlar özellikle roman kişilerinin yaşantılarını, ruhsal 

yönlerini sezdirecek nitelikte tasvir edilir. Osman’ın kaldığı yurt odası, Petra ve Günter’in evi, Türk 

işçilerin çalıştığı fabrika, Mensa ve Dieter’in yeri, Exsport Remzi’nin dükkânı, Murat’ın kahvesi, Türk 

vatandaşların barındıkları mahalle ve evler romanda tasvir edilen mekânlardır.  

       Romanda tasvir edilen mekânların en dikkat çeken yönü kahramanların ruh hallerini, 

duygularını yansıtan bir görüntüye sahip olmalarıdır. Bu durumun örneği en çok Petra ve Osman 

ilişkisinde görülür. Petra, Osman’ın kaldığı odayı kendi ruh halinin sezdirdikleri ile şu şekilde tasvir 

eder: 

“Odanın bakımsız duvarlarında, eşyanın kuruluğunda biçimlenmiş gibi görünen, ikisi 

arasındaki masa üstünde büyükçe bir saksı içinde kurumuş bir çiçek gibi duran soğukluk 

(SS,2011:92). 
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     Osman ise Petra ve Günter’in evini, Günter’in varlığından dolayı kendisine rahatsızlık veren 

bir mekân olarak tasvir eder. Mensa ve Dieter’in yeri olayların çoğunun şekillendiği mekânlar olarak 

ele alınabilmektedir. Osman’ın izlenimleri ile olayların birçoğu her iki mekânla bütünleşerek sunulur: 

    “Dieter’in yerine genelde gençler gidiyordu. Akşam saat altı olsun kepenkler kaldırılır, -çoğu 

liseli-erkenciler birer ikişer doluşurdu. Cam yanında yüksekçe setteki masalar, tezgâh, geçiş yerleri 

tıklım tıklım olurdu. Sanki yağmurdan sığınılan bir tente altıydı Dieter’in Yeri” (SS,2011:41). 

       Tosuner’in çoğu eserinde duygu ve heyecanın yansıması olarak yer edinen mekân evler ve evlerin 

pencereleridir. Evlerin pencereleri Sancı..Sancı…romanında da bireylerin umutlarını, beklentilerini 

simgeleyecek şekilde kullanılır. Roman karakterlerinden Emine çoğu zaman abisinin evindeki 

pencereden dışarıyı izlemekte, pencere önünde görünen ay ona gelecek günler hakkında umut vaat 

etmektedir.Romanda mekânlar, mevcut halleri dışında roman kahramanlarının isteklerini ve 

sancılarını barındıran mekânlar olarak da yeni bir forma ulaşır. Bu mekânlar çoğu zaman bir 

karşılaştırmaya dahi malzeme olabilmektedir. Osman çoğu zaman kendisini Samuel Beckett gibi 

hisseder. Hatta yurttaki odası ile Beckett’in yaşadığı yeri karşılaştırır, Almanya’da yaşayan Türk bir 

öğrencinin yaşam koşulları ile Beckett’in yaşam koşulları ironik bir dille şu şekilde aynılaştırılır: 

“Beckett Fransa’nın bir büyük kentinde, Saint Jacques Bulvarı’nda oturur.Geceleyin çalışma 

odasının ve mutfağın perdelerini hiç örtmez. Osman Almanya’nın bir büyük kentinde Theresian 

Sokağı’nda oturur. Çatı katıdır.Penceresi tavanda çeyrek eğilimlidir ve perde gerektirmez.’’ 

(SS,2011:178). 

     Romanda mekânlar bütün ayrıntıları ile tasvir edilmeye çalışılır. Bu durum tasvir edilen 

mekânlarda gerçekleşecek olayların önemine de işaret eder. Romanın birinci bölümünde ana olayın 

geçtiği geniş mekânlardan biri olan Dassel Sokağı Petra’nın evinin bulunduğu sokaktır. Dassel Sokağı 

maddi olanakların yeterli olmadığı, işçi ve öğrencilerin yaşadığı bir sokak olarak tasvir edilir. Osman 

ilk kez Dassel Sokağı ile mekâna anlam yükler. ”Fareli Kızın Sokağı” diye nitelediği Dassel Sokağı 

duygularının mekânda vücut bulmuş halidir. Bu sokak Petra-Osman birlikteliğine kapı aralayan 

mekânların ilkidir ve şöyle tasvir edilir:  

     “Kısa bir sokak Dassel Sokağı. Hemen de demiryolunun yanında uzanıyor. Uçlarının açıldığı 

Dörtyol ağızlarında, köprü üstünden trenler geçiyor. Sokağın güneş almaz dar olan bu kaldırımı, yer 

yer demir yolunun kaba taş örülü duvarıyla sınırlı. Birer ikişer odalı kiraya verilen bu omuz omuza 

bakımsız evlerde yabancı işçiler ve –üniversiteye yakınlığı nedeniyle öğrenciler oturuyor 

‘’.(SS,2011:8).  

    Osman’ın çıkmazlarını ve heyecanını yansıtan mekânlardan bir diğeri Theresien Sokağıdır. 

Romanın başkişilerinden biri olan Osman’ın kaldığı yurt bu sokakta yer alır. Dar mekân olarak 

Osman’ın kaldığı yurt odası daha sık tasvir edildiği için bu sokak ismen daha az anılır. Geniş 

mekânlardan biri sayılan İstasyon, Osman’ın içindeki kalabalığı, sancıları, yitirilmişlikleri, bir ülkede 

yabancı olarak yaşamanın debdebesini üstlenen bir mekân olarak tasvir edilir:  

  “Osman dert boyunu aşsın istasyona geliyor. Kışın sıcağına, yazın serinliğine, gündüzleri o 

büyük uğultusuna ,geceleri yüksek ve derin sessizliğine sığınıyor onun. Oyalayan, avutan, unutturan 

bir şey hep bulunuyor. Sonra da çıkıyor ki dert daha büyümüş, çaresizlik daha da artmış 

mı?’’(SS,2011:124).  

     Sancı…Sancı… romanında geniş mekânlar çoğu zaman bireylerin sancılarını unutturmak için 

tüm ayrıntıları ile tasvir edilebilmektedir. Bu sayede mekânın unutturma çabası üzerinde işlevsel bir 

fonksiyonu olduğunu sezebilmekteyiz. Ulrike karnında bir çocuk taşıdığını hissettiği an sokağa çıkıp 
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bu gerçekliği bir an olsun unutmak ister. Bulunduğu yolun karşısındaki park tüm ayrıntıları ile hâkim 

bakış açılı anlatıcı tarafından şu şekilde tasvir edilir: 

 “Koşuyor Ulrike. Hafif esintiyi almış karşısına, koşuyor. Duruyor alanda. Alanın karşı 

köşesinde park. Girişteki sırada yaşlı bir adam oturuyor. Bir polis arabası her zamanki gibi telefon 

kulübesi yanına çekilmiş duruyor. Çocuk yaşta bir kız kırıtarak konuşuyor telefonda. Araya bir 

tramvay giriyor. Tramvay geçiyor ve tutulmuş bir hıçkırıkla koşuyor karşıya Ulrike.’’ (SS,2011:21). 

    Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle romanları içerik olarak birbirlerini tamamlar 

niteliktedir. Ana olay halkaları birbirleriyle bağlantılı olarak anlam kazanır. Yalnızlıktan Devren 

Kiralık romanında muallâkta kalan birçok vaka Bana Sen Söyle romanında açıklığa kavuşur. 

Yalnızlıktan Devren Kiralık romanında olaylar romanların başkişilerinden Salim Bey ve oğlu 

Ekrem’in ölümü ile neticelenirken Bana Sen Söyle romanı her iki ölümün sonuçları ile başlayıp sona 

erer. Ancak Yalnızlıktan Devren Kiralık, roman kahramanlarının yaşantılarına dair ayrıntılı kesitleri 

sunması yönü ile önem arz eder. Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle isimli romanlarda 

odak figürlerin ruh halleri ile bütünleşen mekânlar oldukça fazladır. Asıl olay halkaları bu mekânlar 

ile bütünleşerek anlam kazanır. Kişi sayısının fazlalığı ve olayların çok boyutluluğu mekânda değişim 

ve çeşitliliği de kaçınılmaz kılar. Mekânlar arası geçişler olay halkalarının yön verdiği yoğunluk ve 

bütünlüğe göre şekil alır. Ekrem’in evi, Beyhan’ın evi, Salim Bey’in evi, Dalyan’daki kahve, Erguvan 

Çocuk Yuvası, Okan’ın odası, Camlı Köşk, Gülşen’in abisinin evi, Ziya’nın Almanya’daki dükkânı 

önemli sayılabilecek mekânlar arasındadır.  

    Yalnızlıktan Devren Kiralık romanın birinci alt bölümünde Beyhan’ın rüyasını şekillendiren 

gerçekçi mekân Ekrem’in evinin balkonudur. Burada anılan Ekrem’in evinin balkonu gerçekleşecek 

olan bir felaketi önceden sezdiren, heyecanın odak noktası sayılabilecek mekân işlevi görmesi 

nedeniyle önem arz eder. Bir sonraki kısımda Beyhan’ın evi yakın dar mekân olarak ele alınır. 

Ardından Salim Bey’in evi vefat eden eşinden sonraki hali ile yalnızlığı temsil eden dar mekân olarak 

tasvir edilir. 

   Yalnızlıktan Devren Kiralık romanının üçüncü alt bölümü dar mekân olarak Ekrem’in evi ile 

şekillenir. Hem Beyhan’ın kendisini boşaması hem de işinden ayrılması Ekrem’i derin bir çıkmaza 

sokar. Ekrem evinde bu ruh hali ile dolaşır, hıncını evindeki eşyalardan çıkarmak ister 

(YDK,2005:16).  

    Ekrem’in İçinde bulunduğu derin yalnızlık eşyalara sirayet eder, Ekrem’in davranışlarına yön 

verir. Yalnızlıktan Devren Kiralık romanında sık sık anılan, Beyhan ve Pervin ile bütünleşen en 

önemli dar mekânlardan biri de Erguvan Çocuk Yuvasıdır. Beyhan ve Pervin bu çocuk yuvasında 

öğretmenlik yaparlar. Erguvan Çocuk Yuvası Pervin ve Beyhan’ın ruh hallerine olumlu yönde sirayet 

eden bir mekândır. Bu mekân romanda tüm boyutları ile şu şekilde tasvir edilir:  

   “Erguvan Çocuk Yuvası. Yuva Beyhan ve Pervin’in buraya bakmak için geldiklerinde ön 

bahçede gördükleri ve hemen vuruldukları – o zaman-çiçek açmış iki erguvan ağacından almıştı 

adını. O ilk coşkuyla yuvanın adını erguvan koyunca her şeyde erguvan renginin egemenliği de sanki 

kaçınılmaz olmuştu.. Ağaçsız. Duvarlar, çocukların sevdiği düşsel kahramanlarla resimli. Kaydırak, 

tahterevalli, maymun merdiveni, salıncaklar ve genişçe bir kum havuzu var”(YDK,2005:31).  

     Erguvan Çocuk Yuvasından sonra Beyhan ile bütünleşen ikinci dar mekân Camlı Köşk’tür. 

Camlı köşk, Beyhan’ın öğretmenlik yıllarında sık sık önünden geçtiği, kendisine güzel anıları 

anımsatan mekân özelliği taşır. Ancak Beyhan’ın hastalık sürecinde Camlı Köşk gerçekleşecek olan 

bir felaketi temsil eden mekân görünümü kazanır (YDK,2005:49-50).  Okan’ın odası her iki romanda 

da Okan’ın varlığını temsil eden, özerkliğini simgeleyen dar mekânlardan biridir. İnsan kalabalığı 

içinde varlığı yadsınan Okan kendi odasında birey olarak var olduğunu sezer isteklerini gerçekleştirir. 
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Bu yönü ile Okan’ın odası mekânsal olarak bir kaçış yeri, sığınılacak sıcak bir yuva işlevi görür. 

Anlatıcı Okan’ın odasını zamanda geriye dönüşlere başvurarak şu şekilde tanıtır:  

“Okan’ın odası. Büyük bir oda, evin en büyük odası. Günlük ,güneşlik. Pervin altı yıl önce, 

Kadir evi terk edince, o Nimet denilen kadınla oturmaya başlayınca yatak odasını bozdu. Yeniden 

boyattı odayı, yeni perdeler dikti, dayadı döşedi. Okan’a orada bir özerklik tanıdı.” (YDK,2005:106).  

     Necati Tosuner’in romanlarında dikkat çeken en önemli özellik mekânların bireylerin ruh 

hallerine göre şekil almasıdır. Gülşen ile Ekrem hafta sonu Gülşen’in ölen abisinin evinde beraber 

vakit geçirirler. Ekrem, Beyhan’dan arta kalan yalnızlığının sirayet ettiği ruh haline göre mekâna 

anlam yükler. Gülşen’in abisinin evi bu noktada duygulara yön veren dar mekân işlevi görür 

(YDK,2005:158-160).  

     Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle romanlarında ortak dar mekân olarak ele 

alınabilecek olan Dalyan’daki kahve, Pervin’in duyguları ile bütünleşen mekânlardan biridir. Pervin 

sık sık buradaki kahveye gidip Serdar’ı bekler. Dalyan, Pervin’in içindeki kalabalığı ve umudu bir 

arada simgeleyen mekândır. Anlatıcı bu mekânı;  

   “Dalyan. Gezginler. Yürüyenler. Dolaşanlar. Koşanlar. Daha yavaş koşanlar. Bisikletliler, 

köpek gezdirenler, angaryaya köpek gezdirenler (YDK,2005:192) şeklinde tasvir eder. 

       Tosuner’in her üç romanında da mekân odak figürlerin yaşantıları ile çeşitlenir. Çok boyutluluğu 

ile yer edinen mekân tasavvuru bireylerin anlam arayışlarına ve içsel yolculuklarına olanak tanır. Öte 

yandan mekân bireylerin ruh hallerine ayna tutan, arzu edilene ulaşma gayesi ile şekillenen fondur. 

    Umut Arayışı ve Gurbet Temi Bağlamında Mekân  

     Sancı…Sancı...romanının olay örgüsü Almanya’da şekillenir. 1974-1976 yılları arasında 

Almanya’da bulunan Necati Tosuner esasen bu romanın başkişisi Kambur Osman’ın kendisidir. Odak 

figür Osman da kamburdur ve Almanya’ya öğrenci olarak gelmiştir.  Yazarın Almanya 

günlüklerinden kesitler sunan roman Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların başından geçen olayları, 

yaşam koşullarını gözler önüne sermesi yönü ile de önem arz eder.  

      Almanya’da yaşayan işçi sayısının çok olması toplumsal ikilemi ve gurbet temini de 

örneklendirir.  Çok sesli karşıtlık olarak niteleyebileceğimiz bu durum romanda Alman bireyler ile 

Türk bireylerin aynı çatı altında yaşamaları neticesinde meydana gelen olaylar ile anlam kazanır.  İyi 

şartlarda ve önemli mevkilerde çalışanlar hep Alman vatandaşlar iken kötü koşullarda ve düşük 

mevkilerde(çöpçü, ,işçi vb.) çalıştırılanlar ise Türk vatandaşlardır. Yazar bu durumu olaylara yön 

veren bir olgu olarak sezdirmeye çalışır. Romanda yer alan Alman karakterler iyi yaşam şartlarına 

sahip olmalarına rağmen genelde hayattan beklentisi olmayan bireylerdir.   

  Bireylerin,  hayatlarında çoğu şeye sahip olmaları kendilerini tatmin edebilecek başka 
yaşantı arayışına girmelerine neden olur. Bu nedenle bir süre kendilerini oyalayacak birtakım 
işlerle uğraşır; farklı kişiler ile geçici ilişkiler-arkadaşlıklar kurma yoluna başvururlar. Türk 
vatandaşlar da bunun aksine maddi anlamda rahata ermek, amaçlarını gerçekleştirmek için 
Almanya’da bulunurlar. Çok sesli karşıtlıklar bu noktada bireylerin hayatlarının kesişmesi ile 
gerçekleşir. 

 Mekânsal boyutları ile bakıldığında Almanya umudun yeşereceği yer olarak 
tanımlanmaktadır. Bu nedenle daha iyi şartlarda yaşama hayali Almanya’nın ideal mekân olarak 
seçilmesinde olanak tanır. Hayal edilenin aksine Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların sancıları 
da Almanya’da başlar. Çünkü romanda adı geçen bireylerin sancıları Almanya’dan önce yok 
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denecek kadar azdır. Almanya’ya gelindikten sonra yeni bir ülkede yabancı olarak yaşamak, 
modern hayata ayak uydurmaya çalışmak,  iş hayatına dâhil olmak, yeni değerler benimsemek ve 
farklı arkadaşlıklar kurmak bireylerin sancılarını arttırır.    

    Öte yandan Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların yaşadıkları evlerin insan hayatının 
idame ettirecek özellikler taşımaması mekânsal bağlamda dikkate değer bir diğer özelliktir. Türk 
vatandaşların yaşadıkları evler genellikle rutubet kokan, derme çatma evler iken Alman bireylerin 
yaşadıkları evler hayat standartlarına yaraşır özelliklerle donatılan evlerdir. Yazar bu yapılardan bir 
tanesini şu şekilde tasvir ederek yapıların geneli hakkında fikir edinmemize olanak sağlar:  

“Bir eski koca yapıydı. Alt kattaki çamaşırcı deposunun gireni çıkanı belirsizdi, bu yüzden dış 

kapı geç saatece açık dururdu. Evlerin çoğunda birden çok kişi ve aile kalıyordu. Yeterli sayıda zil 

yoktu ve kapının açık bırakılışı- ikide bir onun bunun yerine kapı açmaktansa-işlerine geliyordu. 

‘’(SS,2011:187). 

     Diğer yandan romanda üzerinde en çok durulan nokta maddi imkânsızlıkların Türk bireylerin 

hayatlarına daha çok tesir etmesidir. Bu durum, başka bir ülkede yabancı olarak yaşamak zorunda 

kalmanın maddi boyutunu gözler önüne serer.  

       Almanya’da yer alan Dassel Sokağı, Theresien Sokağı, park, istasyon ve üniversitenin arka 

bahçesi diğer mekânlar arasında sayılabilir. Dassel Sokağı maddi olanakların yeterli olmadığı , işçi ve 

öğrencilerin yaşadığı bir sokak olarak tasvir edilir. Bu mekânlar şahısların kendi yaşantılarını idame 

ettikleri, diğer şahısların sınırlı sayıda girebildikleri kapsayıcı mekânlardır. Osman’ın kaldığı yurt 

odası, Petra ve Günter’in evi, Türk işçilerin çalıştığı fabrika, Mensa ve Dieter’in yeri, Exsport 

Remzi’nin dükkânı, Murat’ın kahvesi, Türk vatandaşların barındıkları mahalle ve evler romanda tasvir 

edilen mekânlardır. 

    Mensa ve Dieter’in yeri olayların çoğunun şekillendiği mekânlar olarak ele alınabilmektedir. 

Osman’ın izlenimleri ile olayların birçoğu her iki mekânla bütünleşerek sunulur:  

“Dieter’in yerine genelde gençler gidiyordu. Akşam saat altı olsun kepenkler kaldırılır, -çoğu 

liseli-erkenciler birer ikişer doluşurdu. Cam yanında yüksekçe setteki masalar, tezgâh, geçiş yerleri 

tıklım tıklım olurdu. Sanki yağmurdan sığınılan bir tente altıydı Dieter’in Yeri’’ (SS,2011:41).  

    Almanya gurbet temi bağlamında kültürel belleğin izlerini taşıyan mekân olarak 

adlandırılabilir. Bu mekânlar kimi zaman Türk bireylerin geleneklerini, yaşayış tarzını ,alışkanlıklarını 

temsil edecek şekilde de kullanılır. Tosuner’in bilinçli bir seçimi olarak algılanabilecek olan bu özellik 

yabancı bir ülkede yaşayan Türklerin kendi mekânlarındaki varlıklarını simgeleyen unsurdur. Exsport 

Remzi’nin dükkânı ve Murat’ın kahvesi bu özellikleri örneklendiren iki ana mekândır. Exsport 

Remzi’nin dükkânı alelade bir dükkândan çok Türklerin her türlü işlerini hallettikleri bir kurum 

görünümündedir. Remzi’nin dükkânı tasvir edilirken adeta çok amaçlı bir yapı izlenimi uyandırılmak 

istenir:  

“Örgü makinesinden çakmak taşına para getiren her şeyin satımı. Çeviri, fotokopi işleri, vergi 

karnesi, permi, gümrük kolaylıkları ve konser düzenleyiciliği ve uçak taşımacılığı ve her türlü iş 

takipçiliği…Remzi Bey’in odası Türk filmlerindeki karanlık işler çeviren kişilerin çalışma odalarını az 

buçuk andırır.’’ (SS,2011:30).  

      Exsport Remzi’nin dükkânı işlevsel mekânlar arasında yer alır. Aynı anda çok sayıda işin 

görüldüğü dükkân bireylerin hayat standartları hakkında bilgi vermesi yönü ile önemlidir. Remzi’nin 

dükkânı mekân olarak daha iyi şartlarla donatılmışken Murat’ın kahvesi alelade bir mekân 

görünümündedir. Hâkim bakış açılı anlatıcı Murat’ın kahvesinin sıradanlığını şu şekilde tasvir eder:  
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“Dar bir kapıdan ve ince uzun bir aralıktan giriliyor Murat’ın kahveye. Duvar boyunca epey 

önceleri, kahve yeni açıldığında hani, özenilmiş ve sonra sonra islenip solmuş- Türkiye resimleri, 

Türk büyükleri, camiler ve şurada yapıştırılmış ev ve permi arama duyurularının artık alışılmış, göze 

çarpmayan havasıyla geçilen aralık, bitim yerinde genişler ve ölgün bir ışığın aydınlattığı alt kata 

inen basamaklar.’’ (SS,2011:278).  

    Sancı..Sancı.. romanında Türk işçilerin çalıştığı fabrika ya da atölyelerin mekân olarak tüm 

ayrıntıları ile tasviri söz konusudur. Bireylerin yaşamsal zorunluluklarını temsil eden bu mekânlar 

çoğu zaman gerçekleşecek olan felaketleri önceden sezdirecek şekilde tasvir edilir. Daha iyi şartlarda 

yaşama zorunluluğu neticesinde umut beslenen bir mekân olarak algılanan Almanya romanın ilerleyen 

bölümlerinde birçok felaketin başlangıç yeri olarak tasvir edilir. Ayşe’nin çalıştığı G bölümü de 

uğultuların arttığı karmaşa ortamı şeklinde tasvir edilir. Anlatıcı G bölümünü; “G bölümü alışılmış 

uğultusunu yaşıyor. Motorların, vinçlerin, makaraların, zincirlerin, elle itilen arabaların, akülü 

yükleyicilerin gıcırtıları, sürtüşmeleri, düzgün vınlamalarıyla oluşan , bağrışmalarla, konuşmalarla 

bezenen uğultu” (SS,2011:13) şeklinde tasvir ederek Ayşe’nin ölüm vakasını haber verir. 

  Sancı…Sancı…romanında gurbetliğin ve umudun başlangıç yeri olarak sığınılacak bir mekân 

olarak görülen Almanya Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle romanlarında da az da olsa 

yer edinir. Bana Sen Söyle romanında mekân olarak İstanbul’dan Almanya’ya bir geçiş söz 

konusudur. Romanda geniş mekân olarak ele alınan Almanya, Ziya’nın oradaki rahat yaşantısını 

temsilen tasvir edilir. Diğer yandan Sancı…Sancı romanında tanıtılan Almanya’da Türk bireylerin 

kısıtlı iş imkânları, zor şartlarda çalışmaları söz konusu edilirken Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana 

Sen Söyle romanlarında bunun aksine bir izlenim söz konusudur. Çünkü Ziya Almanya’da kendisine 

ait bir bakkal işletmekte diğer bireyler gibi Alman patronların boyunduruğu altında çalışmamaktadır. 

Dar mekân özelliği taşıyan bakkal şu şekilde tasvir edilir : 

“ZİYA Türk bakkalı. Adı böyle. Ve ak zemin üzerinde bayrak rengi harflerle yazılı. Dükkân çok 

büyük bir yer değil ama yine de bir market düzeninde’’. (BSS,2011:4041) 

    Sancı..Sancı..romanında Kambur Osman’ın ve diğer fabrika çalışanlarının bakış açısı ve 

yaşantısı ile kayıpların, ayrılıkların, umuda karşı umutsuzluğun mekânı olarak tanımlanan Almanya 

Yalnızlıktan Devren Kiralık Bana Sen Söyle isimli romanlarda gurbetliğe alışma sürecinin 

tamamlandığı, daha iyi yaşam koşullarının elde edildiği mekân olarak okura sezdirilir. Nitekim Sancı.. 

Sancı..isimli romanda Almanya’ya ilk göçlerin yaşandığı döneme işaret edilmekte, farklı bir ülkede 

yaşamanın yarattığı bireysel ve toplumsal etkilerin izleri tüm çarpıcılığı ile gözler önüne 

serilmektedir. Her kesimden gurbetçinin(Öğrenci, Şoför, fabrika çalışanı vb.) Almanya’daki 

izlenimlerini barındıran eser göçlerin amaç ve sonuç açısından yarattığı etkileri de örneklendirir.Bu 

bağlamda Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle isimli romanlar gurbete alışma sürecinin 

neticesi olarak refah bir yaşama kavuşma temi üzerinde dururken Sancı..Sancı.. gurbetliği ve 

umutların yok oluşunu örneklendirir. Her üç eserde de mekânın birey yaşantısı üzerindeki psikolojik 

ve sosyolojik etkilerinin izleri ön plana çıkar. Odak figürlerin vaka halkalarına yön veren yaşantıları 

mekâna sirayet eden gerçekliklerin günlük hayatta vücut bulmuş halinin temsili olarak adlandırılabilir. 

 

SONUÇ 

Edebi esere gerçeklik boyutu kazandıran mekân tasavvuru eserde var olan bütünün işlevsel 

tamamlayıcısıdır. Çoğu zaman nesnel bir gerçekliğin izahını temsilen yer edinen mekân, eserin 

kurgusal yapısı neticesinde çok sayıda adlandırmaya olanak sağlayan denge unsuru niteliğindedir. 

Genel bir nesnelliğin zorunlu çabası olarak yer edinen mekân, genellikle yazarın yarattığı karakterlerin 

ruh hali ve yaşantısı ile bütünlük arz eder. Çoğunlukla eserin kahramanlarının duygularını 

8



 

anlamlandırdığı yer; vaka halkalarına dayalı olarak herhangi bir durumdan uzaklaşma, kaçış yeri 

olarak da tanımlanabilir. Bunun aksine ulaşılmak istenen yer ya da umudun habercisi olarak da 

tanımlanabildiği de görülür. Her iki tanımlama biçimi de eserin kahramanlarının ruh hali hakkında 

bizlere ipuçları verir. Çünkü vaka halkalarına yön veren kahramanlar var olan kurgunun içinde yer 

edinen davranışlarını mekâna yansıttıkları hali ile sezdirirler. Bu sayede eserde adı anılan mekân ya da 

mekânlar kahramanların başından geçen olayların habercisidir. 

      Necati Tosuner’in Sancı..Sancı.. isimli romanı yazar ağzından konuşan odak figür Osman’ın ruh 

halini ve yaşantısını ele alır. İki yıl Almanya’da yaşayan Tosuner buradaki izlenimlerini, 

yaşanmışlıklarını, hayal kırıklıklarını, Türk işçilerin zorunlu yaşam mücadelesini tüm gerçekliği ile 

eserde dile getirir. Bu eserde yazarın ruh halini temsil eden geniş mekân Almanyadır. Osman’ın 

hoşlandığı kız olan Petra’nın varlığının simgesi olarak görülen Almanya, dar anlamı ile hayal 

kırıklıklarını, gurbeti ve ayrılığı simgeler. Eserde çatışma unsuru sayılabilecek ilişkiler mekân olarak 

Almanya ile bütünleşik özellikler gösterir. Bu yönüyle eser mekânın insan ruhu üzerindeki etkisini 

örneklendirmesi bakımından önemlidir. Romanda yer alan olayların çoğu Almanya’da geçtiği için 

Almanya mekân olarak heyecanın ve duygunun işlevsel belleği hükmündedir. 

     Devam romanı niteliğinde olan Yalnızlıktan Devren Kiralık ve Bana Sen Söyle isimli romanlarda 

olaylar mekân olarak İstanbul ve semtlerinde gerçekleşir. Birkaç bölümde dar mekân olarak Almanya 

söz konusu edilir. Roman başkişileri Ekrem ve Beyhan’ın başından geçen olaylar, kahramanların içsel 

sıkıntıları her iki eserde de mekânın birey üzerindeki etkilerini örneklendirir. Eserlerde ölümleri ve 

yalnızlıkları temsilen anlam kazanan mekân insan ruhunu anlama gayesinin bilinçli çabasını temsil 

eder. Mekân bu yönü ile edebi eserin kurgusal yapısını besleyen gerçeklik ile odak figürlerin içsel 

gerçekliğini dengeleyen ana unsurdur. 
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Türkiye’de Muhafazakâr Düşünürlerin Ütopik Devlet Anlayışları: Necip Fazıl Kısakürek ve 

Sezai Karakoç Örneği 

 

Ahmet İşler
1
 

Özet 

Antik çağlardan günümüze ideal bir toplumun ve devletin nasıl olması gerektiği hususunda 

farklı ütopyalar ileri sürülmüştür. Bu doğrultuda tarihte bilinen ilk ütopya Platon’un Devlet’idir. 

Milattan önceye dayanan “Devlet” kendinden sonraki düşünürlerin ilham kaynağı olurken toplumların 

dinleri, kültürleri, dönemin siyasal ve iktisadi unsurları da bu düşüncelerin oluşumunda etkili 

olmuştur. Özellikle Thomas More’un 1516’da yayınladığı Ütopya adlı eseri, Francis Bacon’un 

1627’deki Yeni Atlantis’i, Tommasso Campanella’nın Güneş Ülkesi (1643) adlı eseri Batı’da bu 

geleneğin izlerini taşımaktadır. İslam dünyasında ise ideal toplum ve erdemli bir devletin yapısını 

temellendiren Farabi’nin El-Medinetü’l Fâzıla (941-942) adlı eseri, İslam düşünce tarihinin önemli 

yapıtlarından biridir. 

Bu çalışmada yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in “Başyücelik 

Devleti” ve Sezai Karakoç’un “İdeal Devlet” adlı düşünceleri ele alınacaktır. Necip Fazıl’ın 

Başyücelik Devleti, Tanzimat Dönemi’yle başlayan çöküşten kurtuluşun, aynı zamanda “öze 

dönüş”ün iddiasıdır. Başyücelik devletini insanlığın binlerce yıllık tecrübeleri arasında en ideal devlet 

sistemi olarak nitelendiren Kısakürek, bu ütopyayı “ileri cumhuriyet” şeklinde nitelendirmiştir. Sezai 

Karakoç ise, “Diriliş” kavramı çerçevesinde El-Medinetü’l Fâzıla’sını aramaktadır. Karakoç’un 

nazarında erdem devleti olan bu sistem, bir ırka veya sınıfa bağlı politik bir devlet değil, İslami 

esaslara dayalı, insan ve toplumu İslam’ın ruhuyla diri tutacak bir ülküdür. Hem Kısakürek hem de 

Karakoç, ideal devlet olarak Osmanlı Devleti’ni Devlet-i Aliye yapan vasıflarına göndermede 

bulunmakta ve dönemin yönetim biçimlerine sıcak bakmamaktadır. Çalışmada düşünürlerin fikirleri, 

çıkarttıkları Büyük Doğu ve Diriliş adlı dergiler etrafında içerik analizi yapılarak diğer ütopik devlet 

anlayışları ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Başyücelik Devleti, İdeal 

Devlet. 

 

Utopian State Concepts of Conservative Thinkers in Turkey: The Case of Necip Fazıl 

Kısakürek and Sezai Karakoç 
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Abstract 

Different utopias have been proposed from antiquity to the present day in terms of what an 

ideal society and state should be like. Accordingly, the first known utopia in history is Plato’s 

“Republic”. While Republic, which dates back to B.C., was a source of inspiration for later thinkers, 

the religions, cultures, political and economic elements of the period were also influential in the 

formation of these ideas. In particular, Thomas More’s Utopia, published in 1516, Francis Bacon’s 

New Atlantis in 1627 and Tommaso Campanella’s The City of the Sun (1643) bear traces of this 

tradition in the West. In the Islamic world, Farabi’s “Al-Madina al-fadila” (941-942), which is based 

on the structure of an ideal society and a virtuous state, is one of the important works of Islamic 

thought history. 

In this study, the thoughts of Necip Fazıl Kısakürek, one of the most important figures in our 

recent history, “The State of Başyücelik” and Sezai Karakoç’s “Ideal State” will be discussed. Necip 

Fazıl’s The State of Başyücelik is the claim of salvation from the collapse that began with the 

Tanzimat Period, as well as the “return to the essence”. Kısakürek characterized the State of 

Başyücelik as the ideal state system among the thousand years of experience of humanity and 

described this utopia as an “advanced republic”. On the other hand, Sezai Karakoç seeks his Al-

Madina al-fadila within the framework of the concept of “resurrection”. According to Karakoç, this 

system, which is a state of virtue, is not a political state that depends on a race or class, but an ideal 

based on Islamic principles that will keep people and society alive with the spirit of Islam. Both 

Kısakürek and Karakoç refer to the qualities that made the Ottoman Empire an ideal state, Devlet-i 

Aliye, and do not take kindly the forms of governance of the period. In the study, the ideas of the 

thinkers will be analyzed for content on the journals called The Great East and Resurrection and 

compared with other utopian concepts of the state. 

Keywords: Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, The State of Başyücelik, Ideal State. 

Giriş 

Ütopik devlet anlayışı geçmişten günümüze ideal bir toplumun ve devletin arayışı olarak tarif 

edilebilir. Platon, hayalindeki devlet anlayışını gerçekleştirmenin mümkün olmadığını görünce iyi bir 

devletin nasıl olması gerektiğini diyaloglar halinde Devlet adlı kitabında tartışmaya sunmuştur. Platon, 

tasarladığı devlette filozofların kral olmasını veya kralların filozof olması gerektiğini aksi halde 

idealindeki devletin kurulmasının mümkün olmayacağını ve mevcut devletlerin de hiçbir zaman 

mutluluğu getirmeyeceğini düşünür. Öte yandan filozofların bazı değerlere sahip olması gerektiği ve 

bu değerlerin tümünü kendinde barındıran kişilerin çok nadir olduğunu belirtir (Platon, 2020: 182, 

202). Bu yönüyle kralların yönetimi filozoflara devretmesi veya filozof olmaya yönelmelerinin pek 

mümkün olmayacağı göz önüne alındığında Platon’un Devlet’i bir ütopya olarak kalmış ancak 

kendinden sonraki düşünürlerin ilham kaynağı olmuştur. Ümütlü’ye göre (2017: 17) Siyaset 

Felsefesinin amacı da mevcut sistemleri irdelemek, sistemin işlemeyen ilkelerini analiz etmek ve 
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bazen de ütopyalar inşa ederek sentez ve tahlillerde bulunarak fikri dönüşümlerin önünü açmak 

olduğuna göre günümüze kadar birçok hayal ürünü devlet modellerine rastlanmaktadır. 16. Yüzyılda 

İngiltere’de Thomas More’un yayınladığı Ütopya (1516) adlı eseri “olmayan yer” anlamında literatüre 

geçmiş, gerçekleşmesi imkânsız hayali tasarım ve düşünce olarak ideal toplum ve devletin varlığına 

değinmiştir. Aslında “Ütopya” kavram olarak More ile başlayan edebi türleri kategorize etmek için 

kullanılan, modernite ile kurgulanan ve ideolojilere dayanan hayali ülkeler için kullanılan bir tabirdir 

ve ütopyaların altyapısı “modern bilgi, Rönesans ve kapitalizm”dir (Gürkan, 2018: 11-12,45). Francis 

Bacon’un 1627’deki Yeni Atlantis’i, Tommasso Campanella’nın Güneş Ülkesi (1643) adlı eseri gibi 

yapıtlar da Batı’da bu geleneğin izlerini taşımaktadır. İslam dünyasında ise ideal toplum ve erdemli 

bir devletin yapısını temellendiren Farabi’nin El-Medinetü’l Fâzıla (941-942) adlı eseri, İslam 

düşünce tarihinin önemli yapıtlarından biridir. Onu daha da önemli kılan ise “dünyevî bir içerikten 

hareketle inşa edilmiş”, “Sünni iktidar anlayışından beslenen Tanrı devletine” karşı siyaset felsefesine 

ve “bir dünya devleti tasarımı”na dayanmasıdır (Şen, 2011: 131). Farabi de tıpkı Platon gibi ideal 

devletin nasıl olması gerektiğini ve erdemli bir şehri tarif etmektedir. Ona göre felsefe, yönetimin bir 

parçası olmalı, bir yönetici de bulunması gereken nitelikler olmalıdır ki bu özelliklerin tümünün bir 

insanda olması zordur ve bu kişiye (önder-imam) her çağda ancak bir defa rastlanır (Farabi, 2020: 

108). Bundan dolayı gerek Platon ve Farabi, gerekse de Avrupa’daki farklı ütopyaların hayal ülkeleri 

gerçekleşmesi pek mümkün görünmeyen ancak ümit edilen devlet modelleri olarak okunmaktadır.  

Tarihin değişik kesitlerinde düşünürlerin idealini kurduğu ütopyaların oluşumunda toplumların 

dinleri, kültürleri ve dönemin konjonktürü belirleyici olmuştur. Bununla birlikte kimi zaman da ideal 

olmayan ütopyalara (distopya) rastlanmaktadır. Aldous Leonard Huxley'in Cesur Yeni Dünya (1931) 

adlı distopyası gelecekte teknolojinin tüm değerleri yıktığını dile getirirken, George Orwell, Bin 

Dokuz Yüz Seksen Dört (1949) adlı eserinde geleceğin despot yönetimini dile getirmektedir. Farklı bir 

açıdan bakıldığında ise bazen birilerinin ütopyası başka birilerinin nezdinde distopya olarak 

görülebilmektedir. Nitekim ütopyalar kendi ontolojik gerçekliği içinde var olurlar ve kimilerinin 

değerleri üzerinden hayalini kurduğu devlet veya toplum ideali, farklı ideolojilere ve değer yargılarına 

aykırı gelebildiği dikkate alınmalıdır. Örneğin Necip Fazıl’ın ideal devlet tasarımı olan Başyücelik 

Devleti, kimilerine göre “totaliter faşist distopya metni” (Gürsel, 2017) veya “totaliter rejim programı” 

olarak nitelendirilerek (İnce, 2020) onların nezdinde kabul görmeyen bir modeldir. Aynı şekilde Marx 

ve Hegel gibi filozofların ileri sürdükleri devlet modelleri de başka bir ütopya türü olarak 

görülmektedir. Yine İsmail Gaspıralı’nın Darürrahat Müslümanları (1887-1889) adlı eser “Türkçe 

edebiyatın ilk ütopik ülkesidir.” Ziya Gökalp’ın Kızıl Elması ve Halide Edip’in Yeni Turanı gibi 

yapıtlar Türk düşünürlerin ortaya koyduğu ütopyalar olarak kabul edilmektedir (Yumuşak, 2012: 

55,57). 

Bu çalışmamızda yakın tarihimizin düşünür, yazar ve şair kimliğiyle ön plana çıkan iki ismin 

ideallerindeki devlet anlayışı ele alınacaktır. Osmanlı Devleti’nden laik cumhuriyete geçişte 

modernleşmenin bir ürünü olarak yapılan laik karakterli inkılaplar ve dine dönük uygulamalar 

mütedeyyin kesimlerde alternatif arayışlarını beraberinde getirmiştir. Bu bakımdan dinin hayatın her 

alanında hâkim olması gerektiğini düşünen bazı muhafazakâr veya İslamcı çevreler, dinin devlet ile 

ilgili yönüne işaret etmişler, bu bağlamda fikirler ileri sürmüşlerdir. Necip Fazıl’ın 1943’te çıkarttığı 

Büyük Doğu Mecmuası dönemin sosyal ve politik yönünü aksettirmesi bakımından önemli bir yayın 

organıdır. Mecmuanın Tek Parti yönetimine dönük yayın politikasının yanında Osmanlı Devleti’nin 

yıkılmasından sonra Türkiye’nin Kemalist modernleşmesi ve İslam dünyasında yaşanan krizler 

yazarın hayalini kurduğu ideal bir devlet şeklini meydana getirdiği söylenebilir. Yine Sezai Karakoç, 

erdemli bir toplum ve yönetimin nasıl olması gerektiğini Diriliş adlı dergisinde yazı dizisi halinde 

12

https://tr.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bin_Dokuz_Y%C3%BCz_Seksen_D%C3%B6rt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bin_Dokuz_Y%C3%BCz_Seksen_D%C3%B6rt


 

sıralamaktadır. Ütopyaların gerçeklik ve hayal ürünü olup olmadığı hususu bir yana dönemin yönetim 

anlayışlarına eleştiriler barındırması bakımından da değerlendirilebilir. 

 

Necip Fazıl Kısakürek’in Devlet Anlayışı: Başyücelik Devleti 

 

Necip Fazıl’ın 17 Eylül 1943’te çıkarttığı ve 1978 yılına kadar yayınına devam eden Büyük 

Doğu dergisi, onun fikirlerinin ele alındığı bir düşünce ekolüdür. Necip Fazıl’ın Büyük Doğu 

düşüncesi etrafında kurduğu İdeolocya Örgüsü, onun ifadesiyle davasını temellendiren başyapıtıdır. 

Bu eserin bazı kısımlarının ilk yayınlandığı yer Büyük Doğu dergisidir. 1959’da Hilal Yayınları bu 

yazıları basmak istemiştir. Necip Fazıl ise yayıncıdan, verilen müsvedde şeklindeki yazıların hemen 

basılmamasını, yazıları tekrar gözden geçirerek zenginleştireceğini ve yeni baştan tanzim edeceğini 

belirtmesine rağmen  (Kısakürek, 1959: VII) İdeolocya Örgüsü basılmıştır. Ancak bu baskıda 1946’da 

Büyük Doğu’da yayınlanmasına rağmen Başyücelik Devleti mevzuu bulunmamaktadır. İdeolocya 

Örgüsü, bir bütün olarak ilk kez 1968’de Büyük Doğu yayınları tarafından basılmıştır. Burada ele 

alınacak Başyücelik Devleti konusu öncelikle Büyük Doğu dergisi referans alınarak incelenecek ve 

bazı durumlarda İdeolocya Örgüsü kitabına da başvurulacaktır. 

Necip Fazıl, “Büyük Doğuya Doğru” üst başlığıyla İdeolocya Örgüsü’nü şekillendirir. Tek 

Parti döneminin sonlarına doğru yeni bir dünyanın doğduğunu, Türk milletinin yarınlara tek bir ruh ve 

düşünce içinde çıkmasının ilk teşhisinin görüldüğünü belirten Kısakürek, ileri sürdüğü ideolojisinin 

komünizm, sosyalizm, faşizm, Nazizm, liberalizm ve kapitalizm de aranan bir ideoloji olmadığını 

belirtir. Yeni dünyada doktrin zaviyesinden komünizmi “dönek”, Nazizm’i “müflis”, demokrasiyi ise, 

“yeni zaman ve mekânın fâtihi olmak, kendinden ve düşmanlarından aldığı derslerle nefsini 

gençleştirmek hamlesinin âcizi” olduğu düşüncesindedir. O, doğacak yeni dünyanın düşünce 

anahtarlarını “Dokuz Umde” üzerinden inşa edilecek “Büyük Doğu Mefkuresi”nde arar (Büyük Doğu, 

1944a: 2).
 
Şubat 1944 yılında kaleme alınan “Dokuz Umde” derginin 18. sayısından 27. sayısına kadar 

aralıksız olarak ele alınmıştır. Ayrıca 1946’daki ikinci devrede bu umdeler müstakil olarak tekrar 

dergide yayınlanmıştır. 

Necip Fazıl’ın  “Dokuz Umde”sinin birincisi “ruhçuluk”tur. Kısakürek ruhçuluğun temelini 

“Allahçılık” olarak belirler. Maddeye karşı imanı önceleyen Kısakürek’in ruhçuluk anlayışı Allah’a ve 

peygamberine mutlak bağlılıktır. Ona göre ruhçuluk, “ilmi ve felsefi delaleti içinde, ferdi ve içtimai 

bütün mukaddesler zeminini kucakladıktan sonra, bu zeminin ufuk çizgisine de muhtaç olanıdır; yani 

Allahtan gelen, Allaha giden ve orada, yeni insan ve cemiyeti bütün mukaddesleriyle ihtiva” eder 

(Büyük Doğu, 1944b: 2; Kısakürek, 2017: 391). İkinci umde, “ahlakçılık”tır ve kaynağını İslam 

kültüründen alan, İslam peygamberinin, sahabenin, mezhep imamlarının ve tasavvuf ehlinin ahlakıdır. 

Ahlakı Batı’da aramak yerine “bizim ahlakımız; kökümüzün, kaynağımızın, beşiğimizin, ocağımızın 

ahlakı” olduğunu vurgulayan Kısakürek, Osmanlı hanedanı ve yeniçerilerin güzel davranışlarını da 

“milli ahlak” mefhumu içinde sayar. Ona göre, din, iman ve mukaddesattan gelen milli ahlak, Türk 

milletinin ahlakıdır (Büyük Doğu, 1946a: 2). Kısakürek, Kemalistlerin Osmanlı devletine karşı 

olumsuz yargılarına karşı yakın tarih ile hesaplaşarak yeni bir gelecek inşa etmek amacıyla tarihi 

farklı bir okuma ile ele almıştır (Emre, 2005: 53). Nitekim Nispet’in (2014: 51) de ifade ettiği gibi 

muhafazakâr düşüncenin önemli argümanlarından biri geçmişe/tarihe yani geleneğe sahip çıkmasıdır. 

Bunun için Osmanlı Devleti, Kısakürek için “Devlet-i Aliye” (Yüce Devlet)’tir. Kurguladığı 

Başyücelik Devleti de onun bu tarih anlayışından ve Osmanlıya yüklediği anlamdan kaynaklanmış 

olabilir. Üçüncü umde, “milliyetçilik”tir. Kısakürek’in milliyetçilik umdesi “İslam’a bağlı Türk 
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ruhunun… Türk duygu ve düşünce”sinin ifadesidir (Kısakürek, 2017: 401). Dördüncü umde 

“şahsiyetçilik”tir. Burada temsil hakkı ilimde, fikirde, sanatta, fende, siyasette ve idarede en üstün 

şahsiyetlerindir. Hakka mahkûmiyet hâkimiyetin kendisidir, diyen Kısakürek, şahsiyetçilik 

anlayışında, “hakkın en üstün kaza ehliyetini temsil edenleri hâkim kılma davası”dır der. Batıl 

sistemler içinde en ideal olan ancak eksik yönleri bulunduğunu ileri süren yazar, demokrasi ve 

liberalizm yerine hâkimiyeti hak adına yapacak “Yüceler Kurultayı” çıkacağı gün bu sistemin ideal bir 

yönetim olduğunun anlaşılacağını savunur (Büyük Doğu, 1944c: 2).  

Beşinci umde “cemiyetçilik”tir. Kısakürek burada “Hiç ölmeyecekmiş gibi, bu dünyaya, 

hemen ölecekmiş gibi öbür dünyaya çalışınız” ölçüsünün cemiyetçiliğin ruh dünyasını 

örneklendirdiğini düşünür. Bu ölçü ışığında “din, ahlak, namus, şeref, can, mal, ilim, sanat, fikir, 

bütün ruh ve madde kıymetleri, fertlerin maşrapasıyla cemiyet küpünü dolduran yekpare bir 

mevcuttur”  diyen Kısakürek, fertlerin kendi iradelerinin üstünde onları güzele ve sonsuzluğa 

erdirmeyi amaçlar (Büyük Doğu, 1944d: 2). Altıncı umdeyi “keyfiyetçilik” şeklinde belirleyen 

Kısakürek, dokuz umdenin de birbirini desteklediğini, hepsinin de şahsiyetçilik ile ilişkili olduğunu 

belirtir. Kısakürek nicelikten çok niteliğe önem vererek keyfiyetçiliği, “…bütün insani verim 

şubelerinde, (çok) dan ziyade (tek) in kanunları üzerinde derinleşmek ve her iş vahidini, onu saran 

mücerret oluş cevherine göre değerlendirmek ölçüsü… Nabzında, maddi ve manevi her verimin ana 

cevherine nüfuz etmek kaygısı çarpan…” şeklinde açıklamıştır (Büyük Doğu, 1944e: 2). Yedinci 

umde “nizamcılık”tır. Kısakürek’e göre, nizamcılık umdesi, bir amaç değil, araçtır. Nizamcılık, 

başıboş ve sürü mantığının zıttı olan, tıpkı bir imamın arkasında namaz kılan cemaatin temsil ettiği 

iman ve şuur nizamıdır. Nizamcılık davası, maddi ve manevi tüm unsurları ihtiva eder (Büyük Doğu, 

1944f: 2). Sekizinci umde “müdahalecilik”tir. Cemiyetin tüm unsurlarıyla fani olduğu topluluk 

odağında, fertleri de aşan bir irade ve idare kutbuna bağlanma sistemidir. Kısakürek, insanın tüm 

hayatına müdahale eden bir sistemi savunur. Bu umdeden gerçek özgürlüğün Allah’a kul olmaktan 

geçtiğini ve bu müdahalenin şeklini şu cümle ile izah eder: “Bizim müdahaleciğimiz, iman borcunu, 

sopa, kasatura ve tokmakla ödenmeğe davet etmeyen Allahın koştuğu kalbi itikat, yani gerçek hürriyet 

şartındaki sırrın dünyaya tatbiki işidir” (Büyük Doğu, 1944g: 2). Son umde ise “sermayede tahdit”tir. 

(Son umde İdeolocya Örgüsü’nde, Temel Prensipler başlığı altında Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik 

olarak ele alınmıştır.) Ona göre ferdi sermaye ve mülkiyetin sınırlandırılması olan bu umde her bir 

ferdin kendi kabiliyetince emek verdiği ve karşılığını aldığı, haksız kazanca müsamaha gösterilmediği 

sistemdir. Böylece “büyük bir sanatkâr, bir mütefekkir, bir kâşif, bir asker ve bir idareciyle, küçük bir 

rençber bir işçi, bir esnaf, bir hamal ve bir memur arasında, her birinin değişik kazanç ölçüleriyle 

temsil edecekleri iş vahitlerini, sadece hikmetsiz bir teraküm hikmetiyle yutmak iktidarına set çeken, 

yeni dünyanın müjdecisi, kurtarıcı sistem” (Büyük Doğu, 1944h: 2) ileri sürer. Kapitalist sitemin 

komünizm ve sosyalizmi doğurduğunu, bunun yanında faşizm ve Nazizm de liberalizmin bir 

aksülameli olarak insanlığa bir fayda getirmediğini düşünmektedir (Kısakürek, 2017: 401).  

Her şeyden önce Necip Fazıl’ın Dokuz Umde’sinin kaynağının İslamiyet’e dayandırıldığını 

söylemek mümkündür. Ona göre komünizm ve sosyalizmin talep ettiği adalet ve eşitlik zaten İslam’da 

vardır. Yine kapitalizm ve liberalizmin talep ettiği bireysel istekler ölçü dairesinde İslam’da bulunur. 

Demokrasilerdeki fikir hürriyeti ise İslam’ın özünü oluşturur. Nazizm ve faşizmdeki nizam bile 

İslam’da bulunur. Bu ideolojiler ise talep ettikleri noktada insan ruhuna aykırı bir zemin ararlar 

(Büyük Doğu, 1946b: 2). Kısakürek bu gaye ile insanlık için modern ideolojilere alternatif olarak 

İslam’ı referans alan bir yaklaşım sergilemiştir. 
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Kısakürek’in burada ele aldığı dokuz umdesi, İdeolocya Örgüsü’nde Temel Prensipler bölümü 

altında ele alınmış, esasında bu umdeler/prensipler idealindeki Başyücelik Devleti’nin de fikri arka 

planını teşkil ettiği söylenebilir. Bu bakımdan Kısakürek’in “Beklediğimiz İnkılap”ı (Büyük Doğu, 

1946c: 2) Dokuz Umde’ye dayalı bir mefkûrenin işaret taşlarıdır. Kısakürek, zıtlarından ve 

benzerlerinden ayırarak, “şeriat, tasavvuf ve akıl” kavramlarını ön planda tutarak ileri sürdüğü “İslam 

İnkılabı” düşüncesi ile devlet ve hükümet şeklinin en ideal sistemi bulacağını düşünür. Ona göre, tarih 

boyunca saltanat, cumhuriyet ve sosyal sistemlerle oluşturulmuş idareler, ideal rejimi bulmuş 

değillerdir. Devlet şeklinden çok, devlet ruhunun önemine inanan Necip Fazıl, “…derin ve gerçek 

mümin anlayışıyla İslam inkılabında devlet, hiçbir sabit şekle bağlı olmayan, sadece İslamiyet’in ruh 

ve ana ölçüler manzumesine zerre feda etmez bir intibakla uygun bulunan, mücerret ve umumi, daima 

arayıcı ve yenileştirici bir kıstastır.” Kısakürek, idare şeklinin asli unsur olmadığı açıklamasına 

rağmen, halk yönetimine en yakın, saltanata ise en uzak idare şeklini önceler ve cumhuriyetin ileri 

derecesi olan “Yüceler Kurultayı” ve “Başyücelik’ devletini en ideal devlet sistemi olarak belirler. 

Ona göre bu ideal devlet, insanlığın binlerce yıllık tecrübeleri arasında gelişmiş “ezel kadar eski ve 

ebed kadar yeni” sabit ve mutlak ölçülere bağlı bir sistemdir (Büyük Doğu, 1949a: 2). 

Büyük Doğu mefkûresinde dile getirilen “Başyücelik Devleti”, Tanzimat Dönemi’yle başlayan 

çöküşün Meşrutiyet dönemiyle devam eden ve Cumhuriyet’e miras bırakılan buhran ve çöküşten 

kurtuluşun, aynı zamanda “öze dönüş”ün ifadesidir. Başyücelik devletinde Millet Meclisi yerine 

halkın değil, hakkın seçtiği 101 kişiden oluşan “Yüceler Kurultayı” vardır. Kurultayın görevi, milletin 

fikir, sanat, ilim, siyaset, müspet bilgi, ticaret, askerlik, idare ve her işte insanın aradığı ideali 

planlayan ve her alanda eserler ortaya koyan bir görüş ve dava sahibi aksiyon sahibi öncü kadrodur. 

Kısakürek’e göre (1946d: 2) münevver seçkinlerden oluşan bu kurultay, “Hakimiyet Hakkındır” 

düsturuyla hareket ederek hakkı hâkim kılma iddiasında olmalıdır. Yüceler Kurultayı’na seçilme yaşı 

40-65 yaş aralığıdır. Kurultay maddi ve manevi olarak üstün meziyet taşımalı ve bunu bir görev 

saymalıdır. Yine toplumun tüm irade ve karar odağı kurultaydır. Yüceler Kurultayı’nın her ölçüsü 

kanundur ve bu kanunlar ideolojiye uygun ana manzumeye bağlıdır. Yüceler Kurultayı inşa edildikten 

sonra kendi içinden birini “Başyüce” seçmek için millete arz eder. Millet iradesiyle seçilen aday 

Başyücelik devletinin reisi olarak seçilir. Beş yıl için seçilen Başyüce, maddi ve manevi liyakate 

uyması durumunda yaş sınırlamasına takılmaz. Yüceler Kurultayı üyeleri ise, ölüm, hastalık, yaş sınırı 

veya kendi isteğiyle kurultaydan çıkar, yerine yeni birisi seçilir. Kısakürek’in üzerinde durduğu 

kurultay veya hükümdar özelliklerini Türk devlet geleneğinde de görmek mümkündür. Nitekim 

Türkler’de hükümdar devlet teşkilatının “miharakı” sayılıyor ve kurultay İslam öncesi Türklerde 

kullanılan bir kavramdı ve Cengizliler’den alınan bir kavramdır (Niyazi, 2015: 68-88). 

Başyüce, Yüceler Kurultayı arasında hak ve hakikat adına birbirine “hakim ve mahkum”, 

birbirine “şahit ve mürakip” olacak, Başyüce’nin menfi durumunda, Yüceler Kurultayı dörtte üçten 

fazla oy ile Başyüce’yi indirip, yerine başkasını seçme hakkı bulunacaktır. Hükümet, öncelikle 

Başyüce’ye daha sonra da Yüceler Kurultayı’na karşı sorumludur. Hükümet, Başyüce’nin Yüceler 

Kurultayı içinden seçtiği kadrodan teşekkül edilir (Büyük Doğu, 1946e: 2). 

Başyüce’nin, sıradan bir devlet reisi olmadığını söyleyen Kısakürek’e göre Başyüce, İslam’ın 

“ulul-emr” diye tarif ettiği içtimai irade ve icra yetkisine sahip olan emirdir. Bu emir kendi nefsiyle 

hareket etmeyen, “cemiyette en mütekâmil ve en ileri Müslüman şahsiyet” olan ve milletin hizmetkârı 

vasfıyla hareket eden İslam devletinin reisidir (Büyük Doğu, 1946f: 2). Yüceler Kurultayından 

çıkacak yasada en basit bir suç sayılan eylemde bile, Başyüce, Yüceler Kurultayı veya hükümet reisi 

ile bir çöpçü mahkemede eşit olarak yargılanır (Kısakürek, 2017: 290). 
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Başyücelik Hükümeti, bir Başvekil ve on bir bakanlıktan oluşur ve bu bakanlıklar da üçer 

müsteşar seçerek müdürlükler bünyesinde çalışırlar. Genelkurmay ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

doğrudan Başyüce’ye bağlı ve müstakildir, Başyücelik hükümetinde yargı ise tam bağımsızdır (Büyük 

Doğu, 1946g: 2). Başyücelik Hükümeti’ne göre devlet millete karşı, millet de devlete karşı sorumlu ve 

bağımlıdır. Toplumda hiçbir işsiz, fakir, mazlum ve mağdur yoktur. Halkın bu konuda Başyüce’ye 

hesap sorma yetkisi vardır. Bu yetki “Halk Divanı”nda fertlerin doğrudan doğruya katılımıyla 

mümkün olabilecektir. “(Halk Divanı)nın manasını, halk, haklı olduğu mevzuda devlet reisini bütün 

hükümetiyle beraber herhangi bir ferdinin huzuruna çıkarıp hesap vermeğe ve yol göstermeğe memur, 

bu ana şart dışında da aynı ferde, aştığı edep ve hak sınırı nisbetinde mesuliyet yükletici bir adalet 

tertibi diye anlayacak ve ona göre sayacaktır” (Büyük Doğu, 1946h: 2). 

Başyücelik Devleti’nin ceza kanunları, sorumlu olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik ölçüler bir 

bir sıralanırken, Dokuz Umde merkeze alınarak çizilmiştir. Büyük Doğu’da 1944 yılında ortaya 

konulan bu görüşler, 1950 yılında “Başyücelik Emirleri” adlı yazı dizisi ile devam etmiş ve burada 

“emirler” tekrar ele alınmıştır. Bu emirlere göre, kumar, faiz, fuhuş, içki, uyuşturucu, heykel, dans, 

dilencilik, kabadayılık gibi hususlar yasaktır. Bu devlette herkes kendi ölçüsünce çalışacak tembellik, 

babaya ve mirasa dayanma olmayacak.  

 

“(Başyücelik Devleti) nde, maddi ve manevi her ne şekilde olursa olsun, tufeyli; başkalarının 

kazanç ve emeğine musallat tek fert bulunmaması, gayedir… mesul olacak hiçbir yakını veya 

isteklisi bulunmayan maddi veya manevi sakat fert, illetinin iyileşme veya iyileşmemesine 

bağlı imkan kadrosu içinde, şifasına veya ölümüne kadar devlet hastahanelerinin, devlet 

ıslahhanelerinin ve (Devlet Bakım Evleri) nin en has ve en kıymetli konuğudur. Buralarda 

cemiyetin çürük ve tortu kısmı, en şefkatli gizlenme ve bakılma örtüsü altında meydanlardan 

nihandır. Her türlü yakınlık himayesi ve gelirden ve tam manasiyle iş iktidarından mahrum 

ileri ihtiyarların da yeri, (Devlet Bakım Evleri) nin hususi şubeleridir…”(Büyük Doğu, 1946i: 

2) 

 

Kısakürek devlet himayesinde bakıma muhtaç olanların kendi güçlerince hizmet edeceklerini 

belirtmektedir. Örneğin yaşlı birinin çocuklara masal okuması gibi. Yabancı yatırımlara ve eğitim 

politikasına ise şöyle yaklaşılır: 

 

“… memleketin talimi ve tatbiki her sahasında ecnebi mütehassıs yasaktır. Ecnebi 

mütehassısın tarifi, bir iş, meslek veya ilimde ustalık sahibi olan gayr-i Müslim şahıstır. Sadece 

ve fenni ve tatbiki sahalarda bir dereceye kadar tahammülü kabil olan ecnebi mütehassısı, 

bilhassa saf ilim ve sanat sahasında iki başlı bir felaket telakki ediyoruz. Şöyle ki, ecnebi 

mütehassıs, bize hiçbir bilgiyi mal etmiyeceğine karşılık, ilim perdesi altında ruhumuzu 

sistemle bozmaya memurdur. Tarihimizde, inkılap abidelerini bile ecnebi mütehassıslara 

yaptıran devrin bu milleti müstemlekeleştirmekten başka gaye gütmeyici ruhunu ifadede bu 

misal, azami derecede parlaktır.” (Büyük Doğu, 1950a: 2) 

 

Kısakürek (2017: 303,382) bu bağlamda ilim, fen ve sanat alanında dünya çapında yetişecek 

bir nesil için Başyücelik Akademyası’nı önermekte öte yandan teknoloji ve üretim alanında dışa 

bağımlılığı tamamen bitirecek bir politika önermektedir. İddialı bir ideal ortaya koyan Kısakürek, dışa 

bağımlılığı bitirmek ve ekonomik refah için öngördüğü devlet için Türkiye’deki mescit ve cami sayısı 

kadar fabrikaların kurulması gerektiğini tasarlamaktadır. 

16



 

Basın konusunda zararlı ideolojilere ve milli benliğe aykırı matbuata izin verilmeyeceğini 

(Büyük Doğu, 1950b: 2) belirten Kısakürek, yerli ve yabancı sinemanın devlet kontrolünde olduğunu, 

film ve sinemanın toplumsal, ruhi, ahlaki ve eğitici yönden faydalı kısmının kabul edilebileceğini 

belirtir (Kısakürek, 2017: 336). Bu bakımdan basın tümüyle devlet kontrolündedir. İdeal devletin 

oluşması ve toplumun bu ideaya uygun hale getirilmesi için halkın bilinçlendirilmesi elzemdir. 

Kısakürek Cumhuriyet dönemi kılık kıyafet ve şapka kanununa da gönderme de bulunarak 

şapka kanununa açıkça karşı çıkar ve alternatif bir kıyafet önerir. Ona göre “dava, ne şalvara, ne de 

kavuğa dönmekte... Madde unsurlarının, bizzat madde sıfatile hiç bir kıymet ve haysiyeti yoktur” 

(Büyük Doğu, 1951a: 2) diyen Kısakürek, (2017:365-367) şapka kanununun gayesini “şahsiyet ve 

hüviyetimizi küfre teslim etmek” olarak yorumlamış, şapkanın şekil olarak bir problem olmadığını 

ancak “remzi olduğu küfür noktasında” küfrü temsil ettiğini düşünür. Bu bakımdan Başyücelik’te 

şapka yerine Doğu’yu temsil edecek milli bir başlık tavsiyesinde bulunur. Kadına ise İslami prensipler 

doğrultusunda giyindikten sonra hayatın tüm alanında serbestlik tanınır.  

“Başyücelik Emirleri” adı altında üniversitelerin de pozisyonu belirlenir. Burada da otoriter bir 

anlayış sergileyen Kısakürek, üniversitelerin özerkliğinin kaldırılmasını ana prensip olarak 

görmektedir. Ayrıca üniversite kavramına yabancı kelime olduğundan dolayı karşı çıkar. Bunun için 

üniversite ismine milli kimlik ve şuuru temsil edeceğinden “Külliye” adını verir. Öte yandan karma 

eğitim anlayışını benimsenmez, kız ve erkek öğrencilerin ayrı olduğu bir üniversite nizamı savunulur. 

Yazar, emirlerde gençlik ile ilgili şu hususlara değinir: “Üniversitelerimizde, tıpkı askeri cihazlarda 

olduğu gibi, vatanın manevi müdafaasıyla mütenasip bir disiplin ruhu yaşayacak, talebe üniversitesini 

bitirinceye kadar bir melek hayatı sürmekle mükellef tutulacak, hiçbir ferdi ve içtimai hak iddiasında 

bulunmayacak, sigara bile içemeyecek; ve iki bin kişilik sınıflarda, hoca takririni verirken gerilerde 

poker oynamayan, gramofon çalan, uyku uyuyan ve hatta rakı içen devirlerin ahlakına tam bir zıddiyet 

ve cemiyet idealine mükemmel bir teslimiyet belirtecektir.” Başyücelik Emirleri’nde üniversitelerde 

harçların kaldırılması, öğrencilerin “Yüceler Kurultayı”nın adayları olacak şekilde madden ve manen 

yetişecek idealist gençler olacağı belirtilir. Teşkilat ve eğitim öğretimin planlandığı üniversitede 

ahlaki zaafları olan, ruh köklerinden olmayan mütefekkir ve münevver olmayan ve “eser ve şahsiyet” 

sahibi olmayanların profesör olamayacakları ifade edilir (Büyük Doğu, 1951b: 2; Kısakürek, 2017: 

353).  

Kısakürek Türk vatanının, sadece Müslümanlardan ve Türklerden ibaret hale getirilmesi için 

tedbirlerin alınmasını gerektiği düşünür. Ona göre Türkiye’de ülkenin ruhuna yabancı olan birçok 

unsur vardır. Türk vatanını bu unsurlardan temizlemede tek kriterin “Ya bizden ol, ya bizden ayrıl!” 

ölçüsü olduğunu belirten Başyücelik emrine göre “Tek başına kendinden ve öz cevherinden ibaret 

kalacak ve her türlü fesat unsurundan temizlenecek olan Türk vatanı, İslâm ve Büyük Doğu dâvasını, 

elmas gibi berrak bir ırk ve kavim aynasında parıldatacaktır” (Büyük Doğu, 1951c: 2). 

Başyücelik ideali, bir devlette olması gereken tüm kurumların ve sosyal, siyasal iktisadi 

alanların tümüyle ilgili önerilerde bulunur. Osmanlı devlet geleneğinde kamu hayatına dönük yeni 

durumlarda bağımsız kanun koyma bir zorunluluk olarak İslami bir kurala göre verilmektedir (İnalcık, 

2018: 59). Buna göre yeni kanunların ölçütü bu kurallardır. Bu cihetle “Külhanbeylik” adı altında 

çete/mafya faaliyetleri kökünken kazılacak. İçki, fuhuş, kumar yasaklanacak. Adam öldürmenin 

hükmü idam, hırsızlık yapanın cezası ise kolun kesilmesidir. Mahkemeler “Allah elindeki mutlak 

adalet terazisinin gölgesi altında” olacak. Şehirler, köyler, mabetler, okullar ve yollar nizam ve estetik 

ve kutsi bir ruhla inşa edilecek (Kısakürek, 2017: 312-333). Kısakürek’in ortaya koyduğu fikirler 

muhafazakâr düşüncenin de benimsediği “düzen, otorite ve hiyerarşi” gibi ilkelerin toplumsal ve 

siyasal düzensizliğe (Duman, 2011: 58) fırsat verilmeyecek bir modeli önermektedir.  
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Kısakürek farklı zamanlarda kaleme aldığı ve Büyük Doğu dergisinde yayınladığı yazılarında 

iktidarın kendilerinde olması durumunda ideallerinin nasıl olacağını şöyle sıralamıştır:  

 

“KADIN evine döner. İçki yasak. Kumar paydos. Kahvehane yok. Fuhş imkansız. Yeni baştan 

programlaştırıncaya kadar sinema namevcut… Her fert devlet emrinde vazifeli, murakabeli, 

semereli. 20 yaşından sonra bekar erkek bulunamaz. Çocuk doğurma seferberliği. Bütün 

hapishaneler boşaltılmış, herkes serbest bırakılmış ve ‘dileyen bundan sonra dilediğini yapsın 

ve görsün!’ denmiştir. Adam öldüren yarım saat içinde muhakeme edilir ve hemen öldürülür. 

Hırsızlık edenin kolu kesilir… En küçük suç, mana ve edasına göre, devlet ve cemiyet 

bütününe ve bu bütünün dayandığı mukaddesat köküne ihanet sayılabilir ve cezası hemen ölüm 

olabilir. Devlet reisi, tesir altında kalan hakimle, Allahı inkar eden adam arasında fark 

görmiyecektir. Bütün kanunlar, tek kaynaktan ve milli bünyenin içinden doğacak…. Din 

adamları, cemiyetin en derin, en bilgili, en ince, en yumuşak, en zarif, en zevkli şahsiyetleridir; 

ve yalnız vecd ve aşkla doludur. Din adına açılacak, bilgisiz, ahmak, karanlık ve kaba ağız 

hemen bir paçavra gibi yırtılır… Ve yeni ahlak, yeni iman, yeni nizam, yeni dünya görüşü, 

yeni pilan ve eski din… Bunlar olur; ve bunlar olmadıkça hiçbir şey olamaz! En cahil çobanın 

bile tahteşşuurunda hasretini çektiği inkılap budur! İnkılap budur!” (Büyük Doğu, 1948a: 2)  

 

Kısakürek, “Biz başa geçersek” adlı diğer bir yazısında ise yüzyıldan beri bir toplu iğne bile 

yapamayan Türkiye’nin kendilerinin iktidar olması durumunda, radyosundan otomobiline kadar her 

şeyi üretecek ve Batı’ya bağımlılığı kaldıracağı iddiasını taşır. Ona göre Batı’daki Türk algısı hak 

ettiği değeri bulacak, tüm kahvehaneler kapatılacak, milli karakter taşıyacak olan sinema, tiyatro, 

edebiyat ve bilim dünya standartlarına yükselecektir. Necip Fazıl bu iddiasında şahıs olarak değil, 

fikirleriyle yönetime geçmeyi kast ettiğini zikrederek ideallerini şöyle devam ettirir:  

 

“Biz başa geçersek, ... meyhane, kumarhane ve bütün rezalethanelere paydos! Zaten, ne 

kendisini önüne gelene teslim edecek kadın, ne içkinin tek damlası, zarın veya kâğıdın gölgesi 

bulunabilir. Biz başa geçersek, ruhumuzu dayattığımız mukaddes esasların hem düşmanlarına, 

hem de dost görünüp bu esasları anlamayan hem yobaz bozuntularına hayat hakkı kalmaz. Sağ 

ve sol Kanununun beceremediği tezat birleştiriciliği, asıl biz başa geçersek, hem dinsizin hem 

de sahte dindarın aynı çuval içinde boğulması suretiyle belli olur. Biz başa geçersek, çoraptan 

serpuşa, harften binaya, muaşeret edebindan bütün ifade şekillerine kadar (plastik) planda da 

şahsiyetin ne demek olduğu meydana çıkar. Biz başa geçersek, adam öldüren hemen öldürülür, 

hırsızlık eden bir daha edemeyecek hale getirilir ve bütün içtimai ihtilatlarında fert, öz evinden 

daha emin muameleler görür. Biz başa geçersek, idealist örneklerinin nasıl çalışacağı anlaşılır; 

ve en büyük göz mütehassısı en şiddetli trahom mıntıkasında hayatını feda ederken en büyük 

terbiyeci de en hücra köyde bir jandarma erinden daha iddiasız çalışır. Memlekette tek sahipsiz 

çocuk, tek serseri, tek işsiz, tek sakat, göz planında sürünmez. Ve eğer biz başa geçersek, 

bizden nefsani halk değil de hak memnun olur. Ve eğer biz başa geçersek, her tarafa birer 

mahya gibi asacağımız ölçü ‘Hâkimiyet halkındır’ yerine ‘Hakimiyet hakkındır’ düsturundan 

ibaret kalır.” (Büyük Doğu, 1949b: 2) 

 

Kısakürek (2017: 386) idealini kurduğu Başyücelik devletinin Batılı elçiler nezdinde şöyle 

rapor edileceğini ileri sürmüştür: “Görülmemiş bir nizam, disiplin, iş ve fikir birliği hendesesi.” Yine 

İdeolocya Örgüsü ve Başyücelik emirlerinin başta Türkiye olmak üzere hiçbir memleketin sistemlerini 
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değiştirme amacını taşımadığını ancak hem Türkiye hem de tüm insanlık için  “içinde bulunduğu halin 

tahlili ve tenkidi zaviyesinden, muhtaç bulunduğu nizamı, saf fikir, tasavvur ve nazariye planında” 

göstermek olduğu belirtilir. Kısakürek bu yönüyle kendi ütopyasını tasarlayarak alternatif bir devlet 

ve toplum inşası sunmaktadır. Kısakürek’in ortaya koyduğu devlet anlayışında gerek Platon’un 

Devleti, gerekse de Farabi’nin Erdemli Şehir’inden kesitler bulmak mümkündür. Örneğin yönetici de 

bulunması gereken hasletler ve devletin nizamı hususunda benzer görüşler görülür. Yine Platon’un 

herkesin kendi göreviyle ilgilenmesi gereken doğruluk ilkesi ve Farabi’nin iş bölümü ile görüşleri 

arasında paralellik arz eder ve toplumunda eşitlik ve mutluluğu esas alır. Kısakürek’in devlet anlayışı, 

İslam İnkılabı iddiasıyla vahye dayalı bir iddia taşımaktadır. Ancak katı, merkeziyetçi ve otoriter bir 

anlayış ile devleti önceleyen tasarısı tartışmalıdır. Nitekim Rasim Özdenöner, (2006) Kısakürek’in 

felsefi olarak rasyonalist bir yönünün olduğunu, bu anlayış ile ütopik bir “model”e ulaştığını, bundan 

dolayı “sınırları kesin, hatta katı, cetvelle çizilmişçesine parsellenmiş bir toplum ve devlet düzeni 

öngörür. Burada öngörülen düzen demirden bir disiplin içinde yürütülmek üzere tasarlanmıştır. Bu 

düzen devleti öne alır, birey devletin hizmetine verilir.” Kadri Gürsel, (2017) Cumhuriyet 

gazetesindeki köşe yazısında Kısakürek’in eserini “totaliter faşist distopya metni” olarak niteler. Fatih 

Yaşlı ise, eserin Türkiye’deki ilk “İslami ütopya” ürünü olduğunu belirtir. Günümüz iktidarının “Türk 

tipi Cumhurbaşkanlığı Sistemi”nin de büyük oranda Başyücelik Devleti’nden esinlendiğini, 

etkilendiğini belirtir. Kısakürek’in idealini kurduğu Başyücelik tasavvurunun 2017’de gündeme 

gelmesinin nedenlerinden biri şüphesiz Türkiye’de yaşanan başkanlık sistemi referandumudur. Bu 

bağlamda Başkanlık sisteminin Kısakürek’in ideolojisinden ilham alınarak “bir totaliter bir rejim 

programını” hayata geçirmek olduğu iddia edilmiştir (İnce, 2020).  Ancak bazı çevreler de Başyücelik 

Devleti’nin asr-ı saadete en yakın devlet modeli olma gayesiyle tasarlandığını belirtmektedir (Albay, 

2021). Bu yönüyle Kısakürek’in, asrın mevcut yönetimlerine alternatif olarak sunduğu ve en ideal 

sistem olduğu iddiasıyla tasarladığı Başyücelik Devleti,  aradan geçen yarım asırlık zamana karşın 

tartışılan bir mevzu olması bakımından dikkate değerdir. Kendisinin de bir dönem parti kurup siyasete 

atılma düşüncesinin olduğunu bildiğimiz, farklı kesimlerce “üstad” olarak bilinen Kısakürek, daha çok 

edebi yönü ile ön planda olan bir düşünürdür. 

 

Sezai Karakoç’un Devlet Anlayışı:  İdeal Devlet  

 

Karakoç, (1976: 161) kendi ifadesiyle; “Benim devletim, Medinet-i Fazıladır” der. Karakoç’un 

nezdinde erdem devleti olan bu sistem, sadece bir bekçi, bir ırkın egemenliğine dayalı veya bir sınıfın 

ve bu sınıflar arsında denge kurmak isteyen politik bir devlet değildir. Onun inandığı devlet her 

şeyden önce bir ülkü ve ideal devletidir. İslam ideasını taşıyan bu devlet, insan ve toplumu İslam 

ruhuyla diri tutacak bir ülkü etrafında şekillenmiş, kurum ve kuruluşlarıyla ayakta tutacak bir 

müeyyide bütünüdür. 

Karakoç’un ideal devletinin temeli erdemdir. Kuvvet ve madde yerine erdem ve ahlak ölçüdür. 

Ona göre topluluğun öncüleri erdemliler olmalıdır. Toplumu sürekli koruyan, geliştiren ve ayakta 

tutan kesimdir. Toplumda hayırda yarışan bu öncüler yön verici olacak. Bu öncülerin yerini günübirlik 

politikacılar aldığı takdirde devlet hayatı uzun sürmeyecek ve kısa zaman içinde otokratik devlet 

yapısı oluşacaktır. İdeal devlette eleştiri gereklidir diyen Karakoç, eleştirisiz devletin kısa zamanda 

çökeceğini iddia eder. Samimi olan eleştiriler ideal demokrasiyi de oluşturacak, böylece toplum 

kişilerin arzu ve ihtiraslarının esiri olmayacak, aynı şekilde devlet de kitle duygularının mahkûmu 

olmayacaktır.  Aynı zamanda bu topluluk İdeal devletin teoride kalmasını engelleyecektir. Öncü nesil, 

nefsine tabi olmaya giden insanı uyaracak ve kitleye karşı devletin, tek kişinin hegemonyasına karşı 
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da toplumun teminatı olacaktır. İslam devletinde kapitalizm, komünizm ve materyalizme yer yoktur. 

Bunların tamamı İslam medeniyetine düşman ideolojilerdir. İdeal olan duruş “Ne doğunun mutlak ve 

mistik itaat prensibi, ne Batının sürekli muhalefet ve başkaldırı ruhu”dur. Bu sistem insanların politik, 

ekonomik ve sosyal gelişmelerine karşı açık bir düzeni ifade eder. Bu erdemin kuralı Allah rızası ve 

Kur’an’ın koyduğu varoluş ilkeleridir. Bundan dolayı sürekli eleştiri ve denetleme kurumları 

olacaktır. Karakoç, çerçevesini çizdiği devletin, geçmişte Müslümanlar tarafından kurulduğunu, 

İslam’ın diriliş erlerinin de bu gaye ile çalışıp ideal İslam devletini kurmayı kendilerine tarihi bir 

misyon olarak belirlemelerini söyler. Doğu ve Batı devlet anlayışlarından uzak “ideal devlet”, tarihi 

sebeplerle kaybedilen şuurun tekrar kazanılmasıyla mümkün olacaktır (Karakoç, 1976: 161-162). 

Karakoç, Türkiye’de sağcısından solcusuna her kesimde bir devlet kaygısının olduğunu söyler. 

Bu kaygı bazılarında ihtilal özlemine bağlandığını belirten Karakoç, aslında bu durumu her kesimin 

iktidar olma hevesiyle ilgili olduğunu düşünür. Ona göre bu kaygı sadece toplumda değil aynı 

zamanda devlet içindeki kurumlarda da bulunmaktadır. Bundan dolayı üniversite ve radyonun devlet 

kontrolünden çıkması gerektiğini savunur. Devlette hâkim olma kaygısının aydınlar nezdinde de 

çatışma ve çekişmelere yol açtığını zikreden Karakoç, topluma öncülük yapacak yerde, toplumdan 

uzak ve halkı karamsarlığa iten bir aydın zümresinin varlığına işaret eder. Bunun için halk içinden 

çıkacak gerçek aydınların devletin başına geçmesiyle ülkenin kurtuluşun mümkün olacağı savunulur. 

Karakoç, bu durumun sadece Türkiye’nin kurtuluşu olmayacağını aynı zamanda bütün Türk dünyası 

ve tüm Ortadoğu hakları ve İslam âleminin kurtuluşu olacağını belirtmiştir (Karakoç, 1966: 7-10). 

Karakoç, ideal devletinde yeni bir İslam sitesini kurmayı hayal eder.  Çağ içinde varoluşun 

hikmeti olan bu siteye “Diriliş Sitesi” adını verir. Ona göre bu sitede kentler, her yönüyle “mümin” 

hale gelmelidir. Çünkü şehirlerin de inananı, inkârcısı, nihilisti ve ateisti vardır. İman haykıran 

şehirlerin mimarı olma iddiasında olan Karakoç, bunu Müslümanlığının mesuliyeti olduğunu söyler. 

Karakoç diriliş sitesini, insan, kent, anlam ve tarih sütunlarından müteşekkil görür. Ona göre, ‘Diriliş 

Sitesi’ antik siteler gibi surlarla çevrili bir site değildir. İslam’ın koruyucu ilkeleriyle kuşatılmış, İslam 

ve aşk hakikatini kapsayan bir İslam sitesidir. Sadece geniş yolları ve sağlam yapıları olan bir kent 

değil, İslam’ın yeniden doğuşu olan toplum merkezli bir sitedir. Toplum örgütü, taş duvarlar gibi 

birbirine kenetlenmiştir. Aile, bir tarihlilik ve şuurluluk ekseninde, mahremiyeti korunan toplumdaki 

konumu gözlenen ve denetlenen bir konumda olacaktır. Bu denetleme ve gözlemleme devletten önce 

toplum örgütlerince yapılır. Devlet, müdahaleden çok hizmet konusuna eğilecektir. Devlet ve toplum 

örgütleri ailenin özgürlüğünü sarsmadan ve zedelemeden toplumla kaynaştıran sosyal, ekonomik ve 

kültürel hizmetler sunacaktır. Aile mini-site olacaktır. Siteyi eşya ve tarih karşısında somut hale 

getiren ülkü, ailenin izlediği ülkü olacak. 

Diriliş Sitesi’nde topluma zarar verecek olan içki, kumar, fuhuş, haksız kazanç, kabalık ve 

tembellik gibi olumsuzluklar uzaklaştırılacak ve bunlara set çekilecek. Site dışı taklitlere kapalı, onları 

inceleme ve gerektiğinde yararlanma ve site dışını sürekli gözleme Site’nin en önemli özelliklerinden 

biri olacak. Sitenin manevi kuleleri, sürekli dışı gözetleyecek ve nöbet yerini hiçbir zaman terk 

etmeyecek bekçiler yurdudur. Bu görev bilim adamları, siyaset, devlet adamları ve askerin büyük 

görevidir. Site, üretimde doğru, tüketimde ise ters orantılı bir yarış içinde erdemlilik ilkesini 

benimseyecek. Zengin ile fakir arasında uçurumlar yaşanmayacak. Diriliş insanı aynı şekilde 

kapitalizm ve komünizmin yıkıcılığına kapılmayacaktır. “Devletin veya partinin kölesi, mahkûmu 

veya oyuncağı olmamalıdır kişiler ve aileler. Aile veya kişilerin elinde gereğinde devlete karşı kendi 

çaplarında da olsa direnip boykot yapabilecekleri bir ekonomik güç bulunabilmelidir.” Devlet 

kapitalizminin, faşizm ve komünizmde olduğu gibi kişiyi bir istatistik öğesi haline getirdiğini 

söyleyen Karakoç, kişilerin devlet veya partilerin elinde işçi-köle haline getirildiğini savunur. Diriliş 
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toplumunda ise kişiye bakış sadece ekonomik ve maddi değildir. Devlet yurdun ekonomik imkânlarını 

tek yanlı kullanıma müsaade etmez. Diriliş anlayışında maddi güçler manevi güçlerin kontrolündedir. 

Erdemli insanların yetişeceği bu sitede halk yönetimi esas alınacak, demokrasi putlaştırılmayacaktır. 

Entrika ve hile yuvası olan partizanlıklara müsaade edilmeyecek, hür seçimler hakikati bulma olarak 

düşünülecektir. Seçim kavgaların gölgesinde sahnelenmeyecek, basın sorumlu davranacak, devlet 

kurumları içindeki tüm kurumlar denge halinde günlüğe, geçiciliğe ve “dünyataparlığa” savaş açmış 

bir kompozisyon halinde yeniden yapılandırılacak. Sosyal devlet gereği, öksüz, dul, sahipsiz, yaşlı ve 

sakatlar devlet tarafından korunacak. Devlet ve toplumsal kurumlar işsizliği bitirecek adımlar atmalı 

böylece iş bulma sorunu ortadan kalkmalıdır. Giyim, yeme ve ev hayatında ve imarda sadelik prensibi 

esas alınacak. Cimrilik değil tutumluluk bilinciyle hareket edilecek. Çocuklar bilgi, ahlak ve iradece 

eğitilecek. Nesiller hayırlı işlerde yarıştırılacak, merhamet sahibi, Allah’ın rızasını gözetecek insani 

duygular kazandırılacak. Ona göre, bu ideal siteyi gerçekleştirecek olanlar, diriliş erleri, erenleri ve 

pirlerinin gayretiyle mümkündür. Ütopik olan bu site iyi niyetler ve çalışmalar sonunda geçmişteki 

İslam medeniyetinde görüldüğü gibi Allah’ın lütfuyla gerçekleşebilecekti (Karakoç, 2018: 41-46). 

Karakoç’un ideal devletinde Farabi’nin erdemli şehir arasında açık bir biçimde benzerlikler 

bulunmaktadır. Oda tıpkı Farabi gibi yöneticinin erdemli olması gerektiğinden bahseder ve yönetici 

sınıfın niteliğine değinir ve tıpkı Farabi gibi farklı şehirlerin varlığına işaret eder. Farabi’nin erdemli 

şehrinin yanında zikrettiği cahil şehir,  fasık şehir ve karakteri değişmiş şehirleri (Farabi, 111-112) 

Karakoç’ta inançlı şehir, inkârcı şehir, nihilist ve ateist şehir şeklinde tarif edilmiştir. Öte yandan 

Karakoç’un idealini kurduğu şehir Avrupa’daki modern ütopyaların yeni keşfedilen bir ada ülkesi 

değil, geçmişte asr-ı saadet olarak bilinen peygamber ve dört halife dönemin de modeli bulunan bir 

tasarıyı kapsar. Bu ideale ulaşmanın yolunu da İslamî bilinç ve şuur ile “yeniden diriliş”e 

bağlamaktadır. 

Öte yandan Karakoç, 1988 yılında Diriliş dergisinde “Devlet” adlı bir yazı dizisi kaleme almış 

ve burada devlet ile ilgili görüşlerini şekillendirmiştir. Karakoç hem devleti kutsallaştıranlara hem de 

şeytanlaştıranlara karşı mutedil bir model sunmaktadır. Karakoç’a göre, tarih boyunca devlete 

yüklenen ifrat ve tefrit anlam zaviyesinden ötürü insanlar zarar görmüştür. Devletin kutsandığı veya 

yok sayılmaya çalışıldığı durumlarda her zaman toplum ve insan zarar görmüştür. Ona göre, büyük bir 

güce ulaşacak devlet, Firavun ve Nemrut misali modern çağda benzerlerinin rüyalarını 

gerçekleştirecek bir baskı mekanizması haline gelebilir. Bunları kontrol edecek bir güç olması 

gerekmez mi, diye sorar. Yine eski dönemlerde din ve devletin beraber zikredildiği ve böylece 

devletin din gücünden de kuvvet aldığını belirten yazar, antik çağlarda devletin din yerine geçmesi ile 

insanın ezildiğini, gönderilen peygamberlerin, kendini tanrılaştıran Firavun ve Nemrutlara karşı savaş 

açarak onların sistemlerini yıktığını ileri sürmüştür. Karakoç, devletin dinden dinin de devletten ayrı 

düşünülemeyeceği gibi, din ve devletin özdeşleştirildiği sistemlerin de doğru olmadığını düşünür. Ona 

göre din, devleti insanların mutluluğu için kontrol edecek, ancak dinin siyasete alet olduğu yerde ise 

bu dengenin bozulacağını vurgular (Karakoç, 1988a: 3-4). Bundan dolayı Karakoç, devleti bir 

zorunluluk olarak görmesine rağmen, insanı yok sayan ve bir faşizme dönüşen devletin 

putlaştırılmasını doğru bulmaz. 

Karakoç, (1988b: 3) modern dünyadaki devlet sistemlerini tahlil etmiş, komünist ve kapitalist 

devlet sistemlerine karşı sert ve katı bir duruş sergilemiştir. Ona göre devlet idealleri ırk, sınıf ve parti 

menfaatleriyle özleştirildiğinden dolayı insanlığın felaketi olmuş, 20. yüzyıl insanlık tarihi için utanç 

verici olaylara sahne olmuştur. Modern ulus devlet ve benzerlerini ideal devlet anlayışına aykırı bulan 

Karakoç, insanlık ideali ve medeniyet ruhu ile birleşmeyen “korkunç kuvvet”e sahip devletin, 

geçmişte olduğu gibi insanlığı tekrar felakete götüreceğini savunur. Bundan hareketle alternatif bir 
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sistem tasarlayan Karakoç, Ortadoğu’da eskiden beri var olan din olgusunun, devlet, kültür ve 

toplumun temel ilkesini belirlediğinin altını çizer. Batı’nın hegemonyasından kurtulmak için güçlü bir 

toplum ve güçlü bir devletin varlığını elzem gören yazara göre İslam sadece bir inanç sistemi olmayıp, 

çekirdeği iman olan insanlığın medeniyetidir. İslam toplumun ruhuna işlenmiştir. Bundan dolayı 

yeniden Osmanlı Devleti gibi büyük bir medeniyet devleti kurmak gerektiğini öne süren Karakoç, 

güçlü bireylerin yetişmesini sağlayacak bir eğitim sisteminin gerekliğini savunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan Batılı modernleşmenin toplumu menfi yönde etkilediğini, 

sekülerleşmenin bu halkları yıkıma sürüklediğini ileri sürmüştür (Karakoç, 1988c: 3-4). 

Karakoç, İslam ile Batı kültürü arasında bir karşılaştırmaya gider ve İslam medeniyetinin 

insana, topluma ve devlete dönük yaklaşımını ele alır. Ona göre Batı’da Hristiyanlık inancı 

doğrultusunda devletle dinin görevleri ayrılmıştır. Batıda “Tanrının hakkı tanrıya, Sezar’ın hakkı 

Sezar’a” anlayışı hâkim iken İslam medeniyeti mutlak hükümdarlığı kabul etmez. Devletin başında 

olan kişi ister seçimle, ister babadan oğula yönetime geçsin, İslam idare ve siyaset hukukunda, İslam 

kurallarını uygulamayan yöneticiye karşı başkaldırı hakkı doğar. İslam devletlerindeki geniş yetki, 

sınırsız yetki sahibi olma anlamına gelmez. İslam tarihinde bunun sayısız örnekleri vardır. Aynı 

zamanda İslam devleti ırk, dil ve mezhep esasına dayanmaz. Ehl-i Kitap bile devlete tabi olma şartıyla 

adil ve eşit yaşama hakkına sahiptir. Bu yönüyle Peygamber ve Dört Halife Dönemi ideal devlet 

örnekleridir. İslam devletinin amacının bir “Dünya Devleti” olduğunu ileri süren Karakoç bundan 

dolayı Osmanlı Devleti’nin “yüce devlet” anlamında “Devlet-i Aliye” olduğunu ifade eder (Karakoç, 

1988d: 4). Bu bakımdan Karakoç, İslam’ın yönetim şeklinden çok dayandığı medeniyet değerlerine 

önem atfetmekte ve insanı merkeze alan bir anlayış sergilemektedir. Öte yandan Kısakürek’in ifade 

ettiği “Başyüce” devletini de Osmanlı Devleti’ndeki “Devlet-i Aliye”ye atıfta bulunarak “yüce devlet” 

kavramı içinde değerlendirmiştir. 

Karakoç, Osmanlı Devleti dışındaki irili ufaklı Türk devletlerinin yapılarından dolayı büyük 

devlet olamadığını söyler. Osmanlı Devletini Devlet-i Aliye yapan vasıflarını ise şöyle aktarır. 

Osmanlılar büyük hedefler peşinde koşmuş, dünyanın süper gücü olan Bizans’ı devirmeyi 

düşünmüşlerdi. Karakoç, toplumu yükseltecek olan manevi önderlerin önemine işaret eder. Bu 

manada Yunus Emre, Hacı Bektaş, Hacı Bayram, Mevlana gibi şahsiyetler bu toplumun sıradan bir 

halk olmadığını göstermiştir. Selçuklu sanatı da evrensel bir sanata temel oluşturmuştur. Askerlik ve 

siyaset dünya devleti olma iddiasını taşıyordu. Her şeyden önemlisi farklı dil, mezhep ve adetleri olan 

Osmanlı halkı, aynı ruh, aynı kalp ve duygularla kenetlenmiş “Tek Bir Millet”ti. Bu anlamda Osmanlı 

tarihi, musikisi, bilimi, şiiri, mimarisi ve adaleti incelenmeli ve Osmanlı tecrübesinden faydalanılması 

gereklidir (Karakoç, 1988e: 4-5).  

İslam âleminin artık bilinçlendiğini ve yeni bir devlet modelinin gerekliliğini savunan 

Karakoç, mevcut İslam ülkelerini, krallık, tek parti, diktatör veya Batı tipi demokrasi denemeleri 

içinde Doğu ve Batı Blokları arasında tercihe zorlanan ülkeler olduğunu söyler. Oysa bu ülkelerin 

kendi bloklarını, kendi sistemlerimi kurmaları gerektiğini zikreden Karakoç, İslam dünyasında çizilen 

sınırların suni sınırlar olduğunu ve Batı emperyalizmi tarafından çizildiğini belirtir. Bunun için yeni 

bir tasavvur ortaya konulmalı, İslam dünyası coğrafi, tarihi ve sosyolojik açıdan göz önünde alınmalı 

ve aydınlar buna göre hareket etmeli, farklı alternatifler sunmalıdır (Karakoç, 1988f: 4).  

Karakoç, (1988g: 4,14) İslam’ın sadece metafizikle ilgilenmediğini, devlet başta olmak üzere 

her türlü kötülüğün, zulmün, eşitsizliğin önünde set olan ve adaleti sağlayan bir mekanizmaya sahip 

olduğunu belirtir. Bununla birlikte dinin ahlaki sorunlar, toplumsal ve siyasal problemlere çözümler 

üreten, hukuk kuralları da oluşturan ilkeler belirlediğini ifade eder. İslam’ın temel ilkesinin ise hakikat 
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ve erdem olduğunun altını çizen Karakoç, İslam devlet anlayışında görevlerin emanet olduğunu ve 

emanete sadakatin de müminlerin görevi olduğunu zikreder. Emanetin teslim edileceği zümrede 

Kur’an’ın buyruğu olan “Emanetleri ehline veriniz” ilkesi ile “ehliyet ve liyakat” genel prensiptir. 

Yine İslam’ın yönetim ilkelerinden biri de “danışma” ilkesidir. Müslümanların lideri yapacağı işleri 

şura ile yapar. Diğer bir ilke, adalettir. Adil bir düzen öncelikle barışı temel alır. Ekonomi alanında 

helal kazanç, adil paylaşım ve yardım müessesesi olan zekât kurumu devletin görevleridir. 

Peygamberin bu ilkeler doğrultusunda idare ettiği İslam devleti bunun modelidir.  

Karakoç (1986a: 37) açısından yıkılmaması gereken, daha da serpilmesi gereken “Yüce 

Devlet” Devlet-i Aliye, yeni bir dirilişle ıslah edilmelidir. Bu vasıflara sahip vizyona sahip olacak 

devlet, modern dönemin siyasi ve tarihi şartlarında kendisini Asya ve Afrika lideri yapacaktır. Ona 

göre II. Dünya Savaşı yıllarında ‘Yüce Devlet’ yaşamış olsaydı, İslam dünyası için altın çağ 

yaşanabilirdi Karakoç, (1988h: 5) Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra ‘‘Yüce Devlet” 

sandalyesinin halen boş olduğunu söyler. Ona göre, Osmanlı Devleti’ni yıkıp onun yerine oturmak 

isteyen İngilizler ve Amerikalılar bu boşluğu dolduramamışlardır. Bu mirasa sahip çıkmak için 

İslam’ın kişiyi kurtaracak bir öğreti olarak harekete geçirmek ve kurtarıcı devlet fikrine sahip olmak 

gerekir. Devletlerin, toplumların ve fertlerin İslami şuur kazanmaları aynı zamanda onların kurtuluşu 

olacaktır. Bu yönüyle Karakoç, İslam Birliği düşüncesinin yanında Osmanlı Devleti’nin varisi olarak 

Türkiye’ye tarihi bir misyon yüklemektedir.  

 

Sonuç 

Necip Fazıl Kısakürek, Başyücelik Devleti’ni İdeolocya Örgüsü çerçevesinde İslami değerlere 

dayanarak tasarlamıştır. Ancak mevcut yönetimlere alternatif olarak sunduğu devlet modeli, kendi 

ifadesiyle bir “tasavvur” ve “nazariye”dir ve aynı zamanda çağın mevcut yönetimlerine bir eleştiri 

niteliğindedir. Kısakürek’in görüşlerinde gerek Platon gerekse de Farabi’nin devlet modellerine ilişkin 

nüveler görülmektedir. Kısakürek, devlet modelinden hükümet biçimine; toplum yapısından eğitim 

kurumlarına kadar hayatın birçok alanını kapsayan öneriler barındırmaktadır. 

Sezai Karakoç ise Diriliş kavramı etrafında İdeal Devlet görüşünü sergiler. Onun ideal devlet 

anlayışının temel referansı medeniyettir ve Farabi’nin İdeal Devleti onun için bir model oluşturduğu 

söylenebilir. Devlet kavramını İslami düşünce ile yorumlayan Karakoç’un devlete yüklediği anlam 

devletin toplumlara huzur getirecek bir erdem sistemi olduğudur. İslamiyet ise, devletin adil bir 

şekilde yönetim kurmasına olanak sağlayan dayanağıdır. Bireyi yok sayan, tüm hakkı devlete veren 

sistemi Firavun ve Nemrut yönetimleriyle ile özdeştiren Karakoç, peygamberlerin misyonunu bu 

sisteme başkaldırı olarak değerlendirmiştir. Devlete yönelik vasat bir yorum getiren yazar, ne devleti 

kutsallaştırılacak bir anlayışı ne de devletin tümüyle reddini içeren yaklaşımları doğru bulmaz. 

Karakoç, İslam’ın yönetim şeklinden çok dayandığı medeniyet değerlerine önem atfetmekte ve 

insanı merkeze alan bir anlayış sergilemektedir. Öte yandan Kısakürek’in ifade ettiği “Başyüce” 

devletini de Osmanlı Devleti’ndeki “Devlet-i Aliye”ye atıfta bulunarak “yüce devlet” kavramı içinde 

değerlendirir. Kısakürek ve Karakoç arasında devlete yönelik yaklaşımlarda bazı yönlerden paralel 

görüşler bulunmakla birlikte öz itibariyle farklılıklar barındırın. Hem Kısakürek hem de Karakoç’un 

devletlerinde temel amaç insanların dünya ve ahiret mutluğudur. Her iki düşünür de devletin yönetim 

biçiminden ziyade devletin dayandığı değerleri vurgulamaktadırlar Ancak Kısakürek burada devleti 

ön plana çıkarırken Karakoç bireyi devletten önceye alır. Kısakürek otoriter bir devleti önemserken 

Karakoç özgürlüğü ön planda tutmaktadır. Yine Kısakürek üniversite ve basının özerkliğinin tamamen 
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kaldırılmasını ve tümüyle devlete bağlı kurumlar olmasını savunurken Karakoç aksine bu iki kurumun 

bütünüyle devletin kontrolünden çıkarılması gerektiğini belirtir. 
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Göç’ün Yer İsimlendirmeleri Üzerine Etkisi: Kasımoğlu Mahallesi Örneği 

 

Ahmet Öntürk
1
 

Özet 

Göç, en genel ifadeyle insanların yaşamış oldukları yeri bırakıp başka bir coğrafyaya yerleşme 

hadisesidir. Göç etmek tarih boyunca var olan ve neredeyse her toplumun geçmişinde yaşamış olduğu 

bir olgudur. İnsanların göç etmelerinde kıtlık, salgın, savaşlar vb. unsurlar etkili olabilir. İnsanlar göç 

ederken temelde yaşamış oldukları zorluklardan kurtulup göç edecekleri yerde daha iyi bir yaşam 

bulma umuduyla yer değiştirirler.  

Göç eden toplumlar, göç ettikleri bölgeye kendi kültürleri, yaşayışları, sosyal ve tarihi 

özelliklerine göre isimler verirler. Bu bakımdan yer isimleri yaşanılan bölgenin sosyal, coğrafi, 

kültürel vb. özelliklerini yansıtması açısından oldukça önemlidir. Göçen toplumun yeni yerleşmiş 

olduğu bölgeye isimler vermesi yer-yön belirleme, yaşanılan yere bir isim kazandırarak onu anlamlı 

kılma açısından da değerlidir.  

Ayrıca verilen isimler kültürel ve coğrafi bir hafıza kazandırır. Yer isimlendirmeleri her zaman 

dilsel ve kültürel olarak bir yer üzerindeki kültürel bir kimlik olması dolayısıyla anlamlıdır. Çalışmada 

Kasımoğlu Mahallesi örneklem alınarak bu bölgedeki yer isimlerinin nasıl oluşmuş olduklarını halk 

bilimsel olarak kaynak kişilerin ifadeleri doğrultusunda incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kasımoğlu, Yer İsimleri, Kültür. 

 

The Effect of Migration on Place Naming: The Case of Kasımoğlu Neighborhood 

Abstract 

Migration, in the most general terms, is the event of leaving the place where people lived and 

settling in another geography. Migration is a phenomenon that has existed throughout history and has 

lived in the past of almost every society. Famine, epidemic, wars, etc., in the migration of people. 

factors can be effective. When people migrate, they basically change places in the hope of getting rid 

of the difficulties they have experienced and finding a better life in the place where they migrate. 

Immigrant societies give names to the region they migrated according to their own culture, 

lifestyle, social and historical characteristics. In this respect, place names are social, geographical, 

cultural, etc. of the region where they live. It is very important in terms of reflecting its characteristics. 
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Giving names to the region where the immigrant society has settled is also valuable in terms of 

determining the place and direction, giving a name to the living place and making it meaningful. 

In addition, the names given give a cultural and geographical memory. Place naming is always 

linguistically and culturally meaningful as it is a cultural identity on a place. In the study, Kasımoğlu 

District was taken as a sample and how the place names in this region were formed were examined in 

accordance with the statements of the people scientifically. 

Keywords: Migration, Kasımoğlu, Place Names, Culture. 

Giriş 

Göç, yaşanılan yeri bırakıp başka bir yere göç etme durumudur. Her toplumun kendisine ait 

ekonomik, sosyal, dilsel ve kültürel özellikleri vardır. Var olan bu özellikler toplumu oluşturan önemli 

dinamiklerdir. Her toplum kendi bünyesinde barındırdığı bu öğeleri kuşaktan kuşağa aktarmaktadır. 

Bu durum toplumsal olarak kültürün ve diğer öğelerin devamlılığını sağlamakta ve toplumda yaşayan 

bireylere yaşamış oldukları topluma karşı bir aidiyet kazandırmaktadır.  

  “Geleneksel kültürümüzde “göçmek-konmak” eylemlerinden o denli kavram ve sözcük 

üretilmiştir ki bunları toplumsal yaşamımızın görmek onlardan etkilenmemek olası değildir. Örneğin 

göçmek eyleminden göç, göçebe, göçer, göçebelik, göçelge, göçeri, göçmen; “konmak” eyleminden 

ise kon, konut, kondu, gecekondu, konaklamak, konuk, konak, konukluk, konuksever vb. çok sayıda 

sözcük ve kavram halk kültüründe yer almaktadır”(Çakır, 2011: 130). 

Göç, yaşanılan yeri bırakıp başka bir yere göç etme durumudur. Göç eden toplumlar 

kültürlerini, yaşayış şekillerini, sosyal yapılarını göç etmiş oldukları bölgelere taşırlar. Ve göç edilen 

yere bir aidiyet sağlamak için kendi kültürel yapılarını devam ettirirler.  

 “Kültürel değerlerin aktarımı, inançların yaşama biçimi ve boyutu, toplumsal gelişme evreleri, 

ekonomik kalkınmışlık olgusu, bunların hepsi her bir göç deneyimini kendine has ve biricik kılan 

faktörleri oluşturmaktadır. Ve bu yüzden göç yalnızca grupların bir süreç içerisinde bir yerden başka 

bir yere akması değil, aynı zamanda bir coğrafyaya ait kültürün, geleneğin örf ve adetlerin, inançların 

ve hatta ideolojilerin bir yerden başka bir yere toplumlar aracılığıyla taşınmasıdır. Bu anlamda 

toplumsal grup göçün hem öznesi hem de nesnesi hem mekânsal anlamda taşınanı ve hem de aynı 

zamanda kültürel taşıyanıdır”(Alarçin, 2019: 1)  

Göç eden insanlar, yerleşmiş oldukları bölgelere kendi kültürleri doğrultusunda 

isimlendirmeler yaparlar. Verilen bu isimler o toplumun hafızasını canlı tutar ve bir şekilde 

isimlendirme yapılan yerin kültürünü bir isim ile de olsa diğer kuşaklara aktarır.  

İsimler, canlı ya da cansız her şeyi bir diğerinden ayran, çeşitli yönleriyle onları diğer 

nesnelerden farklı kılan bir dil içerisinde kültürün bir parçası olarak anlamlı bir bütün oluşturan 

toplumsal göstergelerdir. Halk bilimsel açıdan isimler bazen mitsel özellik kazanıp toplumsal veya 

bireysel bir simge işlevi kazanıp karşımıza çıkmaktadırlar.  Bir coğrafyanın bir nesnenin veya bir 

canlının isimle olan bağı onu görünür hale getirir. Bir şey adlandırılıp anlam kazandığında var 

olur(Altunışık,2009:1).  
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Yer adları üzerine yapılan araştırmalar, araştırma yapılan bölgenin tarihine, inançlarına, 

kültürel ve etnik yapısına dair önemli bilgiler verebilir. Bu açıdan bakıldığında yaşanılan yeri 

adlandırma tek boyutlu bir olgu olmayıp birden fazla öğenin bir araya gelip orada yaşayan toplum 

tarafından kendi kültür ve geçmişleriyle bağlantılı olarak adlandırma yapıldığı açıktır(Güner, Ertürk, 

2004: 39). 

“Belirli bir coğrafyada yaşayan insanlar kendi dilleri, kültürleri, tarihi geçmişleri ve 

deneyimleri sonucunda yaşadıkları alanlara ad vermektedirler. Bu alanda yaşayan insanlar yer adı 

verirken bazen bunu dini inançlarından etkilenerek yaparlar, bazen kendi topluluklarındaki bir 

büyüğün adını verirler, bazen de halk hikâyeleri ve destanlardan etkilenirler. En önemlisi de 

yaşadıkları çevrenin fiziki koşullarından etkilenerek ad verirler. İnsan topluluklarının kültürel, dilsel 

yapıları farklı olduğundan farklı adlar ortaya çıkmaktadır”.(Altunışık, 2009: 11).  

Yaşanılan bölgeye isimler verilmesi genel olarak benzetme ve halkın kültürel birikiminden 

faydalanılarak yapılır. Çoğunlukla isimlerin verilişinde coğrafi ve insani unsurlar önem arz eder. 

Coğrafi koşullarda tabiat, iklim, su vs. etkenler önemlidir. İnsani ilişkilerde ise bölgede yaşan 

toplumun yaşamış oluğu coğrafya ile kurduğu kültürel ve dilsel bağ ön plana çıkmaktadır (Erkınay 

Tamtamış, 2018: 3).  

Bir toplumun yaşamış olduğu coğrafyaya isimler vermesi, o toplumun yaşadığı bölgeyi bir yurt 

olarak gördüğünü ve bu şekilde bir özümseme yaptığını ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar genellikle 

iktisadi, coğrafi ve kültürel açıdan kendilerine uygun olan yerleri toplumsal olarak kabul edip 

kendilerine bir yerleşim yeri olarak görürler. Bu özümseme ve bağlılık sonucunda yaşanılan yere 

kendi kültürleri ve yaşayış şekilleri doğrultusunda isimlendirmeler yaparlar (Hanilçe, 2013: 90). 

Kasımoğlu Mahallesi Yer Adları 

Yapmış olduğumuz çalışmada Kasımoğlu’nda yaşayanların bu coğrafyaya isimler verirken 

hangi unsurlara göre bu bölgeye isimler verdikleri üzerinde duruldu. Kaynak kişilerle yapılan 

görüşmeler neticesinde yer adlarının birçok etkene göre oluşturulduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

coğrafya etkisiyle oluşan yer adları, kişi isimlerinin etkisiyle oluşan yer adları, yer-yön bildiren 

isimlerin etkisiyle oluşan yer adları, hayvan isimlerinin verilmesiyle oluşan yer adları, halk 

inanışlarına göre oluşan yer adları, çalışma yerlerinin etkisiyle oluşan yer adları ve köprü, çeşme vs. 

isimlerinin etkisiyle oluşan yer adlarıdır. Kaynak kişilerin yer adlarının oluşumu ile ilgili ifadeleri 

aşağıdaki gibidir:  

1-Coğrafya Etkisiyle Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Aksu: Bu bölgede bulunan tarlaların yanından akan bir dere olduğu için bu bölgeye aksu deresi 

denmiştir. 

Kurugöl: Etrafı tepelerle çevrili,  ilkbaharda akan suların çekilmesiyle bu bölgede oluşan tarlalar kuru 

düz bir göl şeklindedir.  Bu yüzden bu bölgeye kurugöl denmiştir. 

Lendekler: lendek; engebeli arazi demektir. Burada bulunan tarlalar engebeli olduğu için bu isim 

verilmiştir. 

Tepenin Dalı: Dal arka, sırt demektir. Bir tepenin arkasındaki tarlaların bulunduğu bölgeyi belirtmek 

için bu isimlendirme yapılmıştır. 
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Çift Bulaklar: Bir dağın yamacında bulunan iki çeşme yan yanadır. Bu çeşmelerin bulunması bu 

isimlendirmede etkili olmuştur. 

Köy Çimeni: Köyün ortak malı olan çayırlardır. Bu yüzden bu ismi almıştır. 

Kara Ağaçlık: Bu bölgede kara ağaç çokça bulunduğu için bu bölge bu ismi almıştır. 

Göy Bulak: Yeşil renge göy denir, bu bölgenin suyu serin ve temizdir. Buranın suyu köye gelir. Ve 

köy halkı bu sudan faydalanırdı. Bu sebeple bu ismi almıştır. 

Keklikotu Tepesi: Bu tepede bolca keklik otu bulunduğu için bu ismi almıştır. 

 

2-Kişi İsimlerinin Etkisiyle Uluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Mehbo Ağaçları: Mehbo isminde bir kişinin ağaçlarının bulunduğu yeri ve o bölgeyi ifade etmek için 

bu isim verilmiştir. Bu kişi Kasımoğlu köyündendir.  O, öldükten sonra bu yerler onun adıyla 

anılmıştır.  

Marko Değirmeni: Ermeniler zamanında Marko adında bir Ermeni’nin değirmeni ile ünlendiği için 

bu ismi almıştır. 

Dedo Dereleri: Dedo isminde bir kişinin bu bölgede çayırı olduğu için ve burada akan derelerden 

dolayı bu isim verilmiştir. 

Burzo Çalıları: Burzo isminde bir kişinin bu bölgede çalıları olduğu için bu isim verilmiştir. Eskiden 

Kasımoğlu’nda yaşarmış asıl adı Hacı Burzudur. Zamanla vana göç etmiştir fakat bu yerler onun 

ismini almıştır. 

Emo/ Ehme Yurdu: Bu kişi bu köydendir asıl ismi Ahmet’tir. Dağların yamacında yurdu varmış. Bu 

bölgedeki çayırları belirtmek için bu isimlendirme yapılır. 

Çavuşun Çalıları/Yerleri: Bu kişi bu köyden birisidir. Arsalarını satıp köyden gittikten sonra, bu 

yerler onun ismiyle anılmıştır.  

Holme Çeşmesi/ Çalıları: 

Holme’in asıl adı Mehmet’tir. Hızlı konuştuğu için ona bu isim verilmiştir. Bu kişi tarlasında 

kendisine etrafında çalıları olan bir çeşme yapmıştır. Öldükten sonra bu yer onun adıyla anılmıştır.  

Avdel Bulağı: Bu kişin adı Abdullah’tır. Kasımoğlu köyündendir. Bu bölgede bulunan yerlerin sahibi 

olduğu için bu isimle anılır. 

Üsüp Deresi: Bu yerlerin sahibinin adı Yusuf’tur.  Bundan dolayı bu yerler bu isimi almıştır. 

Çerkez Kayaları: Eskiden bu bölgede Çerkezler yaşarmış bundan dolayı bu isimlendirme yapılmıştır.   

Sefo Bağı: Zamanında bu yerde Sefo isminde bir adam yaşarmış, onun arazisinin olduğu yerlerdir. 

3-Yer-Yön Bildiren İsimlerin Etkisiyle Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Adıgüzel Tarafı: Adıgüzel köyü hududuna yakın olan yerleri belirtmek için bu isim verilmiştir. 
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Aşağı Yoncalar: Köyün alt kısımlarında olan sulu arazileri ve bahçeli arazileri belirtmek için bu isim 

verilmiştir. 

Gülsümler Yolaltı: Gülsümler Köyüne giden yoldaki arazileri belirtmek için bu isimlendirme 

yapılmıştır. 

Kolsatan Yolu: Kolsatan Köyüne giden yoldaki arazileri belirtmek için bu isim verilmiştir. 

Hereşih Düzü: Bu köye bakan araziler düz olduğu için bu ismi almışlardır. 

Bardakçı Yolu: Bardakçı Köyü yönündeki yolların yanında bulunan arsaları ifade etmek için bu isim 

verilmiştir. 

Kolsatan Deresi: Kolsatan Köyü yönünden gelen bir dereden dolayı bu ismi almıştır. 

4-Hayvan İsimlerinin Verilmesiyle Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Hacı Leylek Yuvası: Bu bölgede leylekler yuva yaptığı için bu isim verilmiştir. 

5-Halk İnanışlarına Göre Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Ecinne Deresi: Bu bölgede cin görüldüğüne inanıldığı için bu isim verilmiştir. 

Çındır Ağacı: Eskiden Vana giden dağ yolunda bir çalı varmış. Van’a gidip gelenler burayı ziyaret 

eder ve bu ağaca bez bağlayıp dua edermiş. Bu sebepten ile bu isim verilmiştir. 

6-Çalışma Yerlerinin Etkisiyle Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Ambar Deresi: Etrafında çok verimli tarlaları olan, çok fazla buğday üretimi olduğu için ambarlar bu 

bölgenin buğdaylarıyla dolarmış. Bu sebep ile bu isim verilmiştir. 

Harman Yeri: Toplanan ekinlerin öğütüldüğü yerdir. Burada harman yapılır. Bu sebepten dolayı bu 

isim verilmiştir.  

Değirmen Ark Altı: Bu bölgede bulunan bir değirmenin olmasından dolayı bu isim verilmiştir. 

7-Köprü, Çeşme vs. İsimlerinin Etkisiyle Oluşan Yer Adları ( K.1-K.2-K.3-K.4-K.5-K.6-K.7) 

Taşköprü: Burada bulunan köprünün taştan yapılmış olmasından dolayı buraya Taşköprü denmiştir. 

Demir Köprü: Ermeniler zamanında burada demir bir köprü yapılmıştır ve bu bölge demir köprü diye 

isimlendirilmiştir. 

SONUÇ 

Göç eden toplumlar yerleşmiş oldukları yerlere kendi kültürleri, yaşayış biçimleri gibi 

sebeplerle isimlendirmeler yaparlar. Bu isimlendirmedeki temel unsur ilk defa yerleşilen yerin o 

toplumun hafızasında daha belirgin bir şekilde oluşmasını sağlamaktır. Bu sebeple göç edilen yer, 

orada yaşayan insanlar için daha belirgin olmakta ve onlara sosyal yaşam içinde kolaylıklar 

sağlamaktadır.  

Verilen yer adları bir toplumun kültürünü, yaşayışını çalışma olanaklarını vs. yansıtması 

açısından da önemlidir. Yapılan çalışmada Kasımoğlu mahallesindeki insanların yaşamış oldukları 
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yerlere isimlendirmeler yaparken genel olarak coğrafi etkiler, bir önceki toplumdan kalan izler, 

kişilerin sahip olduğu vasıflar, halk inanışları gibi kültürel öğelerin etkisiyle isimler verdiklerine 

ulaşılmıştır.  
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Büyük İpek Yolu Büyük Bozkırın Manevi Hazinesidir 

Akmaral Dosjanova
1
 Botagöz Ali

2
 

Özet 

Bu makale, “İpek Yolu ekonomik kuşağı” projesinin küresel toplumdaki rolünü, kültürel ve 

ekonomik projenin önemini ayrıntılı olarak analiz etmektedir. Ayrıca ‘’Tek kuşak ve tek yol’’ 

projesinin özünü, içeriğini bilimsel olarak analiz etmektedir. Avrasya ekonomik Birliğinin kapsamı, 

ekonomik etkinliği ve kültürel ve sosyal geleceği inceleniyor. 21. yüzyılın önemli bir projesi, tüm 

Avrasya alanı üzerinde faydalı bir etki yaratmaya yönelik büyük İpek Yolu'nun modernizasyonu ve 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi araştırılmış. İhracat piyasası, yatırımın kaynağı, Çin ile Batı 

ülkeleri arasındaki ‘’Tek kuşak ve tek yol’’ projesindeki en büyük ticaret ortakları analiz ediliyor. 

Aynı zamanda, 15. yüzyıla kadar tek ticaret yolu olarak hizmet eden Büyük İpek Yolu, dünya 

medeniyetlerinin önemli bir başarısı olarak görülüyor. Büyük İpek Yolu gerçekten Batı ve Doğu'nun 

büyük kültürlerinin diyaloğu ve büyük dinlerin buluşma yeriydi. 

Anahtar Kelimeler: Büyük İpek Yolu, Büyük bozkırın manevi dirilişi, Orta Asya, kültür, 

felsefe, tarih, Rönesans. 

The Great Silk Road is the Spiritual Treasure of the Great Steppe 

Abstract 

This article analyzes the role of the Silk Road economic belt project in global society and the 

importance of the cultural and economic project in detail. It also scientifically analyzes the essence 

and content of the "One belt and one road" project. The scope, economic efficiency and cultural and 

social future of the Eurasian Economic Union are examined. An important project of the 21st century, 

the modernization and successful realization of the great Silk Road aimed to have a beneficial effect 

on the entire Eurasian area has been explored. The export market, the source of investment, the largest 

trading partners in the "One belt and one road" project between China and Western countries are 

analyzed. At the same time, the Great Silk Road, which served as the only trade route until the 15th 

century, is seen as an important achievement of world civilizations. The Great Silk Road was indeed 

the meeting place of the great cultures of the West and the East and the meeting of the great religions.

            

 Keywords: Great Silk Road, spiritual resurrection of the great steppe, Central Asia, culture, 

philosophy, history, renaissance 
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Giriş 

Büyük İpek Yolu, göçebe Türk halklarının kültürel ilişkilerinin kaynağıdır. Asya ve Avrupa 

ülkelerini birbirine bağlayan, kültürel gelenekleri, dini inançları, Batı ve Doğu medeniyetlerinin 

bilimsel ve teknolojik başarılarını birbirine bağlayan eski bir kervan yolu haline geldi. Devlet Başkanı 

Nursultan Nazarbayev, ‘’Bağımsızlık dönemi’nin çığır açan çalışmasında [416,417 S.]. ‘’Dilsel ve 

kültürel bağların hazineleri bizi Arktik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar geniş alanlarda yaşayan Türk 

Halk kardeşlerimize bağlamaktadır. Büyük Türk ülkesi atalarımız ve kahramanlarımız, ortak manevi 

değerimizdir. Bu bizim ortak büyük mirasımız’’ diye yazdı. 

Buna ek olarak, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in ‘’Büyük bozkırın manevi dirilişi’’ 

makalesi 6. maddesinde, ‘’Büyük İpek Yolu’’ ülkenin coğrafi olarak elverişli konumu, Avrasya 

kıtasının kalbinde, çok eski zamanlardan beri çeşitli devletler ve medeniyetler arasında geçiş 

‘’koridorlarının’’ ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştu. Çağımızdan beri bu kara yolların, büyük 

Avrasya'nın Doğu ile Batı, Kuzey ve Güneyi arasında Büyük İpek Yolu kıtalararası bir ticaret ve 

kültürel bağlantılar ağı haline geldiğine inanılıyordu.   

Şimdiye kadar, Batı ve Doğu, Avrupa ve Asya, birçok insanın zihninde hem tarihsel hem de 

coğrafi konum açısından karşıt bir karakter taşıyor. Onlara göre, sürekli ilerlemenin ve sürekli 

gelişmenin ardından, Batı ve Avrupa dünyanın önünü oluşturuyor, Doğu ve Asya ise modern insana 

uygun olmayan bir durgunluk bölgesidir. Batı'da tarihsel ve coğrafi aksiyomlar olarak algılanırlar, hiç 

kimseye şüphe duymazlar. Eğer Batı yoksa, o zaman gelişmiş bir Doğu, eğer Avrupa yoksa, o zaman 

uygar bir Asya yoktur, yani bir orta yoktur anlamına gelir.   

Medeniyetin ilk  tanımlama teorisi bilim adamları A.Toynbi, O.Şpengler, N.Y.Danilevski ve 

diğerlerinin yazılarıyla iyi bilinmektedir. Medeniyetin açık bir şekilde tanımlanmış sınırları, net bir 

başlangıç ve bitişi yoktur. İnsanlar kendilerini farklı şekillerde tanımlayabilir ve böyle yaparlar. 

Neticede, uygarlığın bileşimi ve biçimi zamanla değişir. Halkların kültürü birbirleriyle etkileşime 

girer ve birbirini tamamlar [2, s. 51]. S.Hantington'un bu görüşüne tamamen katılabilirsiniz. Bunun 

nedeni, Orta Çağ'da, karmaşık sosyal, ekonomik ve politik ilişkilerin değişmesi nedeniyle, Büyük İpek 

Yolu üzerinde hem ticaretin, kültürün hem de toplumsal düşüncenin hızla geliştiği ve Doğu, Batı, 

Avrupa ve Asya'nın tamamında büyük bir etkiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Büyük İpek 

Yolu'nda Müslüman Rönesansı da vardı. Doğu düşünürleri tarafından geliştirilen kültür ve felsefe, 

kesin bilimler ve bilimsel keşifler, gerçek refahın, medeniyetin imajını sağlamıştı. Doğu dünyasının 

karakteristik yavaş Rönesansından sonra, Doğu haberleri bile hakimdi, bu noktada büyük bir rezerv, 

ortaçağ kültünden yeni çıkmış olan Batılılar için tükenmez bir hazineydi. Onlar Doğudaki öğretiyi 

(bilgiyi) kendi içlerine yakın bir şekilde denediler ve kendileri için yeni bir felsefe yarattılar. Yeni 

felsefe, yeni zamanın felsefesidir. Demek, yeniden doğuş felsefesi hiçbir şekilde eski değildir ve adı 
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da ona uymaz. Yeni felsefe, Doğu düşüncesini Batı'ya dönüştürmek demektir. Amaç, Batı ile Doğuyu 

birbirine karşı karşı koymak değil, bu tür görüşlerden uzaklaşmaktır. Kültür bilimcisi J. Mutalipov: 

‘’Doğu ve Batı'nın kültürleri hem paralel hem de karşılaştırma olabilir, ancak bunları birbirlerine karşı 

koymak yanlıştır, çünkü Doğu ve Batı dünyanın iki başlangıcı, iki ruh, iki beden, iki yaratımıdır. Bu 

nedenle, ‘’benim’’ ve ‘’başkanın’’ düşüncelerinden vazgeçip, kültür alanının genişlemesini sağlamak 

en iyi fikir. En eski kültür merkezi Doğuydu, daha doğrusu kültür Doğuda ortaya çıktığını 

hatırlamamız gerekiyor’’ [3, s. 80] - diyerek, Doğu'nun statüsünü yükselten Büyük İpek Yolu'ndan 

böylece bahsediyor: ‘’İki bin yıllık tarihe sahip Büyük İpek Yolu, yalnızca hayatının uzunluğuna 

değil, aynı zamanda insanlığın kültürel gelişimine de katkıda bulunan bireysel niteliklere sahip olan 

kültürel bir fenomen ve medeniyet yoluydu.’’  

Tarih, kültür diyaloğunun kendine özgü kültürel biçimlerin yaratılması üzerindeki birçok olumlu 

etkisini gösterebilir. Örneğin, antik Yunan kültürü. O kültür başkaları üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olmayı başarmış bir kültürdür. Antik Yunan yaşam tarzının ayırt edici karakteri, onun 

‘’agonalitesinde’’, yani yarışma ve rekabetçi ruhundadır. Siyasi demokrasi konuşma metodunun 

oluşumu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Eski Yunanlıların diğer ülkelerle olan ticari, deniz 

bağlantıları, Yunanlıların bilişsel ufkunu genişletti. Fenikelilerden alfabe yazma sanatını 

benimseyerek, Keldani-Babil astral dünya görüşünü ele geçirerek, Mısır sanatını ve zengin mitolojiyi 

miras alarak, İran'ın etik düşüncesine hayranlıkla bakarak, eski Doğu'nun ezoterik öğretilerinin 

bilgeliğini kabul ederek, Antik Yunanistan bunları genelleştirerek gelecekteki Avrupa kültürünün 

merkezi olmayı başardı. Sadece insanların değil, halkların tarihi anıları da seçimlerden oluşur. Neye 

ihtiyacı olduğunu hatırlayıp, istemediğini, utandığını unutmaya çalışıyor. Bu nedenle modern Avrupa 

halkları Müslümanları ilk tarihi öğretmenleri olarak görmek istemiyorlar. ‘’Avrupamerkezcilik’’ 

yalnızca Greko-Romen ve onun mirası olan Batı Avrupa  kültürünü insanlığın ortak evrensel yolu 

olarak tanıyan görüşler dizisidir. Yani, kültürel etki bölgesinin Batıdan Doğuya doğru hareket ettiği ve 

Doğu'nun Batı'ya olan etkisinin çok yüzeysel olduğu söylenir. Aslında, daha önce bahsettiğimiz 

Rönesans kültürünün kökleri sadece antik dünyada değil, aynı zamanda Arap-Müslüman da dahil 

olmak üzere Doğu kültürüyle de bağlantılıdır. Bunun bir nedeni, hiç kimse, Batı’nın Greko-Romen 

mirasını, özellikle ortaçağ Avrupa kilise dünyasının el koyduğu felsefe Arap-İran dünyasının 

korunması sayesinde büyük şahsiyetlerin eserleri de dahil olmak üzere sahip olduğunu inkar edemez. 

Kültürel gelişim dikey olarak yönlendirilmiş bir süreç değildir. Eski ile yeni, kendi mirasının 

başkalarıyla sürekli olarak sıcak bir ilişki var. Kültürel kimlik, kültürlerin birbirleri üzerindeki 

etkisini, ilişkiyi dışlamaz. Kültürel etkileşim alanı büyüktür. Orta Asya bölgemiz aynı zamanda çeşitli 

dinlerin ve kültürlerin karşılıklı etkisinin bir bölgesidir. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Büyük İpek 

Yolu'nun bu topraklardan geçmesiydi. Büyük İpek Yolu gerçekten Batı ve Doğu'nun büyük 

kültürlerinin diyaloğu ve büyük dinlerin buluşma yeriydi. 
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Budizm ile birlikte, Büyük İpek Yolu aracılığıyla Hıristiyanlık, V. yüzyılda modern 

Kazakistan'ın topraklarına Nestorian olarak girmiştir. Sadece VIII - IX.. yüzyıllarda, İslam'ın 

Kazakistan'da yayılmasıyla, hem Nestoryalılar hem de Budizm yerlerinden edilmişlerdi. Sonuçta, 

varoluştaki hiçbir şey iz bırakmadan geçmez ve geçmişin tamamı Kazakistan'ın bir diyalog alanı 

haline gelmesini etkiledi. Kazak etnosunun açıklık, hoşgörü, misafirperverlik gibi özelliklerinin eski 

dini ve ahlaki mirasın birleşmesinin bir sonucu olduğunu söylemek abartı olmaz. Kazak kültürünün 

iletişim ve iç içe geçme kültü, Kazaklarda benzersiz bir nezaket ve misafirperverlik yaratıyor. 

Kazaklar iletişim sürecinde, kendisine, kendi pozisyonuna fazla dikkat vermezler, her insan, her 

konuşmacı önemli, Kazaklar için başka insanlarla iyi geçinmek, her ilişkiye değer vermek çok önemli.  

Büyük İpek Yolu, göçebe Türk halkların kültürel ilişkilerinin kaynağıdır. Asya ve Avrupa 

ülkelerini birbirine bağlayan, kültürel gelenekleri, dini inançları, Batı ve Doğu medeniyetlerinin 

bilimsel ve teknolojik başarılarını birbirine bağlayan eski bir kervan yolu haline geldi. Bu yolun 

önemli bir kısmı Orta Asya topraklarını kapsadığı için, o dönemin Doğu kültürünün prestiji yüksekti. 

XV. yüzyıla kadar tek ticaret yolu olarak hizmet eden Büyük İpek Yolu, dünya medeniyetlerinin 

önemli bir başarısı olarak kabul ediliyordu. Şu anda, Büyük İpek Yolu'nu birbirine bağlayan yeni bir 

Avrasya kıta köprüsü, Çin'in doğu limanlarını Orta Asya ülkeleri aracılığıyla Batı Avrupa bölgelerine 

bağlayan kıtalararası bir demiryolu inşa edilmiştir Eylül 1990'da uygulamaya konan Drujba ve 

Alaşankou istasyonları arasındaki bağlantı, Çin ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin Kazakistan 

üzerinden Avrupa ülkelerine erişmesine izin verdi [5, s. 22, 67]. Bugün, Kazakistan'ın özel kültürel 

yeri ve politikasıyla Büyük İpek Yolu'nun yeniden canlandığını anlıyoruz.  

Genel olarak Kazak bozkırlarında bilimin yayılması eski Arap, İranlı ve Çinli düşünürlerin 

görüşlerine yansımış ve daha sonra Rus etkisinin güçlenmesiyle Avrupa fikirleri devam etmiştir. I. 

Peter, Kazakistan'ı Asya'ya açılan kapının anahtarı olarak adlandırdıysa,  Abay Rusya'yı Avrupa'nın 

görüşünü genişletmek için büyük bir kültürel diyalog penceresi olarak nitelendirdi. Yukarıda 

belirttiğimizi devam edersek, kültür tarihindeki çağlar dizisi - tarihsel bir dizidir,  ve tarih ise – 

insanların kaderi, medeniyetlerin kaderidir. 

Dünyada son dönemde yaşanan köklü değişimler nedeniyle Batı'nın manevi zenginliklerine 

hayran kalmanın, onun abartılarından kurtulmanın ve sadece Doğu kültürüne değil, ulusal kültüre de 

yeni bir bakış atma zamanı gelmiştir. Sonuç olarak, yüzyıllar boyunca oluşan kültürlerin manevi 

zenginliklerinin, çağın akımlarının yarattığı yeni koşullara uygun hale getirilmesi konusu sıkı bir 

şekilde gündemdedir. Bu bağlamda, yaşamın kendisinin tarihsel, sosyal ve kültürel süreçlerin 

incelenmesinde Avrupa merkezli görüş ve yöntemleri terk etme gereğini gösterdiği ve bunun Büyük 

İpek Yolu kültürünün ana dersi olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle, medeniyetler ve kültürler 

arasındaki ilişkinin, insanlığın tarihsel gelişimi sırasında oluşan karşılıklı ilişkilerinin kapsamlı bir 

şekilde incelenmesi ve bunları gerçeklik açısından ele alma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ünlü Kazak 
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filozofu M.Orınbekov'a göre,’’Doğu ve Batı arasındaki çelişkiler, miras ve yeniden doğuş, ruh ve 

bilinç, din ve yaşam, din ve ateizm arasındaki çelişkilerin tanınmasına yol açar. Epistemoloji alanına 

geçerken, bilgi ve din, düşünce ve eylem, manevi duyarlılık ve soğuk bilinç, bilgelik ve güç, ilahi yol 

ve insan iradesi arasındaki çelişkilere yansır”[6, s. 6]. 

 Ancak bu çelişkiler artık uzlaşmaz ve ebedi çelişkiler olarak kabul edilemez. İlk bakışta Batı 

ile Doğu arasında hiçbir benzerlik yokmuş gibi görünebilir. Bunun asıl nedeni, manevi kültürün 

eserlerinden yaşam tarzlarındaki, dünya görüşündeki farklılıkların göze çarpmasıdır. 

Batılı bilim adamları, Batı toplumunu, Batı medeniyetini ve kültürünü, bütünlüğü ve birliği 

bakımından farklılık gösteren tek medeniyet ve kültür olarak gördüler. Böylece, uzun bir süre, tek 

taraflı, gerçekçi olmayan, ‘’Batı Batıdır’’ ve ‘’Doğu Doğudur’’ şeklindeki yanlış ilke hüküm 

sürmüştür. Ve bize göre, şu anda formülün tamamen farklı bir temelde geçerli olması gerektiği 

görülüyor. Bu ‘’Doğu olmadan Batı olmaz, Batı olmadan Doğu olmaz’’ ilkesidir - çünkü bu 

medeniyetler ve kültürler yüzyıllardır birbirini tamamlamıştır ve tamamlamaya devam ediyorlar. 

Amacımızı kanıtlamak ve dünya kültürlerinin özelliklerini daha derinden anlamak için, Doğu 

kültürünün üç kaynağını - Çin-Konfüçyüs, Hint-Budist ve Arap-Müslüman kültürleri ile Batı 

kültürünü birleştiren Büyük İpek Yolu ile kısa bir tanışma, Batı kültürünü antik çağdan günümüze 

kadar araştırdığımızda Avrupa ülkelerinin gelişmişlik düzeyinin her zaman yüksek olmadığını 

göstermektedir. Büyük İpek Yolu'nun Kazak maneviyatı üzerindeki sanatsal etkilerini anlatırken, milli 

şiir tarihinde Doğu'nun klasik edebiyat ve kültürünün veya üslubundaki okulun kurucuları XIX 

yüzyıla kadar uzanır. Oraz Molda, Madeli, Maylykozha, Molda Musa gibi şairlar ise, bu kültürel 

geleneği XX. Yüzyılın başında Kökültaş medresesi mezunları Turmagambet İztleuoğlu (1882-1939), 

Kete Jüsüp Eşniyazoğlu (1871-1927), Mansur Bekezhanoğlu (1875-1933), Jüsüp Taubayoğlu (1882-

1916), Karasakal Yerimbet, Bazar Jırau, Ongar Jırau, Nurtugan Şırşıguloğlu, Budabay Kabılov, 

Kuanış Baimagambetov başarıyla geliştirdi ve ilerletti. Oryantal efsanelere dayanarak çevrimiçi 

destanlar yarattı, ulusal hazineyi zenginleştirdi. Arapça-Farsça poetikasını öğrendi. Arapça, Farsça ve 

Türkçe dillerinde yüksek düzeyde bilgi, zeka, maneviyat, belagat ve ustalığa sahiptirler. Doğu 

efsanelerine dayanarak çevrimiçi destanlar yarattı, ulusal hazineyi zenginleştirdi. Arapça-Farsça 

poetikasını öğrendi. M.O.Auezov'un ‘’Abay Yolu’’ adlı epik romanında Kunanbay’ın Haca gitmeden 

önce Abay Arapça, Farsça, Çağatayca ve Rusça dillerinde çeşitli eserleri nasıl incelediğini  anlatıyor: 

‘’Farsça, Türkçe kitaplar onu Şiraz'ın çiçek bahçesine götürüyor. Semerkant'ın mazar binalarına 

bağlıyor. Maru, Meşhedin bülbül bahçelerine, serinletici, rüzgarlı havuzlarına baktırır. Büyük şairlerin 

yaşadığı Gırat, Gazne ve Bağdat'ın saray, medrese ve kütüphanelerine ilgi duymuştur.  Rusça bir kitap 

yazdığınızda Orta Asya, İran, Arap dünyası, çöl, şehir ve ticaret hakkında net bir fikir ediniyorsunuz’’. 

Bu, Büyük İpek Yolu'ndaki bilimin, eğitimin, medeniyetin, ileri sanatın büyük beşiği olan büyük 

şehirlerin sırrı budur. 
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Sağdan Hintliler, Persler, Araplar, 

Soldan Şürşütler, Moğollar ve Kalmaklar geldi. 

Balkanlar batıdan gelirse, 

Doğu'dan Çin ve Kaşgar çayı getirdi. 

[7, s. 20]. 

 

Büyük İpek Yolu'nun Kazak zihniyetini, vizyonunu, dilini, geleneklerini, entelektüel ve yaratıcı 

yeteneklerini etkileyen yıkıcı sanatsal potansiyelinin incelenmesi – Devlet başkanı Nursultan 

Nazarbayev'in  ‘’Büyük bozkırın manevi dirilişi’’ adlı ünlü makalesinde ‘’Büyük İpek Yolu’’ projesi 

ana yönü olsa gerek.  

Sonuç olarak, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in ‘’Geleceğe bakış: Manevi Diriliş’’ 

makalesinde gündeme getirilen sorunları daha da gündeme getiren ve belirli görevler belirleyen 

‘’Büyük Bozkırın Manevi dirilişi’’ makalesi ulusal tarih metodolojisine yeni bakış açıları sunmakta, 

tarih bilimine büyük görevler getirmekte ve bu yöndeki araştırmalara yol açar. Devlet programı haline 

gelecek olan tarihi bilincin modernizasyonu ile ilgili önerilen projeler geleceğe kesin bir adım olarak 

değerlendirilebilir. 

  

 

KAYNAKLAR: 

1. Bakhtin M. M. ‘’Yeni Dünya’’ editörünün sorusuna cevap // Bakhtin M.M. kompoz.7 cilt, M.: 

Sanat, 2002. - Cilt altı. - S. 653. 

2 Huntington C. Medeniyetlerin Çatışması. - M.: AST Yayınevi, 2003. - s. 603. 

3. Mutalipov J. kültürel diyalog ve medeniyetlerin kesişimi. - Almatı: Raritet, 2002. - 240 s. 

4. Mutalipov J . Kazak uygarlığının kaynakları // İnsan dünyası. - 2002. - №3. - S. 56-60. 

5. Garifolla Esim. Ulusal Medeniyet ve Kültürel yönelim // Kazakistan: Kritik yıllar ve küresel 

sorunlar. KC Devlet Başkanı N.A.Nazarbayev'in ‘’Kritik on yılı’’ konulu son bilimsel ve pratik 

konferansın materyalleri. - Almatı: Kazak Üniversitesi, 2003. - 338 s. 

6. Orynbekov M. Eski Kazakların dünya görüşü. - Almatı: Bilim, 

7. Zeynolla Sanik. Eserler. cilt 11. Almatı, 2017. s. 20 

8. Nazarbayev N. A. ‘’Geleceğe Bakış: Manevi Diriliş’’ Akorda, 2017, 12 Nisan 

9. Nazarbayev N. A. Bağımsızlık dönemi. - Astana, 2017. - 416,417 s. 

10. Nursultan Nazarbayev'in makalesi: Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi 21 Kasım 2018 

 

 

37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



 

Kazak Dilinde Coğrafi İsimler ve Kavramların Antropomorfik Metaforları 

 

Alma Adisheva
1
 

Özet 

Makalede, Kazak dilindeki antropomorfik metaforlarla ilgili konu incelenmiştir.  Kazak 

dilindeki coğrafi kavram ve kavramların tanımlanmasında ve adlandırılmasında antropomorfik 

metaforların nasıl kullanıldığı gösterilmiş ve antropomorfik metafor türlerinin sınıflandırılması 

verilmiştir. Ayrıca, insan antropometrik ilkenin rehberliğinde çevremizdeki dünyanı isimlendirirken 

ve modellerken, dünya görüşünü dış dünyaya yansıtır ve böylece bir metafor sürecini 

gerçekleştirmede katkıda bulunur. 

Anahtar Kelimeler: antropomorfik Metaforlar, Antropomorfizm, Dünya Görüşü, Adlandırma. 

 

Geographical Names and Concepts in Kazakse Language Anthroporphic Metaphors 

Abstract 

In the article, the subject of anthropomorphic metaphors in Kazakh language has been 

examined. It is shown how anthropomorphic metaphors are used in defining and naming geographical 

concepts and concepts in Kazakh language and the classification of anthropomorphic metaphor types 

is given. Also, while man names and models the world around us, guided by the anthropometric 

principle, he projects his worldview to the outside world and thus contributes to the realization of a 

metaphoric process. 

Keywords: Anthropomorphic Metaphors, Anthropomorphism, Worldview, Nomination. 

 

Giriş 

Modern antroposentrik paradigma, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bunun örneklerini büyük 

düşünürlerin eserlerinde görüyoruz: “İnsan her şeyin ölçüsüdür” (Protogor, M.Ö. 4. yüzyıl), diyerek 

Protogor, insanın, hem var olanın hem de olmayanın bir ölçüsü olduğunu belirtmektedir. “Kendinizi 

tanıyın” (Sokrates, M.Ö. 5. yüzyıl), şeklinde Sokrates, insan kendisini tanıyarak bir başkasını ve 

çevresindeki dünyayı, hatta Yaratanı da tanıyabilir düşüncesindedir. Sokrates’e göre, insan, ilk önce 

kendisini tanımaya çalışması gerektiği düşüncesindedir. Demokritos’a (M.Ö. 5.-4.) göre ise, “dünya, 

bir makrokozmdur, insan ise, bir mikrokozmdur”, şeklinde insanı tüm yaratılışın küçük bir formu 

şeklinde düşünür. Dış dünyayı, kâinatı, varlığı, tabiatı, kanunlarını, Yüce Yratan’ı tanımak için insan 

ilk önce kendisine, özüne, kendi doğasına, iç âlemine odaklanır, sesini dinlemelidir. “İç benliğinin” 

kalp gözlerini açmak iç sezgisini hissederek, böylece oluşan dünya görüşü, oluşan kimlik, 

mükemmelliğe ulaşır. Bir insanın duyguları, düşünceleri, dili, eylemleri onun varlığını yansıttığında, 

kişinin duygularını, oyununu, dilini, eylemlerini şekillendirir, yani bu iki yönlü bir süreçtir. 

                                                 
1
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Dilbilimde, insan dilini ele alırsak, antroposentrik yönün çalışma konusu ise, insanın konuştuğu dili, 

dildeki insanın incelenmesidir.  

Dil sadece insanlar arasında iletişim kurmanın bir aracı değil, aynı zamanda dünya görüşünün 

bir aynası, düşünce ve duyguları aktarmanın bir aracıdır. Dil aracılığıyla, bir kişi dış dünya hakkındaki 

bilgisini şekillendirir ve mecazi olarak aktarır. Aynı zamanda insan kendi dünya görüşünü, yani iç 

dünyasını dış dünyaya yansıtır ve dil aracılığıyla ifade eder. Dil aktarımında dil fonunu oluşturan 

sanatsal araçları kullanır. Böyle bir araç metafordur. Metafor terimini duyduğunda, genellikle edebi 

eserlerde sadece yazarın düşüncelerinin sanatsal ifadesinde kullanılan bir poetika aracı olduğu 

düşünülür. Bununla birlikte, metaforlar insan dünya görüşünü yansıtmanın araçlarından biri olduğu 

için, günlük yaşamda metafor, sadece dili değil, aynı zamanda bilişsel faaliyetlerimizi de içeren bir 

araçtır. Kişinin kendi bilgisiyle oluşturduğu kavramsal bir sistemde hareket ettiği için bunu fark 

etmez, ancak günlük düşüncelerini, eylemlerini ve konuşmalarını otomatik olarak düşünmeden belirli 

bir şemaya göre oluşturur. Şemayı öğrenmenin yollarından biri de dilin işlevini gözlemlemektir. Bu, 

dilde kullanılan kelimeleri, cümleleri ve metinleri ayırt ederek, kontrol ederek, analiz ederek yapılır. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, insanın dış dünyayı algılaması kendinin projeksiyonuyla gerçekleşir, bu 

animizmin bir türü olan antropomorfizmdir. Antropomorfizm (Yunanca: antropos - insan, morph - tür, 

biçim, görüntü) - insan imajının ve özelliklerini cansız nesnelere, hayvanlara, bitkilere, doğa 

fenomenlere, mistik güçlere ve soyut kavramlara aktarılmasıdır. [1] İnsanın kendi algılarıyla dünyayı 

tanıması ve diline yansıtması kavramsal  bir sisteme dayanır. Dilsel verilere dayanarak, kavramsal 

sistemin bir metafor olduğunu, yani metaforların dünya imajının dilsel bir modeli olduğu 

gözlemlenebilir. Metafor teriminin kuramsal kavramını, işlevini, türlerini inceleyen bilim adamları: 

Max Black, J.Lacoff ve M.Johnson, N.D.Artyunova, A.R.Chudinov, Yu.İ.Levin, T.V.Plehanova, 

Z.İ.Rezanova, N.İ.Marugina, Yu.İ.Klimenova, G.N.Sklyarevskaya’lardır. Bu konuda araçtırma yapan 

Kazakistan’lı bilim adamları ise: B.Hasanov, G.Zaysanbayeva, A.Sybanbayeva, B.Kasım, S.E. 

Karibayeva’lardır. 

Metafor türlerinin sınıflandırılmasında homojen bir parametre yoktur, her araştırmacı farklı bir 

bakış açısıyla gruplandırır: bir grup işlevi açısından, ikinci bir grup, tanımlayıcı öğeleri açısından, 

üçüncü grup ise, bilişsel sınıflandırır. Bir tür metafor, antropometrik ilkeye dayanan antropometrik 

metafordur. Dış dünyanın ve çevrenin algılanması, anlaşılması ve tasviri dilde ifade edilmesi ve kişi 

kendini her şeyin ölçüsü olarak algılar, bu nedenle bir katman antroposentrik ilkeyle iç içedir. İnsanın 

kendisi, bedeni, mekânı algılamanın ve tasvir etmenin yanı sıra içindeki nesneleri adlandırmanın ana 

temelidir. Onomastik bilim adamı B.Tleuberdiyev’e göre, mekansal olarak konumlandırılmış doğal 

nesnelerin ve coğrafi nesneleri tanımlarken, insan veya hayvanların vücut parçalarının düzenine 

güvenerek insanların zihinsel kavramlarını yansıtır. Bu bilişsel kavramlar çerçevesinde, çevre ve 

çevreyi oluşturan nesneleri, insana, insan veya hayvan vücut parçalarına benzetilir. Bu bağlamda, 

dünyayı tanıma süreci, dünyanın dil açısından karakteristiği de dâhil olmak üzere dünyanın toponomik 

tablosu, insanın kendisiyle başlar, yani insan, dünyanın düzeninin bir modelidir. [2, s.247]. Bilim 

adamı ayrıca somatik isimlerin genellikle coğrafi terimlerle ortaya çıktığı görüşündedir.  

İnsan, dış dünyanın açıklamasında ve tasvirinde özdeşleşme ilkesine dayalı olarak ikinci bir isim 

verir. Bu ilke, antropomorfik metaforlar da dâhil olmak üzere metaforizasyonun temelini oluşturur. 

Örneğin: dağlar ve ormanlar uyur, güneş gülümser, ay üzülür, dünya parlar, gökyüzü kararır, rüzgar 

eser gibi ifadeler sadece sanatsal araçları değil, aynı zamanda bilginin dilsel görüntüsünü de tanımlar. 

İnsana özgü eylemler ve duygular, doğadaki nesnelere ve çevreye bağlıdır. Şairlerin ve yazarların 

eserlerine sonsuz örnekleri vardır ve bu sadece Kazak dilinde değil, tüm dünya dillerinde yaygın bir 
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olgudur. Bu yüzden bu örnekleri, sadece sanatsal araçlar olarak değil, aynı zamanda insanların dünya 

görüşünün de altında yatan bir olgu olarak değerlendirmek mümkündür.  

Çevre adlarındaki antropomorfik metaforlar (örneğin: yer isimleri (kara-su), oronimler (dağ), 

horonimler (bölge sınırları), hidronimler (su), drimonimler (orman) vb. türlerde gruplandırılabilir: 

biyolojik, sosyal, eylem, psiko-duygusal ve bilişsel.  

Antropomorfik metaforun biyolojik türü, insan anatomisi (vücut organları, iç organlar, insan 

görünümü), fizyoloji, anormallikler (hastalık, iyileşme, tedavi), doğum, büyüme, ölüm, yıkım döngüsü 

gibi çerçeveleri içerir.  

Örneğin: somatik (vücudun organları, iç organlar). 

Baş: Dağın başı. Yüksek bir dağın başı kış, aşağısı ise yazdır [atasözü], Nehrin başı: Irtysh 

Nehri'nin başı (kaynağı), Çin ve Moğolistan sınırındaki Shegirtay meralarından kaynaklanmaktadır. 

[3]  

Kaynak: kaynağın gözü. Bir kaynak gördüğünüzde gözünü açın, su hayatın kaynağıdır. 

[atasözü].  

Yüz: Gölün yüzeyi. Gölün yüzeyi ayna gibi parlıyor.  

Yeryüzünün Yüzeyi: Yağmur suyu yeryüzünün yüzeyini yıkar, kayaları çözer ve yok eder. [4]  

Ağız, dudak: Ağız suyunun bir rezervuara, nehriye, göle, denize veya başka bir nehre aktığı 

yerdir. Nehrin ağzına en yakın kısım delta (dudak) oluşturabilir. Buharlaşma, sulama nedeniyle su 

akışı kaybolursa, kör bir ağızdan bahsederler. [5]  

Koltuk: deniz koltuğu (Deniz koltuğu (İtalyanca laguna (sığ su köfrezi), sığ suları denizden bir 

kıyı kubbesiyle ayrılmış olan tatlı su, tuzlu veya çok tuzlu su kütlesidir.[6] 

Dağ koltuğu (... boynuzlu yüksek dağlarının koltuğuna girer ve Jokya çukurun içinde yerleşen 

köye götürür.[7]  

Bel: dağın beli. Askar dağın yeşil çimenli beli yoksa güzelliği olmaz [Dulat Babatayeviç]. En 

yüksek zirve, Küçük Churchill Dağı'nın orta belinin 4 kilometre uzaklığındadır [8].  

Göbek: Atamız Korkyt: “Baykonur, dünyanın göbeğidir” demiştir. [9]  

Taban: dağın en yüksek noktası zirvedir, dağ ise tabanıdır.  

Ayak: Nehrin ayağı: Şimdi tükenmek üzere olan Zhem Nehri'nin ayağı, 1939 yılına kadar denize 

bağlanmıştır [10]. Suyun başı kaynak ise, ayakları denize akar [atasözü].  

Embriyo: Volkanik adalardan biri embriyonik aşamasındadır [13]. Donmanın embriyonik doğası 

[14].  

Büyüme: Tektonik hareket, dağın her yıl hafifçe büyümesine neden olur [15]. Soğuk yazlar 

buzulların büyümesine izin verir [16]. 

Sosyal. Bir kişi sosyal bir kişidir, toplumda ve takımda etkileşime girer. İşte etraflarındaki 

nesnelerin aynı ilişkiye sahip olduğunu varsayan ilgili metaforik modelleme çerçevelerinden bazı 

örnekler: 

- ana kaya: biyolojik, biyokimyasal süreçlerin etkisi altında ve ayrıca insan aktivitesinin etkisi 

altında toprak tarafından oluşturulan üst kaya tabakası. [18] Biyolojik küçük maddenin 

dolaşımı sırasında ana kayadan sonra besin elementleri topraktan çıkarılır. [19].  

- maternal intrüzyon (intrüzyon, yerkabuğundaki magmatik kayaları).  

Eylem. İnsan davranışı kavramlarıyla bağlantılı olarak verilen metaforik isimler. 

Örneğin: şarkıcı/bağıran kum. İle nehri vadisinde bulunan Büyük Kalkan dağı ve Küçük Kalkan 

dağı'nın eteklerindebulunan  kumlu bir tepe. [22] 
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Jilagan Ata'nın kaynağı olan mağara, Türkistan bölgesinde Türkistan şehrinden yaklaşık 80 km 

uzaklıktadır [23]. Bahar periyodik olarak akar ve durgunlaştığı nedeniyle oradaki ses insan ağlamasına 

benziyor ve aynı zamanda bununla ilgili bir efsane de vardır.  

Dansçı huş ağacı, Borovoye Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan bir huş ağacı korusudur. Huş 

ağacının eğriliği kökte başlar [24]. Dış görünümünden dolayı koruya “dans eden huş ağacı” denilir. 

Bu tür metaforlar sadece sanatsal bir araç değil, aynı zamanda bir kişinin kendi niteliklerinin ve 

eylemlerinin çevreye, doğaya, şeylere yansıtılması yoluyla dış dünyaya ilişkin anlayışını da yansıtarak 

temsil eder. Engin bozkırlarda göç eden Kazak toplumu, sürekli olarak bulunduğu mekanları: dağları 

ve zirveleri, tepeleri, yazlık mekanları, kışlık mekanları, nehirleri ve gölleri, kaynakları, çukurları, 

boğazları, akarsuları, pınarları vb. her zaman isimlendirmiştir. [25, 32]. Dış dünyadaki mekanları ve 

nesneleri tanımlarken ve adlandırırken, insanla ilişkisel benzerlik vücudunu (dış organlar ve iç 

organlar), duygusal, psikolojik durumu, bilişsel süreci, eylemi, sosyal ilişkileri çağrışımlarını tanımlar. 

Bu durum metaforizasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olur 
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Abstract 

By the mid-1930s, the Soviet Union had grown stronger both ideologically and economically. 

The centralization of power with the strengthening of the dictatorship of the personal power of the 

leader of the Bolshevik party, Stalin, coupled with party totalitarianism, reduced the role of the union 

republics in the political and economic spheres. In such a situation, the ideological myth of the 

complete victory of socialism was actively introduced into the mass consciousness of Soviet society in 

the sense that the restoration of capitalism was no longer possible. It was supported by the abolition of 

private property and massive repressions that claimed the lives of hundreds and thousands of citizens. 

In the conditions of mass terror, a totally state-owned economy and the formation of a Soviet-style 

federation, the proclamation of another union republic within it was to testify to the invariability of 

Lenin's course of ensuring the right of nations to state self-determination. The previous fears, arising 

among the leaders of the center, if any, have already lost their urgency. 

Keywords: History of Kazakhstan's, Soviet Federation, ideologically 

Introduction  

Due to the unavailability of information, it is now difficult to establish who, on the political sidelines, 

was the initiator of giving Kazakhstan the status of a union republic. But at the official level, the solution 

to this issue began on June 20, 1936, with the creation of the constitutional commission of the Kazakh 

SSR. On this day, a secret decision was made by the Bureau of the Kazkraykom VKP (b) "On the 

constitutional commission." [1] 

The secretary of the Kazkraykom of the All-Union Communist Party of Bolsheviks L. Mirzoyan was 

elected chairman of the commission, and 31 people were members. It is noteworthy that clause 2 of this 

decision is stated in the following wording: "The commission shall be formalized as a constitutional 

commission of the Central Executive Committee of the KASSR." Thus, in such a politically rude form, 

illegal party interference in the activities of the state was supposed to be clothed in a decent legal form. 

As a result, the highest republican party authority decided on the need to transform the KASSR into a 

union republic, and the state body represented by the Central Executive Committee of the Kazakh SSR 

should only legitimize this decision. 

Such secret direct intervention of party bodies in-state activities was becoming a widespread practice. 

Subsequently, this led to the total domination of the Communist Party over the bodies of state power, the 

formation of a political system in which the bodies of state power and administration serve only as a 

decoration, and the real power at all levels belongs to the party bodies. “As a result, state bodies, which 

legally must and have the right to make appropriate decisions, and also bear responsibility for them - in 

fact, cannot be held responsible for their non-adoption and non-observance, since the decisions were not 

made by them. The party bodies, which actually decide everything, but are not legally responsible for 

anything, since they do not have the right to make appropriate decisions.” [1] 
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The work of the Constitutional Commission began with defining the structure of the future 

constitution. In accordance with it, by the Decree of the Constitutional Commission of June 21, 1936, six 

sub-commissions were created to prepare the draft of the relevant chapters of the constitution. [2] 

By the end of 1936, the Draft Constitution was prepared (hereinafter referred to as the Draft). [3] It 

consisted of 127 articles organized into 11 chapters. 

The main attention in the Draft was paid to the organization of state power - 99 articles out of 127. 

This is understandable, since the main task of any constitution is the legal regulation of issues related to 

the formation and operation of state bodies. At the same time, it was recognized that Kazakhstan is part 

of the USSR "as a sovereign state, which reserves the right to secede from the Union." (art.  13) 

This article is outlined in full accordance with article 17 of the Constitution of the USSR of 1936: 

"Each republic retains the right to freely secede from the USSR." 84 years later, the President of the 

Russian Federation V.V. Putin, having stated in his interview to Russian TV that when the USSR was 

created, the right to withdraw from it was spelled out, but the procedure for such a withdrawal was not 

provided, which is why some republics carried away traditionally Russian historical territories. [5] 

It should be noted here that the right to secede a union republic from the USSR was provided for by 

the USSR Constitution of 1924 (art.  4). But it also did not regulate the procedure for secession from the 

federation. The chairman of the constitutional commission I.V. Stalin, who declared that the Soviet 

republics were in a capitalist encirclement and therefore had nowhere to go. This attitude retained its 

strength for the entire remaining period of the existence of the USSR. The collapse of the USSR, legally 

formalized by the heads of Russia, Ukraine and Belarus by a joint statement: "The USSR as a subject of 

international law and political reality ceases to exist" [6], made senseless both politically and legally the 

right to secede from the USSR of the union republics, because the collapse of the federation had nowhere 

to go. Therefore, an attempt to give the possible territorial claims of the Russian Federation a legal 

connotation is, to put it mildly, incorrect, and politically provocative. The territorial issue, considered in 

the historical aspect, can take you back centuries and not get a clear and satisfactory solution, since even 

with a relatively clear establishment of the "traditional and historical" (V.V. Putin) lands of a particular 

people, it will be difficult to determine the boundaries of these lands, the configuration of which has 

repeatedly changed over the centuries. And if the search for lands is carried out from the standpoint of 

the modern ethnos and its distant predecessors, then the issue of traditional and historical lands will 

become even more confusing and cast its ominous shadow on the established relations between peoples 

and their states, which are “warmed up” by officials of the Russian Federation with a certain frequency. 

from the high stands. An illustrative example of this can be considered the scandalous statement of State 

Duma deputy V. Nikonov (supported by other deputies of the State Duma of the Russian Federation). In 

December 2020, he announced that Russia allegedly donated lands to Kazakhstan in 1991 after the 

collapse of the Soviet Union, focusing on the primordially northern territories of Kazakhstan. 

“Kazakhstan simply did not exist, northern Kazakhstan was not inhabited at all. They [Kazakhs] existed, 

but much to the south. And the territory of Kazakhstan is a great gift from Russia and the Soviet Union”. 

[12] This provocative statement caused a resonant indignation among the people of Kazakhstan. 

It should be understood that attacks from politicians of this rank, their ill-considered populist 

provocative statements ("North Kazakhstan is a Russian land" and other statements of this kind) can be 

interpreted by observers as a deliberate action to break good-neighborly relations between the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan, or they can be used extremist forces to incite interethnic 

conflicts both within the states themselves and outside them, upsetting the fragile balance of equilibrium 

in the Eurasian space. 

Making a small excursion into the recent history of the past, we recall that on December 8, 1991, the 

heads of three of the four republics, the founders of the USSR - Belarus, Russia and Ukraine - in 
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BelovezhskayaPushcha (Viskuli village, Belarus), stated that the USSR was ceasing to exist. On December 

12, 1991, the Supreme Soviet of the RSFSR denounced the Treaty on the formation of the USSR on 

December 30, 1922. [11] According to the recollections of Ruslan Khasbulatov, Chairman of the RSFSR 

Armed Forces, a decree was also adopted on the withdrawal of the Russian Federation from the USSR. 

[7] However, the verbatim record of the joint meeting of the chambers of the RSFSR Supreme Soviet 

does not contain information on the adoption of such a document. [10] Kazakhstan declared its 

independence on December 16, 1991. After Russia terminated the Treaty on the formation of the USSR 

of December 30, 1922 in December 1991, Russia should not have any territorial claims to Kazakhstan. 

Moreover, provocative statements about Russia's territorial "gifts" to Kazakhstan are fraught with 

conflicts and problems for all CIS states. 

Let us recall that already in the 90s, the process of settling legal relations related to the delimitation and 

demarcation of borders between the 7591 km length between the new subjects of the CIS - the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan - began. So, on July 6, 1998, under the first President of the 

Russian Federation B.N. Yeltsin adopted a joint Statement, and later on December 12, 1998, an 

Agreement was signed on intentions to delimit the state border between neighboring states. [9] And only 

on January 18, 2005, this process was completed with the signing of the Treaty between the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan on the Russian-Kazakh state border. [8.] 

We can argue that the example of the relatively recent history of Kazakhstan shows that many of the 

primordially Kazakh territories, which for centuries were inhabited by Kazakh clans and tribes, and then 

by the Kazakh nation, are now outside the state border of the Republic of Kazakhstan. Parts of the 

territory of the Astrakhan, Saratov, Orenburg, Chelyabinsk, Kurgan, Omsk, Tomsk, Novosibirsk regions 

were the possessions of the Kazakh and Siberian khanates, the indigenous population of which was 

Kazakh tribes. But this should not be the basis for making territorial claims against the Russian 

Federation. 

We believe that history should be written by competent historians, not politicians. The task of 

politicians is to ensure that in their speeches they rely on historical facts, trying to bring together peoples 

who have been neighbors in the Eurasian space for centuries, and not distort historical facts, provoke 

interethnic conflicts, aggravate the situation between states in favor of their populist (provocative) 

statements. 

The sovereignty of the state should be extended to the territory outlined by the internationally 

recognized state border. The territorial expansion of sovereignty is the annexation of the alleged historical 

territory. Territorial narrowing of sovereignty is possible with a voluntary temporary concession of its 

territory to another (the example of Baikonur). 

When developing the Draft Constitution of the Kazakh SSR in 1937 as a subject of the federation, 

ambiguous attention was paid to the problem of sovereignty. 

The sovereignty of the union republic, solemnly proclaimed at the very beginning of the Draft 

Constitution (art.  13), was significantly narrowed by its subsequent articles. So, out of 14 proposed 

People's Commissariats, only 4 were to be classified as republican: Enlightenment, Local Industry, 

Communal Services, Social Security, and the rest - to the Union-Republican. In practice, this meant their 

legal and actual subordination to the all-Union supreme bodies of state power and administration. (art.  

54-55) 

The draft Constitution was adopted on March 26, 1937, at the XthAll-Kazakh Congress of Soviets. In 

general, it has not undergone significant changes. The text of the Constitution of the Kazakh SSR of 1937 

almost completely coincides with the text of the Draft, except for the sovereign powers of the Council of 

People's Commissars of the Kazakh SSR. So, p. b) p. 45 of the Project establishes that it "exercises 

control over the activities of authorized All-Union People's Commissariats on the territory of the Kazakh 
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SSR." Developing this provision of Art. 46 of the Draft provides: “The Council of People's Commissars 

of the Kazakh SSR has the right to suspend the execution on the territory of the Kazakh SSR of orders 

and instructions of the All-Union and Union-Republican People's Commissariats of the USSR if this 

order or instruction violates the sovereign rights of the Kazakh Soviet Socialist Republic or contradicts 

the all-Union legislation or the legislation of the KazSSR with immediate protest a suspended order or 

instruction to the Council of People's Commissars of the USSR. " It is precisely these provisions that are 

fundamentally important for the completeness of sovereignty that were not included in the final text of 

the Constitution. 

To the credit of the drafters of the Draft Constitution, they proposed a real legal mechanism for the 

realization of the sovereign rights of the union republic, but proved powerless against the initially assumed 

centralization of state power within the framework of the Soviet federation. Also, the USSR Constitution 

of 1936 did not provide for such a breadth of sovereign rights of the union republics, and therefore these 

fundamentally important powers of the union republic were not included in the Constitution of the 

Kazakh SSR of 1937. Only sixty-six years later, on October 25, 1990, they acquired legislative form in the 

Declaration on State Sovereignty of the Kazakh Soviet Socialist Republic: "The Kazakh SSR has the right 

to suspend on its territory the actions of laws and other acts of the supreme bodies of the Union that 

violate sovereign rights and the Constitution of the Republic." [4] 

As a result, the Constitution of the Kazakh SSR in 1937, despite the declarative recognition of the 

union republic as a sovereign state, reflected its dependent position on the all-union bodies. Historically 

and logically, this can be explained by the fact that the Soviet national federation, in the conditions when 

it was formed, was, in principle, impossible. The transition to a completely new way of social life, which 

had no analogue in world history, which presupposed revolutionary transformations in all spheres of life, 

required a rigidly centralized state administration. It was this pattern, and not false statements about a 

genuine national federation, that made its way through history. As a result, the federation did not take 

place. What for a long time was called a federation was a unitary state with a partocratic regime of 

government. The union republics lost their sovereignty before they could gain it. All of them became 

administrative-territorial units with a tinge of ethnic originality in the sphere of language and culture, 

which could also have been lost, provided a successful policy for the formation of a new historical 

community called the “Soviet people”. 
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Özet 

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanması, yeni devletin gençliğinin etik ve ahlaki, vatansever 

yetiştirilmesi konularını gündeme getirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bağımsızlığın ilk 

yıllarının durgunluğu, suç, uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizmin artmasının yanı sıra toplumda yeni 

değerlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anda ülkede birden fazla dili bilen, modern bilgi 

teknolojilerini bilen, belirli bir amaca yönelik çabalayan genç bir nesil büyüyor. Bu kuşağı 

desteklemek ve evrensel insan değerleri kavramını şekillendirmenin gerekli olduğu doğrudur. Ancak o 

zaman, belirli grupların ve sınırlı insanların değil, bir bütün olarak toplumun refahıyla ilgilenen 

eğitimli, ahlaki vatandaşlar büyüyecektir. Anavatanlarını seven, buranın tarihine ve diline saygı 

duyan, içinde yaşayan ulusların ve ulusların kültürüne saygı duyan, ancak karşılıklı güven ve anlayış 

ruhuyla yetiştirilen ortak değerlere sahip olduklarını anlayan vatandaşlar her zaman dünyaya açık, 

meraklı, bilgi ve bilim hakkında tutkulu olacak, yabancı eylemlerden kaçınacak ve halklarını içtenlikle 

seveceklerdir. Geleceğimiz gençlerimizin ellerinde. Ülkeye yön verecek, ülkenin geleceğinin ve 

geleceğinin önünü açacak gençlerin yetiştirilmesine özel önem verelim. Bugünün talebi, gençler 

arasında milli bilincin oluşması ve halkımızın yüzyıllar boyunca biriktirdiği manevi değerleri 

temelinde yetiştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Genç Psikolojisi, Gençlik Politikası. 

 

ЖАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ БІЛІМІНІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ ҮШІН МАҢЫЗЫ 

Қазақстанның тәуелсіздік алуы жаңа мемлекеттің жастарын этикалық және 

адамгершілік, отаншылдық тәрбиелеу мәселелерін алға шығарды. Кеңес Одағы ыдыраған соң, 

тәуелсіздік алғашқы жылдарындағы тоқырауында қылмыс, нашақорлық, маскүнемдіктің саны 

көбейсе, екінші жағынан қоғамда жаңа құндылықтар орнай бастады. Қазір елімізде бірнеше 

тілді меңгерген, заманауи ақпараттық технологияларды білетін белсенді, белгілі бір мақсатқа 

ұмтылатын жас ұрпақ өсіп келеді. Бұл ұрпақты қолдап, әмбебап адами құндылықтар ұғымын 

қалыптастыру қажет екені рас. Сонда ғана белгілі бір топтардың, шектеулі адамдардың емес, 

жалпы қоғамның өркендеуіне мүдделі сауатты, өнегелі азаматтар өсіп шығады. Өз Отанын 

сүйетін, осы жердің тарихы мен тілін құрметтейтін, ондағы өмір сүріп жатқан ұлттар мен 

ұлыстардың мәдениетін сыйлайтын, бірақ ортақ құндылықтары бар екенін түсінетін, өзара 

сенім мен түсіністік рухында тәрбиеленген азаматтар әрқашан әлемге ашық, ізденімпаз, білім 

мен ғылымға құмар, жат қылықтардан аулақ және өз халқын шын сүйетін болады. Біздің 

болашағымыз біздің жастарымыздың қолында. Ел тізгінін қолға ұстайтын, елдің болашағы мен 

келешегіне сара жол салатын жасұрпақ тәрбиесіне үлкен мән беріп берейік. Жастардың бойына 

ұлттық сананы қалыптастыру және халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған рухани 

құндылықтары негізінде тәрбиелеу бүгінгі күннің талабы болып табылады. 

Түйін Сөздер: Психология, Жастар Психологиясы, Жастар Саясаты. 
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Gençlerimiz, yetişen nesiller geleceğimizdir ve onlar yarını yaratırlar. Ülkemizi geleceğini 

geliştiren ve güzelleştiren gençlerimizdir. Bu nedenle, çok yönlü ve eğitimli yeni nesil yetiştirmek 

toplumun görevidir. Geleceğimize yapılan doğru yatırım, geleceğin gençliğine yapılan yatırımdır. Her 

ebeveyn, çocuğunu doğumdan itibaren eğitir, geliştirir ve aynı zamanda çevrenin ve toplumun 

gelişmesinde kaliteli katkı sağlamış olur. Ancak en büyük terbiye aile terbiyesidir. Ülkenin geleceği, 

gençliğimizin çok yönlü yetenekli, eğitimli bir şekilde büyümesi ve gelişmesidir. Çünkü çocuk 

psikolojisi bu dönemde oluşur. [1].     

Gençlik psikolojisi çalışmasında, John Locke, “Eğitim Üzerine Düşünceler” adlı çalışmasında 

araştırma yaptı. John Locke, bir çocuğun tutumlarını ve ahlaki niteliklerini şekillendirmede 

ebeveynliğin belirleyici rolünü kabul ederek, bir kişinin yetiştirilme yoluyla geliştiğini yazdı. Bu 

konuda araştırma yapan tanınmış bir Rus pedagog-psikolog olan Anton Semenovich Makarenko’ye 

göre, her ebeveyn, çocuğun karakterini, motivasyonunu, yeteneklerinin gelişimi için ahlaki niteliklerin 

oluşumuna neyin gerekli olduğunu bilmesi gerekir. Ebeveynler, çocuğunun nasıl yaşadığını, neden 

ilgilendiğini, neyi sevdiğini, neye ihtiyacı olduğunu veya neye ihtiyacı olmadığını bilmesi gerekir. 

Fransız bilim adamı Jean Jacques Rousseau’ya göre, çocuğun kendine özgü bir zihnine sahip olduğu 

ve çocuklara her zaman sadece çocuk olarak davranılmaması gerektiği düşüncesindedir. [3]. 

Her senede hasatın verimli veya verimsiz olacağı gibi, bir çocuk da dâhil olmak üzere bir 

insanın farklı ilgi ve hislere sahip olacağı farklı dönemleri vardır. Bir İtalyan öğretmeni olan Maria 

Montessori, bu konuyu gündeme getiren ilk kişi oldu. Sonraki dönemlerde ise, Sovyet psikologları 

L.S. Vygotsky, N.S. Leights Leices bu konuda değerli yorumlar bırakmıştır [4,33 s.].  

Sovyet bilim adamı A.S.Makarenko, gençlerin yeniden eğitimindeki zengin deneyimine 

dayanarak, sistematik bir eğitim teorisi ve metodolojisi geliştirdi. Gençlik üzerine çalışmaları: “Çocuk 

Yetiştirilmesi Üzerine Dersler”, «Ebeveynler Kitabı”, “Eğitim Çalışmalarını Düzenleme Yöntemleri».  

Bu alanda önemli bir araştırmacı Vasily Alexandrovich Sukhomlinsky de yazılarında gençlik 

psikolojisini temele aldı. Sukhomlinsky, çalışmalarında, her çocuğun başından itibaren tam gelişimini, 

bireysel özelliklerinin, eğilimlerinin, ilgi alanlarının ve diğer yeteneklerinin gelişimini amaçlayan bir 

eğitim süreci düzenledi. En önemli eseri «Çocuğa kalbin sıcaklığı” dır. Bu eserinde, çocuklara olan 

sevginin temellerini attığını görüyoruz [5].          

Ulusun lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Elbasy, gençlere özel önem vererek gençler için ortam 

yaratmaya da özel önem veriyor. İlk Cumhurbaşkanımızınher yılda halka mesajlarınının öncelikli 

yönlerinin doğrudan gençlerle bağlantılı olduğu ve devletin önemli her türlü stratejilerinde her zaman 

genç nesle hitap etmesi gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. “Devlet Gençlik Politikası Üzerine” kanunun, 

gençlerin devlet ve sosyal faaliyetlere aktif katılımını sağlamayı, devlet kurumlarının gençlik 

politikasının uygulanmasında sorumluluklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır 

[2].                                                         

Kazak bilim adamları da gençlik psikolojisi çalışmalarına önemli katkılarda bulundular. 

Bunların arasında Karim Koibgarov’ın “Çocukları ahlak konusunda eğitmek” adlı çalışmasında 

gençlerle ilgili araçtırmalar yürütmüştür. Abdrakhman Asylbekov, “Çocukların Yetiştirilmesinde 

Ailenin Rolü”, “Okul Öğrencilerinde Motivasyonun Oluşumu” üzerine bilimsel bir çalışmalar 

yazmıştır.  

Büyük Kazak düşünürü Yusup Balasagun, “çocukluğunda eğitim gören,  sanatıyla/başarısıyla 

sevindirir” demiştir. Çocuklukta doğru eğitime sahip olmayan bir çocuğun, büyüdükten sonra 

yetiştirilmesi zor olacaktır. Halk sözünde: “Bir ağacın dik durması için fide iken şekillendirilebilir. 
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Büyük bir ağaç olduğunda onu düzeltemek mümkün değildir”, denilmiştir. Bu nedenle, bir çocuğun 

iyi yetiştirilmesinde aile ve öğretmenlerin belirleyici rolü çok önemlidir. 

         Devletin gençlik politikası, gençlerin haklarını ve meşru çıkarlarını korumakla sınırlı değil, 

vatandaşlığı geliştirmek ve Kazakistan vatanseverlik duygusunu güçlendirmek için kapsamlı bir 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, kültürel, ahlaki ve manevi değerlerin ilkelerine, nesillerin 

sürekliliğine, aile eğitiminin önceliğine dayanmaktadır. Ülkenin gelecekteki kalkınmasına katkıda 

bulunabilecek, sorumluluk sahibi, aktif bir hayata bakış açısına sahip gençleri yetiştirmek, vatan 

sevgisini oluşturmak, onlara ulusal değerler kazandırılması büyük bir çaba gerektirir. Buna uygun 

olarak, gençlerin yetiştirilmesinde öncelikli konulardan biri, tarihimizin derinliklerinden günümüze 

kadar ulaşan milletimizin manevi değerlerinin dikkate alınmasıdır. Anavatanı seven, tarihle gurur 

duyan, dile ve kültüre saygılı, geleneklere saygılı gençleri yetiştirmek günümüzün en önemli 

gerekliliğidir. Ancak o zaman gelecekte ülkesini savunacak, küreselleşme çağında milletinin ışıklarını 

söndürmeyecek, dilinin yok olmasına izin vermeyecek, yeni bir insanlık tarihi yaratacak milletin 

liderleri ortaya çıkacak. Her ebeveyn, devlet memurları ve toplum üyeleri, bugünün çocuklarını ve 

gençlerini yetiştirme sorumluluğunu anlamalı ve bunu gelecekteki devletlimizin sağlam bir temeli 

olarak görmelidir. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin güçlü olmasını istiyorsak, “medeniyetler 

çatışmasına” kapılmadan kimliğimizi korumak istiyorsak, çocukların ve gençlerin eğitimine özel 

önem vermeliyiz. Bu amaçla, çocuğu küçük yaştan itibaren milli değerlere uygun bir geleceğin insanı 

olarak yetiştirmek için mevcut araç ve fırsatları etkin bir şekilde kullanmak gerekir. Özellikle, 

çocukların internetteki diğer zararlı bilgilere dikkatlerini çekmek için yaşlarını dikkate alarak faydalı 

videolar, eğitici oyunlar ve çocukların ilgisini çekecek programlar sunan internet kaynaklarının 

oluşturulması gerekmektedir. Çünkü günümüzde internetteki şüpheli kaynaklar çocukların ve 

ergenlerin zihinlerini olumsuz etkilemektedir. 

İlk Cumhurbaşkanımız Elbası gençlerin geleceğini geliştirmek için birçok koşullar ve 

olanaklar yaratıyor. Okullar gençlerin ihtiyaçlarına yönelik modern ekipmanlarla donatıldı. Geleceğini 

geliştirmek isteyen gençlere çok sayıda koşullar sağlanmaktadır. Gençlerin yurtdışında ücretsiz eğitim 

alma fırsatı da var. Bütün bunlar ülkemizin gençlerinin gelişimleri için büyük fırsatlardır. Çünkü 

ülkemizin geleceği eğitimli ve dikkatli bir nesildir. Böylece, ülkemizin geleceği için sadece eğitimli 

gençleri yetiştirmek değil, aynı zamanda manevi değerleri aşılayan genç nesli yetiştirmek de önemli 

olacaktır. [1]. 

Sovyetler Birliği'nin kahramanı, yazarı, İkinci Dünya Savaşı’nın savaşçısı, ordu komutanı, 

stratejist ve taktikçisi B. Momyshuly’na göre, Vatanseverlik, Vatan sevgisi, bireyin refahına kişisel 

bağlılık duygusu, devlet güvenliğine, devlete olan bağımlılığının tanınması, devletin güçlenmesinin 

kişiliğin güçlenmesi olduğudur. Kısacası vatanseverlik, bireyin tüm dünyasıyla olan ilişkisini 

birleştiren bir devlet kavramıdır. Görüldüğü gibi, Kahraman yazar, ulusal vatanseverlik, Kazak 

vatanseverlik kavramlarına felsefi bir tanım vermeye çalışmıştır. Magjan Zhumabayev, “Zhastar” 

şiirinde, “Gençlere inanıyorum!”, diyerek gençlere büyük umutları olduğunu ifade etti. Yüksek şerefli, 

büyük ruhlu gençler olduğu zaman ülkenin temelleri sağlam olacaktır.  

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanması, yeni devletin gençliğinin etik ve ahlaki, vatansever 

yetiştirilmesi konularını gündeme getirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bağımsızlığın ilk 

yıllarının durgunluğu, suç, uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizmin artmasının yanı sıra toplumda yeni 

değerlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anda ülkede birden fazla dili bilen, modern bilgi 

teknolojilerini bilen, belirli bir amaca yönelik çabalayan genç bir nesil büyüyor. Bu kuşağı 

desteklemek ve evrensel insan değerleri kavramını şekillendirmenin gerekli olduğu doğrudur. Ancak o 
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zaman, belirli grupların ve sınırlı insanların değil, bir bütün olarak toplumun refahıyla ilgilenen 

eğitimli, ahlaki vatandaşlar büyüyecektir. Anavatanlarını seven, buranın tarihine ve diline saygı 

duyan, içinde yaşayan ulusların ve ulusların kültürüne saygı duyan, ancak karşılıklı güven ve anlayış 

ruhuyla yetiştirilen ortak değerlere sahip olduklarını anlayan vatandaşlar her zaman dünyaya açık, 

meraklı, bilgi ve bilim hakkında tutkulu olacak, yabancı eylemlerden kaçınacak ve halklarını içtenlikle 

seveceklerdir. Geleceğimiz gençlerimizin ellerinde. Ülkeye yön verecek, ülkenin geleceğinin ve 

geleceğinin önünü açacak gençlerin yetiştirilmesine özel önem verilmesi gerekmektedir. Bugünün 

talebi, gençler arasında milli bilincin oluşması ve halkımızın yüzyıllar boyunca biriktirdiği manevi 

değerleri temelinde yetiştirilmesidir. 
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İki Ateş Arasında: Osmanlı-Safevi Mücadelesinde Kızılbaş Türkmenler 

 

Ayşe Duygu Tanriverdi
1
 

Özet 

10.yy’da hız kazanan Müslümanlaşma sürecinde medrese eğitiminden uzak kalan göçebe 

Türkmenlerin bir kısmı, İslamı şeklen benimsemelerine rağmen, eski Türk inançlarına bağlılıklarını 

koruyarak Sünni İslam'dan çeşitli noktalarda ayrışmışlardır. Bu Türkmen boyları, Anadolu’ya kitlesel 

göçlerinin ardından, 13. yy’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli rol oynamışlardır.  Ancak, 

Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşması sürecinde yerleşik hayata geçişin hız kazanması, Sünni İslam’ın 

hâkimiyetinin artması ve çoğunlukla devşirme kökenli bir bürokrasinin etkinlik kurmasıyla beraber 

başlangıçtaki merkezi rollerini kaybetmeye başlayan Türkmenler yeni arayışlara girmişlerdir. Bunun 

sonucunda, tarikat yapılarını devlete dönüştürmekte olan Safevilerin en önemli destekçisi haline 

gelmişlerdir. Bu ittifakın kurulmasında, özellikle, kozmopolit bir bürokrasi ve Sünni İslam’a dayanan 

Osmanlı devlet yapısına karşılık Türk kimliğini ve heterodoks inanç unsurlarını ön plana çıkaran Şah 

İsmail’in liderliği etkili olmuştur. Süreç içinde “Kızılbaş” adını alan Safevi destekçisi Türkmenler 

dinsel inançları ve taşıdıkları isyan potansiyeli nedeniyle Sünni Osmanlı topraklarında dışlanmışlardır. 

Diğer taraftan, özellikle 16. yy boyunca Safevi Devleti’nin şekillenmesinde ve Osmanlı-Safevi 

mücadelesinde önemli roller oynamışlardır. Bu çalışmanın temel tezi, Türkmenlerin Osmanlı-Safevi 

mücadelesinde oynadığı rolün sadece inançsal aidiyetlerinden kaynaklanmayıp, iktidar paylaşımına 

yönelik bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olduğudur.  

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Safevi, Şah İsmail, Kızılbaş, Türkmen. 

 

Between Two Fires: Qizilbash Turkmens in the Ottoman-Safavid Struggle 

Abstract 

During the process of Islamization that accelerated in the 10
th

 century, some of the nomadic 

Turkmens, who stayed away from the madrasah education, differed from Sunni Islam at various points 

by maintaining their adherence to their old Turkish beliefs, although they adopted Islamic tenets 

formally. After their mass migration to Anatolia, these Turkmen tribes also played an important role 

in the establishment of the Ottoman State in the 13
th

 century. However, during the institutionalization 

of the Ottoman State, with the acceleration of the transition to settled life, the increasing dominance of 

Sunni Islam and the establishment of a bureaucracy of mostly devshirme origin, the Turkmens started 
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to lose their initial central role and searched for new paths. As a result, they became the most 

important supporters of the Safavids who were transforming their religious order to a state. In the 

establishment of this alliance, the leadership of Shah Ismail, who emphasized the Turkish identity and 

heterodox beliefs against the Ottoman state that was based on a cosmopolitan bureaucracy and Sunni 

Islam, has been very effective. The Turkmens who supported the Safavids, took the name "Kızılbaş" 

in the process and were excluded in the Sunni Ottoman lands due to their religious beliefs and their 

potential for rebellious activities. On the other hand, they played important roles in the formation of 

the Safavid State and in the Ottoman-Safavid struggle, especially during the 16
th

 century. The main 

thesis of this study is that the role played by the Turkmens in the Ottoman-Safavid struggle is not only 

due to their religious affiliation, but also motivated by the purpose of power sharing. 

Keywords: Ottoman, Qizilbash, Safavid, Shah Ismail, Turkmen. 

GİRİŞ 

14.yy’da Osmanlı toprakları İslamın heterodoks yorumlarını benimsemiş dinsel akımların yayılmasına 

şahit olmuştur. Bu akımların dervişleri ve takipçileri, 13. yy’da Anadolu’da patlak veren Babai 

İsyanı’nın yaymış olduğu mesiyanik bir inanç sisteminin taşıyıcısıydılar. Osmanlı sultanları ile yakın 

ilişkiler kurmuşlar, Anadolu ve Balkanların İslamlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte, 

16. yy’a gelindiğinde Osmanlı devlet ve toplum yapısı, 14. yy’dan oldukça farklılaşmıştır. Devlete 

askeri ve manevi destek veren Türkmen gaziler ve dervişler artık geri plana çekilmiş; 

kurumsallaşmayla birlikte yeni aktörler ön plana çıkmış; heterodoks akımlara karşı ortodoks İslam 

zafer kazanmıştırr. Diğer taraftan 16. yy’da Osmanlı’nın önemli bir rakibi olarak ortaya çıkan Safevi 

Devleti, Şah İsmail’in manevi ve askeri şahsiyeti etrafında toplanan Türkmen dervişler ve savaşçıların 

(Kızılbaşlar) heterodoks dinsel inançları ve askeri katkılarına dayanan bir siyasi ve toplumsal yapı 

üzerinde yükselmiştir. 

Sünni Osmanlı Devleti ile Safeviler, 16. yüzyıldan 18. yüzyılın başlarına kadar, özellikle Doğu 

Anadolu Bölgesi, Irak ve Kafkasya bölgelerinde çekişen güçler olmuşlardır. Osmanlı-Safevi 

çekişmesi 1736 senesinde Safevi hanedanın resmen son bulmasına kadar geçen süre içerisinde kimi 

zaman oldukça yoğun, kimi zaman ise yoğunluğu düşük bir tarzda sürmüştür. Bu süreçte askeri 

mücadelelerde Osmanlılar göreceli bir üstünlük kazanmışsa da, Safeviler de bugünkü İran 

coğrafyasını ifade eden Irak-ı Acem bölgesinde uzun süre kalıcı olmayı başarmışlardır.  

Sözkonusu çekişmeli süreçte iki taraf da hem güvenlik kaygılarıyla hem de dinsel kimliğini 

yerleştirebilmek adına kendi toplumları içinde düşman gördüğü kesimlere büyük bir baskı 

uygulamıştır. Bu durum iki tarafın sınırlarında sürekli bir nüfus akışkanlığına neden olmuştur. Ancak, 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki Kızılbaş Türkmenlere uyguladığı baskı politikası ve 

Safevi Devleti ile kurulan inançsal bağ, bu kesimlerin Safevi Devleti’ne olan desteğini tek başına 

açıklamaya yetmemektedir. Bu noktada, yaşanan gelişmeleri, Osmanlı Devleti’nin merkezileşme 

politikalarının yarattığı sosyo-politik sonuçlar ve bunların Safevi sosyo-kültürel ortamındaki 

karşılıkları bağlamında yorumlamak daha doğru olacaktır. 
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Bu çalışmanın temel tezi, Türkmenlerin Osmanlı-Safevi mücadelesinde oynadığı rolün sadece 

inançsal aidiyetlerinden kaynaklanmayıp, iktidar paylaşımına yönelik bir amacı gerçekleştirmeye 

yönelik olduğudur. 

I. Türkmen-Osmanlı Yabancılaşması 

İslam Orta Asya’daki Türkmenler arasında 9. ve 10. yüzyıllarda yayılmaya başladığında iki farklı 

sosyo-kültürel çevreye bağlı olarak iki farklı eğilim ortaya çıkmıştır. Yerleşik Türkmenler daha kitabi 

medrese yorumların etkisinde kalarak Sünni İslam yorumunu benimserken, çoğu medrese eğitiminden 

uzak kalmış göçebe Türkmenler görünüşte İslamı benimsemiş olsalar da Tengrizm veya Şamanizm 

gibi eski Türk inançlarına bağlılıklarını sürdürdüler ve Sünni İslam’dan bir çok noktada farklılaştılar 

(Eröz, 1977). Bu göçebe toplulukların eski inançlarına bağlı ve Şeriat’ın keskin kurallarına tepkili 

dervişleri –Horasan Dervişleri- Türk-İslam tarihindeki ilk heterodoks hareketleri yarattılar (Ocak, 

1999). Bu dervişler 12. ve 13. yüzyıllarda Moğol istilasından kaçan Türkmen gruplarla birlikte 

Anadolu’ya göç ederek Selçuklular’a sığındılar
 
(Köprülü, 1996). Ancak, Sünni İslam’ın resmi din 

olduğu Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1308) sınırlarında İslami kurallara aykırı düşen inançları, 

göçebe hayat tarzları ve davranışları nedeniyle şehirli kesim tarafından dışlanmaları sonucu 

çoğunlukla kırsal alanda yaşadılar (Çamuroğlu, 1990). 

Türkmenlerin dinsel anlayışlarındaki bu farklılaşma, İslam dünyasında daha genel anlamda yaşanan 

Sünni-Şii bölünmesinden farklıdır. Sünnilik ve Şiilik arasındaki bölünmenin temel nedeni, Hz. 

Muhammed’in ölümünden sonra yerine kimin geçeceği ile ilgilidir. Şiilere göre, Peygamberin 

ölümünden sonra yerine geçen üç halifeye (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman) rağmen hilafet Hz. 

Muhammed’in kuzeni ve damadı Ali b. Abi Talib’in meşru hakkıdır. Hz. Ali’nin 661’de ölümünden 

sonra oğulları Hasan ve Hüseyin’den devam eden ailesi, yani Ehl-i beyt ile Emevi hanedanı taraftarları 

arasındaki bölünme siyasi bir mücadeleye dönüşmüştür. 680’de Emevi halifesi Yezid’in Hüseyin ve 

takipçilerini Kerbala’da öldürtmesi ile bu mücadele şiddetlenmiştir. Böylece Ali-taraftarı söylem 

yüzyıllar boyunca Şii din adamlarının teolojik inançlarına eklemlenerek devam etmiştir (Baltacıoğlu, 

2016). Şiiliğe göre “İmam”lık Peygamberden sonra, Hz. Ali’ye ve onun ailesinden on iki kişiye 

geçmiştir ve on ikinci İmam Muhammed Mehdi gaybettedir. Ancak, yer yüzüne adalet getirmek için 

“Mehdi” (Kurtarıcı) olarak birgün geri dönecektir. Bu doktrin İslam dünyasında muhalif siyasi 

akımlar için ideolojik bir temel teşkil etmiştir (Nesibli, 2002). 

Ocak (2000), Türkmenlerin Sünni İslam anlayışından farklılaşmasını Sünni-Şii ayrımı çerçevesinde 

yorumlamamak gerektiğini vurgulamaktadır. İslam'ı sonradan benimseyen toplumların önceki inanç 

ve kültürlerinin etkisi altında geliştirdikleri yorum ve inançları genel anlamda "İslam heterodoksisi" 

olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Türkmen göçebelerin inanç sistemi Hz. Ali kültünü henüz 

taşımayan, Şiilikten uzak, temelleri eski mistik Orta Asya inançlarına dayanan bir “Türk heterodoks 

İslamı” dır. Mehdici (mesiyanik) anlayış da bu dönemde Türkler arasında yaygınlaşmıştır. Bu İslami 

teoloji Sünni teoloji gibi teologlara, sistematik kitaplara sahip değildir.  Bu inançlar çoğunlukla gezgin 

dervişler yoluyla yayıldığı için dini hayat, tasavvufi tarikatlar üzerinden şekillenmiştir. Eski Türk 

topluluklarındaki kamların yerini, bu süreçte gezgin dervişler ve tarikat şeyhleri ata, baba, dede 

rollerini alarak devam ettirmişlerdir (Sarıkaya, 2002). Bölgeye İslam’ı yayan bu Sufi tarikatlar yoluyla 

Ali taraftarlığı Anadolu’daki dinsel yönelimi etkilemiştir. Ancak, bu yönelim, Şiilikten ziyade, Hz. 

Muhammed’in ailesine, özellikle de Hz. Ali ve oğlu Hüseyin’e yönelik yoğun sevgi ve saygıyi ifade 

eden ehl-i beytizm taraftarlığı olarak tanımlanabilir (Baltacıoğlu, 2016). 
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Anadolu Selçukluları zamanında,1239-40'ta meydana gelen Babailer isyanı, büyük ölçüde Anadolu’da 

dağınık yaşayan, heterodoks İslam anlayışını benimsemiş konar-göçer ve yarı göçer Türkmen 

kitlesinin varlığını ve gücünü göstermiş olması bakımından önemlidir. İsyana, heterodoks Vefaiye 

tarikatından Baba İlyas-ı Horasani ve onun halifesi olan Baba İshak isimli iki şeyh öncülük etmiştir. 

Babailer isyanı, Orta ve Güney Doğu Anadolu'da çeşitli ekonomik ve toplumsal sıkıntılar çeken kırsal 

ve konar göçer kesimler ile Selçuklu yönetimi arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. İsyana 

katılan kitleler, zaten aşina oldukları "mehdici"(mesiyanik) bir söylemle harekete geçirilmiştir. Baba 

İlyas, ekonomik ve toplumsal rahatsızlıkların zorladığı kitleleri, kendisinin, dünyada kurtuluşu 

sağlamak üzere Tanrı tarafından ilahi yetkiler yüklenerek gönderilen bir mehdi olduğu 

propagandasıyla yanına çekmiştir. Kırşehir yakınlarındaki Malya ovasında kanlı bir şekilde bastırılan 

bu isyan, heterodoks İslam ile Sünni İslam arasındaki bir din savaşından ziyade, konar-göçer 

çevrelerin Selçuklu merkezi yönetimine karşı geliştirdiği siyasal amaçlı toplumsal bir ayaklanmadır 

(Ocak, 2000).  Türkmenlerin kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti’nin süreç içinde kendi halkından 

uzaklaşmasına “dini referanslarla” gösterilen bir tepkidir (Deligöz, 2007). 

Malya’daki katliamdan kurtulmayı başaran Babailer, daha rahat bir ortam bulmak amacıyla özellikle 

Bizans sınırında bulunan Osmanlı gibi uc beyliklerine giderek oralarda hem fetihlere katılmış, hem de 

dini görüşlerini yaymışlardır. Birlikte fetih hareketlerine katıldıkları gazilerin bir çoğu da onların 

müridleri haline gelmiştir. 14. ve 15. yüzyıllar boyunca Osmanlı topraklarında görülen Geyikli Baba, 

Abdal Musa, Abdal Murad, Kızıl Deli gibi dervişler, Allah'ın insan bedenine girdiğine, ölümden sonra 

ruhun başka bir bedene geçtiğine inanıyorlardı. Kendilerine “Rum abdalları” diyen bu dervişler, 

fethettikleri topraklarda zaviyeler kurarak Hristiyan halk arasında da bu müslümanlık anlayışını 

yayıyorlardı. 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı genişlemesine katkıda bulunmaları karşılığında 

kendilerine sultanlar tarafından toprak verilmiş, vergi muafiyeti tanınmış, vakıflar kurulmuştur. Bu 

durum, Osmanlı sultanlarının, henüz koyu ve katı bir Sünni kimliğe sahip olmadıklarını da 

göstermektedir (Ocak, 2000). Aynı zamanda, Bizans sınırında göçebe Türkmen kutsal savaşçılar 

(gazi) tarafından kurulan Osmanlı devleti, başlangıçta gevşek bir siyasi örgütlenmeye sahipti (İnalcık, 

1980). Bu nedenle, dervişlerle iyi ilişkiler kurmak, sadece fetihlerde oynadıkları rol açısından değil, 

merkezi otoritenin özellikle kırsal kesimdeki Türkmenleri kontrol altına alabilmesine imkan verdiği 

için de önemli olmuştur (Yıldırım,2001). 

15. yy’ın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde merkezileşme, bürokratikleşme çabaları 

hızlanmıştır. İktidar gittikçe daha fazla sultanların elinde toplanmaya başlamış ve bütün askeri ve 

bürokratik yapı sultanın etrafında örgütlenmiştir. Sultana ve otoritesine direniş kesinlikle kabul 

görmediğinden buna yönelik bütün eğilimler bastırılmış veya ortadan kaldırılmıştır (Barkey, 2008).  

Bu merkezi yapıda devlet-toplum ilişkileri ise “adalet dairesi” anlayışı bağlamında düzenlenmiştir. 

Buna göre, devlet, hükümdar, asker, hazine, reâyâ, adalet birbirlerinin varlığının devam etmesi için 

elzemdir. Devlet tebaasının bütün kesimlerini adaletle yöneterek aralarındaki uyumu sağlamak 

zorundadır ve bu uyumun bozulması en büyük suçtur. Devletin bütün kurumları buna neden olacak 

bütün iç ve dış etkene karşı –hanedan üyeleri dahil-mücadele etmek zorundadır. Bu anlayışta, devletin 

bekası, her şeyden önce geldiğinden muhalif yapılanmalara asla izin verilmemiştir (Ocak, 1998). 

Devletin merkezi iktidarını kurmasında Tımar Sistemi de etkili olmuştur (İnalcık, 2009). Bu sistemde, 

devlete ait olan ancak köylüler tarafından işletilen toprakların gelirleri yine bir devlet memuru olan 

sipahilere tımar olarak verilmiştir (Tabakoğlu, 2012). 

56



 

Osmanlı Devleti’nde Sultan Bayezid I (1360-1403) döneminden başlayarak Sünni anlayış ve 

kurumların hakimiyeti arttıkça heterodoks dervişler ve müridleri eski önemlerini kaybetmeye 

başlamıştır (Köprülü, 1996). Merkezileşme politikalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fatih Sultan 

Mehmet (1451-1481), daha bağımsız hareket eden dervişleri merkezi otoriteye bağlamıştır 

(Kayapınar, 2010). Aynı zamanda Osmanlı toplumunu Millet sistemine göre örgütlemiştir. Bu 

sistemde her temel inanış (Müslüman, Ermeni, Ortodoks ve Yahudi) kendi dinsel kurallarına göre 

yönetiliyordu. Müslüman Milleti ise Sünni kimlik üzerinden tanımlanmıştır (Şahin, 2012).  Bunun bir 

sonucu olarak, Fatih döneminde üst düzey görevlere, medreselerde yetişmiş kimseler getirilerek 

yönetimde Sünni medrese kültürü hakim kılınmıştır (Dedeyev, 2008). Sünni ulemanın bu yükselişinin 

bir sonucu da Osmanlı entelektüel ve kültürel yapısının Arap-Fars kültürünün etkisine girmesi 

olmuştur (Yıldırım, 2008). Anadolu’daki Türkmenler gibi heterodoks dervişler de duru bir Türkçe 

kullanırken, Arapça ve Farsça etkisi altındaki ulemanın dili Türkmen göçebe ve köylülere oldukça 

yabancı kalmıştır (Yıldız, 2012).  

Osmanlı’da taht mücadelelerinin yaşandığı 1403-1421 arasındaki sıkıntılı dönemde, 1416 yılında 

meydana gelen Şeyh Bedreddin isyanı her ne kadar dinsel görünümlü olsa da imparatorluğun 

çalkantılı siyasi durumuna yönelik genel bir hoşnutsuzluğun ifadesi olmuştur. Bedreddin özellikle 

İzmir, Narlıdere, Manisa ve Aydın gibi bölgelerdeki Türkmenler arasından taraftar toplamıştır. İsyan, 

Babai İsyanı ölçüsünde bir etki yaratmış; kitleselleşerek, imparatorluğun önemli bir kısmına 

yayılmıştır. Türkmenler'in yoğun katılımı yanında, öteki etnik ve dinlerden gelen yoksul kesim de 

isyana katılmıştır. Osmanlı yönetiminin yerine getirmekte yetersiz kaldığını düşündükleri "adalet" 

kavramını temel alan sınıfsal bir eylem, bir "ideal düzen" arayışı olmuştur. Bu nitelikleriyle, Baba 

İshak eylemine benzemekteydi (Öz, 1992). Her ne kadar Osmanlılar bu isyanı bastırıp Şeyh 

Bedreddin’i astırsa da, onun isyankar öğretisi özellikle Anadolu’daki Türkmenler arasındaki 

takipçilerinde varlığını sürdürmüştür (Allouche, 2001). 

Osmanlı devletinin kurumsallaşma sürecine, devlet yapılanmasında Türk unsurunun geri planda 

kalmaya başlaması eşlik etmiştir (Taflıoğlu, 2012). Bu süreçte uygulamaya konulan devşirme sistemi 

önemli rol oynamıştır. Mardin (1990)’e göre, her şeyden önce, bazı simgesel farklılıklar merkezdeki 

resmî görevlileri çevreden ayırmaktadır. Bu farklılıklardan en önemlisi resmi görevlilerin yapısal 

özellikleriyle ilgilidir. “Devşirme” sistemiyle ailelerinden alınan Hristiyan çocukları, Türk-İslam 

adetlerine göre yetiştirildikten sonra ya yeniçeri ocağına alınarak merkezi orduda kullanılır ya da 

Enderun’da saray bürokrasisini oluşturmak üzere eğitilirdi. Böylece, kişisel hiçbir bağı olmayan ve 

kendilerini hanedanın isteklerine adamış bir “kul” bürokrasisi oluşturmak istenmiştir. Kul nitelikleri 

sebebiyle, bu bürokrasi Sultan tarafından keyfi olarak ölümle cezalandırılabilir veya mallarına el 

konulabilirdi. Sultanlar, kendilerine sorgusuz sualsiz sadakat duymalarını sağlayacak şekilde 

yetiştirilen ve yapılandırılan bu kulları askerlikte ve bürokraside Türk gazi ailelerinin yerine tercih 

etmişlerdir (Yıldırım, 2008). 15. yüzyılın ikinci yarısından 17. yüzyılın sonlarına kadar gelişen 

devşirme sisteminde padişahın bu kulları, merkezin yanısıra, imparatorluğun bütün eyalet ve sancak 

merkezlerinde de görev almıştır. Türklerin medrese eğitimi hariç tutulursa, çiftçilik, esnaflık, 

zanaatkarlık gibi meslekler dışında işlerle uğraşmalarına ise nadiren izin verilmiştir (Sümer, 1999a).  

Türkler, bu süreçte Türk oldukları için bir ayrıcalığa sahip olmadıkları gibi tam tersi söz konusu 

olmuştur. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak 16. yüzyıl ortalarına dek görev alan 

48 sadrazamdan sadece 4'ü Türk'tü. Devleti kuran Türkmenler'in karşısına devşirmelerin bu şekilde bir 

alternatif olarak çıkması, Türk-Türkmen kesimle Devşirmeler arasında mücadeleye yol açmıştır (Öz, 

1992). Devşirmeler aynı zamanda Sünniliğin sıkı savunucuları olmuşlardır (Yetkin, 1974). 
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Osmanlı devletinin merkezi bir imparatorluğa dönüşme süreci aynı zamanda Anadolu’daki göçebe 

Türkmen kesimin durumunu da zorlaştırmıştır. Türkmenlerin savaşçı ataları, sınır boylarında Osmanlı 

yöneticilerine askeri ve manevi destek sağlayarak Osmanlı beyliğinin kuruluşunda önemli rol 

oynamıştı. Ancak, merkezileşme sürecinde, göçebe Türkmenlerin hayatlarını kazanabilmek için bir 

araziden diğerine göç etmeleri vergi toplanmasını Osmanlı memurları için neredeyse imkansız hale 

getirmiştir. Bu nedenle vergi toplamayı ve kontrolü arttırmak için Osmanlı yöneticileri sürekli olarak 

bu göçebeleri yerleşik hale getirmeye çalışmıştır. Böylece süreç içinde göçebe Türkmenler toplumsal 

yapıdan yabancılaşmış ve Osmanlı merkezileşme politikalarından huzursuzluk duymaya 

başlamışlardır. Türkmenlerin yabancılaşmasının, Osmanlının iskan politikalarına duyulan tepkiyi 

ifade eden sosyo-ekonomik nedenlerin yanısıra, Sünni İslam’ın devlet dini olarak Osmanlı 

bürokrasisinde hakimiyet kazanmasından kaynaklanan dinsel bir boyutu da vardı (Yıldırım, 2008). 

Diğer taraftan, Osmanlı yönetiminin Türkmenleri yerleşikliğe zorlayarak vergi toplamak için 

görevlendirdiği devşirme kökenli bürokratların acımasız tutumları da onları Osmanlı iktidarına karşı 

kışkırtmıştır. Söz konusu yöneticilerin çoğu, onların hayat tarzlarını, örf ve adetlerini, özellikle de 

inançlarını aşağılamışlardır (Ocak, 2000). Örneğin, Fatih Sultan Mehmet’in, 1468’te Karaman 

Beyliği’ni tamamen ortadan kaldırmasının ardından Türkmen aşiretlerinin direnişini kırmak için 

Karaman’a gönderdiği ordunun başındaki Rum Mehmed Paşa büyük bir katliam yapmıştır. Ardından 

Varsak Türkmenlerine de aynı uygulamayı yapmaya teşebbüs etse de Varsak beylerinden Uyuz Bey 

tarafından geri püskürtülmüştür (Dedeyev, 2008). Böylece, devşirmelerin Osmanlı devlet 

kademelerinde hakim hale gelmesi, genel anlamda Türk-Türkmen halk üzerinde bir baskı unsuru 

olarak görülmüştür. Devşirmelerin Türkmen kitlerere uyguladığı baskı ve aşağılama, bu bağlamda 

sınıfsal bir nitelik kazanmıştır. Yönetimde hakimiyet kuran devşirmeler toplumsal ve ekonomik bir 

güç olurken Türk unsuru eski toplumsal, siyasal ve ekonomik konumunu kaybetmiştir. Türkmenler, 

bu gelişmeye tepkilerini çeşitli şekillerde göstermiştir. Örneğin, Sultan Yıldırım Bayezid’in (1360-

1403) Türkmen kökenli halkı baskıyla Osmanlı egemenliğinde tutması, onların ve topraklarını ele 

geçirdiği Türkmen beylerinin kendisini Ankara Savaşı'nda (1402) terk etmelerine neden olmuştur (Öz, 

1992). 

 Safevi Devleti’nin Temelleri 

İran, Moğollar tarafından işgal edildiğinde, büyük ölçüde Sünni bir nüfusa sahipti. Ancak Moğollar 

Bağdat’ta Sünni halifeyi ortadan kaldırınca (1258) Şiiliğin yayılması için uygun bir ortam oluşmuştur. 

Aynı zamanda, Moğol istilasıyla İran’da tasavvufa yönelik eğilim artmış ve 14. yüzyıldan itibaren 

birçok mezheb bir arada varlığını sürdürmeye başlamıştır. 16. yüzyılın başına kadar da İran’ın 

özellikle eyelet merkezleri Sünni etkisindeyken, kırsalların çoğunda Şiilik hakim olmuştur. Moğol 

İlhanlılar’ın bir dönem Şiiliğe eğilim duymaları da İran’da Şiiliğin etkisini arttırmıştır (Kaplan, 2008).  

Safevi Tarikatı bu kaotik toplumsal ve dinsel yapı içerisinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. 

Safevilerin kökeniyle ilgili ilk bilgileri içeren Safvetü’s Safa adlı eser, 1370 yılında İbn-i Bezzaz 

tarafından kaleme alınmıştır. Fakat büyük ihtimalle Şah Tahmasb (1514-1576) zamanında eserde 

özellikle mezhep ile ilgili kısımlarda değişiklikler yapılarak Safevilerin soyu, 7. İmam Musa 

Kazım’dan Hz. Ali’ye bağlanmış; bu şekilde başından beri Şii mezhebinin içinde ve seyit oldukları 

iddiası meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Eserde etnik kökenden ziyade dini kökenlerin vurgulanması ise 

Safevilerin soyunu belirlemeyi zorlaştırmıştır. Diğer taraftan, yazarı belli olmayan Alem-ârâ-yı Şah 

İsmail adlı eserde Safevi tarikatının kurucusu Şeyh Safiyüddin ve ailesi Türk olarak anılmaktadır. 

Şeyh’in babası Seyyid Cibril bir Türk dervişi olarak gösterilmiş ve Şeyh Safiyüddin için, “Türk oğlu” 
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ve “Türk genci” ifadeleri kulanılmıştır (Gündüz, 2013). Yine, Safvetü’s-Sefa’da şeyhin “deh-i Türk” 

(Türk köyünde) yaşadığı belirtilmektedir (Javanshir, 2007). 

Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili, (1252–1336) Erdebil’de doğmuştur. Tekkesine katıldığı Şeyh Zahid 

kızını onunla evlendirerek, Safi’yi kendinden sonra tarikat şeyhi olarak seçmiştir (Javanshir, 2007). 

Şeyh Zahid’in ölümünden sonra Zahidıyye Tarikatının temelleri üstünde kendi Safeviyye Tarikatı’nı 

kurmuştur (Savory, 1980). Bu dönemde Bursa’daki Osmanlı Padişahları da her yıl “Çerağ Akçesi” adı 

altında tarikata hediyeler yollamaya başlamışlardır (Birdoğan, 2001). Azerbaycan hakimi İlhanlı 

hükümdarlarından Olcaytu Hudabende (1281–1316) ve Ebu Said Bahadır Han (1317– 1335) da Şeyh 

Safiyüddin’in ziyaretçileri arasındaydı. Bunun yanısıra, Anadolu’dan Türk müridler de edinmeye 

başlamıştır (Hinz, 1992).  Bu Türk müridler Ehl-i Beyt sevgisini inanç sistemlerinin temeli haline 

getirmiş kesimlerdi (Sümer, 1999a). 

Bu dönemde, Timur’un (1336-1405) Osmanlı ve Memlüklere karşı kazanmış olduğu zaferlerle 

Türkmen Beylikleri tekrar güç kazanmış ve bölgede Türkmen unsuru güçlenmiştir. İran’da iki 

Türkmen devleti Sünni Akkoyunlular ve Şii Karakoyunlular rekabet etmeye başlamıştır (Taflıoğlu, 

2012). Akkoyunlular ve Karakoyunlular, 13. yüzyıl sonlarında Türkistan’dan Azerbaycan’a göç etmiş 

iki Türkmen kabilesidir. Karakoyunlular, Erzincan ve Sivas’ta; Akkoyunlular, Diyarbakır’da egemen 

olmuşlardır (Kaplan, 2008).   

Bazı yazarlara göre, Sünni çizgide kurulan Safeviler’in Şiileşmesi, Safiyüddin’in oğlu Şeyh Hoca Ali 

zamanında başlamıştır. (Bkz. Baltacıoglu, 2016; Küçükdağ, 2008; Savory, 1980; Yazıcı, 1993). Safevi 

şeyhlerine oldukça saygı gösteren Timur, Ankara Savaşı’nın (1402) ardından Anadolu’dan 

döndüğünde (1404) Şeyh Hoca Ali ile görüşerek, köyleri ile birlikte Erdebil’i Safevi Tarikatı’na 

vakfetmiş, ona bu bölgede bir çeşit özerklik tanımıştır. Ayrıca, Anadolu’dan getirdiği 30 bin kadar 

esiri, şeyhin isteğiyle serbest bırakmıştır. Orta Anadolu’dan getirilen bu esirler, Rumlu ismiyle 

adlandırılmış ve bir kısmı Erdebil’e yerleşerek aynı isimde mahalle ve köyler oluşturmuştur. Esirlerin 

bir kısmı ise Anadolu’ya dönerek Safeviler adına propaganda yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde 

Safevi Tarikatı Türk müridlerinin sayısını arttırmış ve Osmanlı Devleti’nde yayılmaya başlamıştır 

(Hinz, 1992; Efendiyev, 1993; Yazıcı,1993). Teke-ili, Hamit ve Karamanoğulları gibi Anadolu 

beyliklerinin sınırlarında yaşayan birçok Türkmen taraftarı Erdebil dergahıyla iletişime geçmiştir 

(Hinz, 1992).   

Hoca Ali’nin oğlu Şeyh İbrahim’in 1447’de ölümünün ardından tarikat ikiye bölünmüştür. Şeyh 

İbrahim’in oğlu Şeyh Cüneyd’in siyasi eğilimlerinden rahatsız olan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah 

(1436–1467), akrabası Şeyh Cafer’i tarikatın başına getirmiştir (Yazıcı, 1993).  Erdebil’den kovulan 

Şeyh Cüneyd ise Anadolu’ya gelerek Osmanlı Sultanı II. Murad’dan (1404-1451) yurt istemiştir. Şeyh 

Cüneyd’in siyasi faaliyetinden rahatsız olan II. Murad, bunu reddetmiştir. Bunun üzerine Şeyh 

Cüneyd, Karaman Beyliği’nin başkenti Konya’ya gitmiş; burada ulema ile yaşadığı tartışmalar 

sonucu, Toros dağlarındaki Varsaklar arasına katılmıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey, yakalanması için 

emir göndermiş ancak Şeyh Cüneyd Suriye’ye kaçmıştır. Şeyh Cüneyd, Memlüklü sınırları içindeki 

Haleb civarında propagandalar yaparak çok sayıda taraftar kazanmıştır (Dedeyev, 2008).  Özellikle 

Sivas, Tokat ve Amasya bölgelerinden çok sayıda göçebe ve yarı-göçebe şeyhin müridleri haline 

gelmiştir (Sümer, 1999a). 

Çetinkaya (2004)’ya göre, Cüneyd’in Şiiliği kabul etmesinde Anadolu’daki Türkmenler önemli rol 

oynamıştır. Cüneyd de bu göçebelerdeki “kurtarıcı Mesih/Mehdi” beklentisini Şiilik çerçevesinde ele 
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almıştır. Şeyh Cüneyd Anadolu’da gezdiği yerlerde ve göçebeler arasında Şii ve Şiiliğe eğilimli 

kitlelerle karşılaşmıştır. Şeyh Cüneyd’in Anadolu’ya geldiğinde Şii olup olmadığı kesin değildir. 

Ancak Türkmen kabilelerini Şii’liği de kullanarak siyasi bir bütün haline getirmeye çalışmıştır. Bu 

nedenle Cüneyd Anadolu’da, kendisini sadece bir tarikat şeyhi olarak değil, aynı zamanda bir seyyid 

olarak tanıtmıştır. Cüneyd’in etrafına taraftar toplamada başarı kazanmasına neden olan unsurlardan 

biri de bu olmuştur (Sümer, 1999a). Tarikat bu dönemde Cüneyd’in etkili liderliği altında Osmanlı, 

Akkoyunlu, Dulkadirli ve Memlük topraklarındaki hoşnutsuz Türkmenleri birleştiren bir merkez 

haline gelmiştir. Anadolu, Suriye ve Azerbaycandan gelen Türkmenlerin bu kitlesel katılımı tarikatın 

doktrinini ve örgütsel yapısını temelden değiştirmiş, tarikatı mesihçi bir harekete dönüşmüştür. 

Tarikat Türkmenlerin dinsel anlayışı ile kaynaşmış ve Türkmen siyasi-dini çevrelerden mesihçi ve 

heterodoks unsurları gittikçe daha fazla benimsemiştir. Safevi Sufiliğinin bu yeni biçimi Erdebil 

Dergahının eski geleneği ile Türkmen dindarlığının bir sentezi haline gelmiştir. Bu yapı bağımsız 

Türkmen boylarını dinsel ve siyasal aidiyetler üzerinden birbirine bağlamış ve onları Müslüman 

toplumun kalanından da koparmıştır (Yıldırım, 2019). Zira, müritlerinin Cüneyd’i tanrı ve onun oğlu 

olarak görmeye başlaması Safevileri gulat (aşırı) veya radikal Şii grubu içine koymuştur (Eravcı, 

2002). 

Diğer taraftan, Cüneyd’in özellikle Karaman, Teke ve Hamidoğulları topraklarında gördüğü ilgide, 

buraların Osmanlı’nın en son ele geçirdiği rakip beyliklere ait topraklar olması da etkili olmuştur. 

Osmanlıların ortadan kaldırdığı bu Türkmen beyliklerin, daha önce de Osmanlı Devleti’nin rakipleri 

olan Timur ve Akkoyunlulara destek vermiş olması bunun bir belirtisidir (Savaş, 2002). Dönemin 

sosyo-politik dinamikleri de Cüneyd’in tarikatı Şiileştirme ve siyasileştirme eğilimine katkıda 

bulunmuştur. Bu bağlamda Şeyh Cüneyd Anadolu’da dinsel ve siyasal düşüncelerini yayarken 

Anadolu’da hakim olan siyasi ve dinsel istikrarsızlıktan kaynaklanan yerel huzursuzlukları başarıyla 

kullanmıştır (Baltacıoğlu, 2016). 

Cüneyd, topladığı müritlerle Haleb civarında bir emirlik kurmak istemiş ancak Memlük Sultanı 

Çakmak, üzerine asker gönderince Canik Beyliği’ne (Samsun) kaçmıştır. Cüneyd burada, Trabzon 

Rum Despotluğu’nu ortadan kaldırıp yerine bir devlet kurmak amacıyla cihat çağrısı yaparak mürid 

toplamıştır. Ancak, 1456’da Trabzon düşmek üzere iken, Osmanlı Devleti’nin müdahalesi sonucu geri 

çekilmek zorunda kalmıştır (Aşıkpaşazade, 1985). Cüneyd gerçekte orayı ele geçirecek güce sahip 

değildi. Bununla birlikte, bölgede büyük ölçüde Türk hakimiyeti kurulduğundan, Osmanlı Türkleri 

hariç, diğerleri uzun süreden beri gaza ve cihad faaliyetlerine girişmemişlerdi. Cüneyd bir cihad 

hareketi başlatarak özellikle Türkmen müridleri için bir heyecan yaratmak istemiştir. İkincisi bu 

savaşlarla Cüneyd gücünü denemek istemiştir (Gündüz, 2013). 

Cüneyd müridleri üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahipti. Savaşlarda onun uğruna ölmeyi kolaylıkla 

göze alıyorlardı. Safevilerdekı bu mürşit müritlik ilişkisi Safevi devletinin yıkılışına kadar devam 

etmiştir. Yandaşlarına askeri eğitim vermiş ve onlarla askeri harekatlar yaptırmıştır. Böylece Cüneyd 

tarikatın yapısında keskin bir dönüşüm yaratarak inanç ve savaşçılığı birleştirmiştir. Şeyh Cüneyd 

siyasi amaçlarını net olarak ortaya koyan ilk Safeviyye şeyhidir (Javanshir, 2007). 

Karakoyunlulara karşı Erdebil dergahının siyasi ve askeri gücünden faydalanmak isteyen Akkoyunlu 

sultanı Uzun Hasan (ö. 1478–79), Şeyh Cüneyd’i yanına davet ederek onu kız kardeşi Hatice Begüm 

ile evlendirmiştir (Allouche, 2001). Şeyh Cüneyd, Akkoyunlu sarayının koruması altında yaklaşık 

sekiz sene boyunca Anadolu’nun çeşitli yerlerinde propagandasını yaparak 20 binden fazla mürit 

toplamıştır (Aşıkpaşazade, 1985). Akkoyunlu Devleti’ni meydana getiren Türkmen konfedere aşiretler 
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ile iletişime geçerek Avşar, Musullu, Döğer, Harbendelü, İnallu, Karamanlu gibi zümreler üzerinde 

etkili olmuştur (Gündüz, 2013). Cüneyd’in emirleri ve dervişleri de Uzun Hasan’dan önemli mevkiler 

elde etmişlerdir (Hinz, 1992).   

Şeyh Cüneyd 1459’da birkaç bin silahlı müridiyle birlikte “din uğruna” savaş için Çerkezler üzerine 

akınlar yapmaya başlamıştır. Ancak, kendisine bağlı olan Çerkezlere akın etmesini yasaklamış olan 

Şirvanşah Halil ile 1460’da yapılan savaşta öldürülmüştür.  Şeyh Cüneyd’in ölümünden bir ay sonra 

dünyaya gelen oğlu Şeyh Haydar, Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan’ın himayesinde büyümüş ve kızı 

Halime Begüm ile evlenmiştir. Bu evlilik de Erdebil dergahının siyasi gücünü pekiştirmiştir. Uzun 

Hasan, 1467–68’de Cihan-şah Karakoyunlu’yu yenerek öldürmüş ve Tebriz’i başkent yapmıştır. 

Haydar 9 veya 10 yaşında iken 1470–71 yılında dayısı Uzun Hasan onu Erdebil’e göndermiştir. 

Haydar burada özellikle Karaman, Tekke, Hamid bölgelerinden gelen müritleri etrafına toplamıştır 

(Hinz, 1992).  Sümer’in (1999a) ifadesi ile, “Tarikatın başı Erbil’de, gövdesi ise Anadolu’da idi.” 

1473 Otlukbeli savaşı’nda Osmanlı’ya karşı alınan yenilgi sonrasında Akkoyunlulara bağlı önemli 

miktarda Türk nüfusu da Osmanlı hakimiyetinin arttığı Doğu Anadolu’yu terk ederek İran 

coğrafyasına doğru gitmiş ve Tebriz başta olmak üzere bu bölgeye yerleşmişlerdir (Hinz, 1992).   

Uzun Hasan’ın 1477’de ölümünün ardından Şeyh Cafer de ölünce Haydar tam olarak Erdebil 

dergahının başına geçmiştir (Çetinkaya, 2004). 

Şeyh Haydar’ın dayısının yanında büyümesi Safevi tarikatının daha da dünyevileşmesini ve askeri bir 

nitelik kazanmasını sağlamıştır. Haydar babasından tarikatın ruhani liderliğinin yanısıra sufilerden 

oluşan ordu komutanlığını ve Akkoyunlu hanedanının desteğini miras almıştır. Türkmenlerin 

savaşsever yapıları da bu dönüşümde rol oynamıştır. Haydar’ın müridlerini örgütlü bir gazi gücüne 

çevirmesinde kendisinden çok Doğu Anadolu’dan gelen bu Türkmenler etkili olmuştur. Böylece, 

savaşsever ve göçebe Türk boyları tarikatın yapısını değiştirerek militan bir örgüte dönüştürmüştür. 

Haydar’ın yaşı küçük olduğundan Safevi liderliğinin sorumluluğunu çeşitli Türkmen boylarından, 

önde gelen bazı tarikat üyeleri üstlenmişti. Bu kişiler, Haydar’ın ilk yıllarında yarı-kollektif bir 

liderlik oluşturmuşlardır. Bunlar arasında en ön plana çıkanlar Hüseyin Bey Şamlu ve Kara Piri Kaçar 

olmuştur. Bunlar birlikte gayri-resmi bir vekalet yapısı oluşturmuşlar ve çocuk Safevi liderinin 

korunması ve eğitiminin yanısıra askeri, manevi, ve politik sorumluluklarını da üstlenmişlerdir 

(Allouche, 2001). Sadreddin ve Hoca Ali zamanında Safevi müritleri kentlilerden ve köylülerden 

oluşan barışçı sofilerdi (mististler). Savaşçı Türk göçebe boyları tarikatta önemli rol oynamaya 

başladıkça onların etkisiyle Sufi mistizmi arka plana atılarak “inançsızlara karşı” savaşçı Şiilik 

tarikatın asıl ideolojisi haline gelmiştir. Bu boyların mensupları mürit, derviş, sufi olarak 

adlandırılsalar da onların yaşam biçimi derviş yaşam biçiminden oldukça farklılaşmıştır (Petruşevski, 

1966; akt. Veliyeva, 2007). Tasavvuf çevrelerinde pek rastlanılmayan bu savaşçı ruh, bölgedeki 

yöneticiler için şaşırtıcı ve korkutucu olmuştur. Zira özellikle konar-göçer zümrelerden oluşan büyük 

bir kitle gaza amacıyla Haydar’ın etrafında harekete geçmiştir (Gündüz, 2013). Bu dönemde Şii’liğin 

en aşırı (Gulat) düşünceleri benimsenerek Haydar’a uluhiyet atfedilmiştir (Taflıoğlu, 2012). 

Haydar taraftarlarına kimliklerinin bir simgesi olması adına “Haydari Taç” denilen 12 dilimli kırmızı 

bir başlık takmalarını emretmiştir. Böylece “Kızılbaş” sözcüğü bu başlığı takan Türk boyları için 

kullanılmaya başlanmıştır (Javanshir, 2007). Sümer (1999a)’e göre, Anadolu’daki Türkmenler, kızıl 

börk giyerken Osmanlı devrinde ak börkü sadece devşirmeler kullanmaktaydı. Safevilerin Anadolu 

müritlerinin de Türk boylarından ve köylülerinden oluşmasından dolayı kızıl börk takmaları doğal 
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karşılanmalıdır (Sümer, 1999b) Böylece Türkler, Türkmenlik şuurunu ve Kızılbaş sözünü gururla 

taşımışlardır (Sümer, 1999a). 

Şeyh Haydar’ın müritleri arasında yetenekli olanlar özel bir eğitimden geçtikten sonra “halife” veya 

“daî” unvanı alarak tarikatın fikirlerini yaymak, para ve eşya toplamak amacıyla memleketlerine geri 

dönüyorlardı (Çetin, 2011). Dolayısıyla, Safevi Tarikatı’nın Osmanlı Devleti’ndeki propagandasını 

Erdebil’de eğitim aldıktan sonra kendi bölgelerine geri dönen Anadolu Türkmen halifeleri yapmaya 

başlamıştır (Dedeyev, 2008). 

Haydar, Kafkasya’da Hristiyanlara karşı akınlar düzenleyerek prestij kazanıp maddi olarak 

güçlenmeye çalışmıştır. Savaşlarda yanında olan birliklerinin büyük çoğunluğu Anadolu’daki 

Karaman, Tekelü ve Hamid-ili aşiretlerinden toplanmıştır. Bunlar, Osmanlıların Konya ve çevresinde 

hakimiyet kurmasına karşı savaşan aşiretlerdi. Ayrıca, Şeyh Haydar’ın komutanlarından birinin 

1468’de Rum Mehmed Paşa’nı mağlup eden Varsaklı Uyuz Bey olması da bu anlamda önemlidir 

(Dedeyev, 2008).  Haydar, babası Cüneyd’in intikamını almak için 1488’de ŞirvanŞahlara 

saldırmıştır. Ancak, ŞirvanŞah Ferruh Yesar ve Tebriz’deki damadı Akkoyunlu Yakup’un birleşik 

ordusuyla 1488’de yaptığı savaşta öldürülmüştür (Akbarinoshad, 2011). 

Haydar’ın Uzun Hasan’ın kızı ile evlenmesinden üç erkek çocuğu vardı: Sultan Ali, Seyyid İbrahim 

ve İsmail (1487-1524). 1488’de Akkoyunlu Sultanı Yakup, Haydar’ın ailesini 4 sene boyunca 

kalacakları İstahr’da (Şiraz taraflarında) bir kaleye hapsetmiştir. 1490’da Sultan Yakub’un ölümünün 

ardından çıkan taht mücadelesinde Uzun Hasan’ın torunu Rüstem Bey kuzeni Baysungur’a karşı 

kullanmak amacıyla üç kardeşi serbest bıraktırmıştır. Ancak, babasının yerine geçmiş olan Sultan 

Ali’nin Baysungur ile yapılan savaşta göstermiş olduğu başarı Rüstem’i endişelendirmiş ve Ali’nin 

öldürülmesini emretmiştir (Şeref Han, 1971). Ali, Rüstem’in ordusu ile yaptığı savaşta ölmeden önce, 

İsmail’i yerine tayin etmiş (Yazıcı, 1970), kardeşlerini de en güvendiği yedi sufiye Erdebil’e 

götürmeleri için emanet etmiştir (Hinz, 1992).  “İhtisas ehli (özel kişiler)” veya “Lahican Sufileri” 

denilen bu yedi kişi Hüseyin Bey Lala, Kara Piri Bey Kaçar, Abdal Bey Dulkadir, Dede Bey Talış, 

Rüstem Bey Karamanlu, Bayram Bey Karamanlu ve Hadım Bey Halife olarak gösterilmektedir. Bazı 

kaynaklarda bu kişilere İlyas Bey Aygut-oğlu, Mansur Bey Kıbçakı, Koruk Seyit Ali, Gulam Bey ve 

Gök Ali Bey de dahil edilmektedir (Javanshir, 2007). Bu sufiler 1493 yılında altı yaşındaki İsmail’i ve 

kardeşini bölgenin emiri Kara Kiya Mirza’nın koruması altında altı yıldan fazla bir süre saklanacakları 

Gilan bölgesindeki Lahican’a kaçırmışlardır (Sümer, 1999a). 

İsmail, Lahican’da bu yedi önemli Kızılbaş tarafından askeri teknikler konusunda eğitilmiştir. Her 

zaman Şah İsmail’in yanında olan bu sufi ileri gelenleri Şeyh Haydar ve Sultan Ali’nin savaşlarına da 

katılmış kimselerdi. Onlar, Şeyh Haydar’ın da sadık koruyucusuydular. Allah’ın ruhunun insan 

vücudunda görünebileceğine ve Haydar’ın yeryüzündeki Allah olduğuna dolayısıyla onun emirlerine 

uyulması gerektiğine inanmışlardı (Parsadust 2008; akt. Akbarinoshad). İsmail’i de hazırlayan ve din 

düşmanlarına karşı savaşmasını söyleyen Kızılbaşlar onu İmam Mehdi olarak görmüşler ve İmam 

Musa Kazım’ın soyundan geldiğine inandıkları için kendisine sorgusuz bir şekilde itaat etmişlerdir 

(Savory, 1980). Onun vücuduna da Şeyh Cüneyd ile Şeyh Haydar’da olduğu gibi kutsallık 

atfetmişlerdir. Zira, Ehl-i Beyt’ten gelen imametin Safevî şeyhlerinin çocukları arasından çıkacağına 

inanıyorlardı (Bitlisi, 2016). Onlar için şeyhin yaşının küçük olması önemsizdi, ilahı tecelliyi 

gördükleri vücudunun varlığı önem taşıyordu (Gündüz, 2013). Onların eğitimsel desteği İsmail’in 

devrimci bir lider olmasında etkili olmuştur (Savory, 1980). İsmail bu dönemde özellikle Karacadağ, 
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Turman, Mişkin ve Anadolu’dan gelen Kızılbaş Türkmenler tarafından sürekli ziyaret edilmiştir 

(Efendiyev, 2018). 

II. Safevi Devleti’nde Türkmen İktidarının Tesisi 

İsmail, Akkoyunlu Rüstem Bey 1497’de öldürülünce hanedan mensupları arasında çıkan iktidar 

mücadelelerinden kaynaklanan siyasi boşluğu fırsat bilerek 1499 yılı yazında Lahican’dan çıkmıştır. 

Bu kararı almasında yedi ihtisas ehlinin İsmail’e yaptığı akıl hocalığı ve göçebe Türkmenlerin verdiği 

destek vurgulanmalıdır (Javanshir, 2007). İsmail, Akkoyunluların iç karışıklıkları nedeniyle rahatça 

Erzincan topraklarına girmiştir. Buluşma yeri olarak Erzincan’ı seçmesi asıl destekçilerinin kimler 

olduğu konusunda fikir vermektedir. Anadolulu Ustaclu, Şamlu, Rumlu, Tekelü, Zülkadir, Avşar, 

Kaçar ve Varsak kabilelerinden oluşan yedi bin Kızılbaş İsmail’in çağrısına uyarak Erzincan’a 

gelmiştir (Eravcı, 2002). Dolayısıyla, İsmail’in 1500 yazında toplanma çağrısı yaptığı taraftarlarına 

cevap verenler 50 yıl önce de dedesine kucak açan boylar olmuştur. Ve bu boylardan oluşan ordu, 

gelecekteki Safevi devletinin siyasi ve askeri çekirdeğini oluşturmuştur (Yıldırım, 2019). Böylece, 

“baş ile gövde birleşmişti.” (Sümer, 1999a). 

İsmail’in saflarına katılan bu boyların çoğu, 16. yüzyılda Osmanlı topraklarındaki en kalabalık konar-

göçer grupları oluşturuyordu ve Osmanlı hakimiyetine karşı çıkıyorlardı. Kızılbaş Türkmenlerden 

Dulkadirliler Maraş ve çevresindeki Dulkadir Beyliği topraklarından geliyorlardı. Akkoyunlu 

aşiretlerinden Avşarların bir kısmı daha Cüneyd döneminde Safevi taraftarı olmuşlardı. Rumlular ve 

Tekelüler daha Şeyh Haydar zamanından itibaren Safeviyye halifeleri ile bağlantı kurmuşlardı 

(Gündüz, 2013). Rumlular özellikle Sivas, Tokat ve Amasya bölgelerindeki köylü Kızılbaşlardan 

meydana geliyordu. Ustaclu boyu ise çoğunlukla Sivas, Amasya, Tokat bölgesinde yaşıyordu. Şeyh 

Cüneyd ve Haydar’ın Anadolu’lu taraftarlarının önemli bir kısmı Ustaclulardan oluşuyordu. Kaçarlar 

XV. Yüzyılın sonlarında Anadolu’daki Bozok (Yozgat) bölgesinden Gence bölgesine gelmişlerdi. 

Kaçarlardan Piri Beyin Şah Haydar’ın en yakın taraftarları arasındaydı. Büyük bir Çepni grubu ise 

uzun zamandır Şii veya Şii’liğe eğilimli idi. 16. Yüzyılda bunların bir kısmı Halep Türkmenleri, bir 

kısmı da Sivas, Tokat ve Amasya bölgesindeki Ulu Yörük arasında, diğer bir kısmı ise Trabzon, 

Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Canik (Ordu ve Samsun) bölgesinde oturmaktaydı. Safevi taraftarı 

Çepniler bu topluluk ve bölgelerden gelmiştir (Sümer, 1999a). Şamlular yazın Sivas’ın güneyinde 

kışın Halep –Gaziantep arasında yaşamaktaydı ve Osmanlı döneminde Halep Türkmenlerine Şamlu 

deniyordu.  Şamlular Şeyh Cüneyd’in ve Şeyh Sultan Ali’nin taraftarları arasında yer almıştır. Yine 

Şeyh Haydar’ın önemli halifelerinden biri olan Hüseyin Bey de Şamludur (Efendiyev, 2018). Osmanlı 

hakimiyetinden uzakta olan Varsak Türkmenleri de muhtemelen Şeyh Cüneyd Anadolu’da iken 

Safevilere bağlanmışlardır. Ancak bu aşiretlerin tamamı Kızılbaş olmamış, birçok defa düşman 

cephelerde yer alarak birbirlerine karşı savaşmışlardır (Gündüz, 2013). 

İsmail Temmuz-Ağustos 1501’de yanında yaklaşık 7000 kişi ile Erzincan’dan ayrılarak Şirvan’a 

yönelmiştir.
 
Şirvanşah ile yapılan savaşta İsmail’in ordusu Ferruh Yaser’in 20.000 süvari ve 6.000 

piyadeden oluşan Şirvan ordusunu yenmiş, Ferruh Yaser de öldürülmüştür (Sümer, 1999a). 
 
Böylece 

İsmail, babası ve dedesi Cüneyd’in Şirvan’daki ölümlerinin intikamını almıştır. Ardından Bakü’yü ele 

geçirmiştir. İsmail, Akkoyunlu Elvend’in 30.000 kişilik ordusunu da Şarur’da yenmiştir. (Eravcı, 

2002). İsmail’in bu savaşlarında yanında Abdal Ali Bey Dede, Hüseyın Bey Lala, Hadım Bey Halife, 

Muhammed Bey Ustaclu, Bayram Bey Karamanlu, Abdi Bey Şamlu, Karaca İlyas Bey Bayburdlu, 

Sarı Ali Bey Tekkelü ve Div Sultan da denilen Ali Bey Rumlu gibi önde gelen beyler yer almıştır. 
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İsmail’in kendisinin de ordusunun başında savaşa katılması askerlerine cesaret vermiştir (Javanshir, 

2007). 

İsmail, Azerbaycan’ın kontrolünü eline geçirmesinin ardından 1501 yazında Tebriz’e girerek Safevi 

Devleti’ni kurmuş ve kendini “Şah” ilan etmiştir (Savory, 1980). Şiiliği resmi mezhep haline getirerek 

on iki imam adına hutbe okutup, sikke kestirmiştir. (Gündüz, 2013). 1503 yılının sonlarına kadar da 

Azerbaycan, Fars ve Irak-ı Acem’in çoğu üzerinde hakimiyet kurmayı başarmıştır. İsmail’in 1507 

yılında Diyarbakır’ı ele geçirmesi, Anadolu ve Suriye’deki müridleri ile bağlantı kurmasını 

kolaylaştırmıştır (Eravcı, 2002). 1507-1508 yıllarında Bağdat da dahil olmak üzere bütün Arap Irak’ı, 

1510 yılında ise Horasan’ı ele geçirmiştir (Efendiyev, 2018). 

Belirtmek gerekir ki, Safevi Devleti, Anadolulu göçebe ve köylü Türkler tarafından kurulmuştur. Şeyh 

Cüneyt tarafından hazırlanıp, Şeyh Haydar tarafından teşkilatlandırılan bu kitleler, Şah İsmail 

tarafından da harekete geçirilerek Safevi Devleti’ni kurmuştur (Şimşir, 2019). Türkmen Safevi 

tarihçisi İskender Münşi, bu boyları şu şekilde sıralamaktadır: 1. Şamlu Aşireti, 2. Ustaçlu Aşireti, 3. 

Türkmen Zümresi, 4. Rumlu Zümresi, 5. Zulkadirli Zümresi, 6. Avşar Aşireti, 7. Kaçar Aşireti, 8. 

Tekelü Zümresi, 9. Talış aşiretleri, 10. Alpavut aşireti, 11. Çepüşlü aşireti, 12. Kürt Aşiretleri, 13. 

Çekeni aşireti, 14. Baruki aşireti, 15. Çekenli aşireti, 16. Çağatay aşireti, 17. Şeyh oğulları aşireti 

(Münşi, 1945). Safevi Devleti’ni kuran ve büyük kısmı Anadolu’dan gelen bu boylardan sadece biri 

Kürt, birinin kökeni belirsiz, diğerleri ise Türk’tür. Kuruluşta Farslar ise hiç rol oynamamıştır. Daha 

da önemlisi, Safevi Devleti, Osmanlı Devleti’nin, kuruluş özelliklerini kaybetmeye, kuruluşta önemli 

rol oynamış Türkmenleri, dervişleri, ahileri, alperenleri dışlamaya başladığı bir dönemde kurulmuştur 

ve Osmanlı’nın başlangıçtaki yapısına çok benzemektedir (Deligöz, 2007).  Sözkonusu kesimler, 

sadece inançsal bir düzlemde değil, Osmanlı’da kaybettikleri eski rollerini yeniden oynamak üzere, bu 

kez Türk-Kızılbaş Safevi kimliği etrafında birleşmişlerdir. Efendiyev (2018)’e göre de Safevi devleti 

bu feodal boy beylerinin çıkarları için kurulmuştur. Kızılbaş Türkmenler ile Safevi ailesinin kurduğu 

bu birliktelikte, Osmanlı hakimiyetine yenik düşmeme kaygısı da büyük rol oynamıştır. Kızılbaşların 

İsmail’e yoğun desteğinin arkasında dağınık durumdaki İran’ı güçlendirme isteği de vardı. Zira hem 

kendi inançlarını burada daha rahat koruyacaklarına inanıyorlar, hem de bu inançlarının temelinde 

kurulan güçlü bir devlet istiyorlardı. Onların amacı kendileri için toprak kazanmaktı. Şah İsmail de 

kendileri ile aynı amaç peşinde olduğundan ona itaat ettiler. Bu parçalanmış ülke yönetimini ise 

sadece bir inanç toparlayabilirdi (Parsadust 2008; akt. Akbarinoshad).  

Bu bağlamda, Şah İsmail’in de kendisinde olduğunu vurguladığı tanrısal niteliklerin Türkmenlerin 

öteden beri hakanlarına atfettikleri “Tanrı kut” anlayışının İsmail’e de yöneltilmesinden kaynaklanmış 

olması muhtemeldir. Şah İsmail’in kurduğu devletın resmi mezhebi, medrese Şiiliği değildir zira söz 

konusu dönemde bölgede Şii din adamları yoktur. Safevi inancının Şiilik olarak tanımlanmasının 

nedeni, Türk halk İslam anlayışında bulunan Şii unsurlardan kaynaklanmaktadır. Safevilerin inanç 

sistemi, Şii ve Sünni medrese anlayışından farklı olarak, Horasan kökenli Türk halk İslamı 

çerçevesinde ele alınmalıdır. Ali ve on iki imama karşı duyulan bağlılık ise, Şiilikten ziyade Safevi 

propagandasıyla Şiileştirilmış Türkmen din anlayışının bir sonucudur. Şah İsmail’in “Tanrısal Şah” 

anlayışı, Şii İslamı’ndan ziyade, eski Türk devlet geleneğindeki siyasi iktidarla özdeşleşmiş “Tanrı 

Kut” kavramının bir uzantısıdır. Türk halk İslamı’nın önemli bir unsuru olan bu “Tanrı Kut” anlayışı, 

Şah İsmail döneminde Şii inancındaki kurtarıcı Mehdi anlayışı biçiminde ortaya çıkmıştır (Javanshir, 

2007). Türkmen boyları İsmail’e bağlılıklarını ve kurdukları devleti bu anlayış temelinde 

meşrulaştırmışlardır. 
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Şah İsmail, Baba İlyas-ı Horasani'nin Babailer isyanında kullandığına benzer bir propaganda ile 

kendisinin Osmanlı zulmünü yıkarak adaleti getirmesi beklenen Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Diğer 

taraftan, Hz. Ali'nin "Tanrı" olduğunu, diğer İmamların ve kendisinin bedenine hulûl ettiğini, 

dolayısıyla Şah’ın Hz. Ali ve Tanrı olduğunu vurgulamıştır. Orta Asya'dan beri hulûl ve tenasüh 

inançlarını taşıyan heterodoks İslam'a bağlı kitleler için bu iddialar yabancı gelmemiştir. Bu şekilde 

Anadolu'da kırsal kesimdeki Türk konar göçer ve kısmen köylü kitlelerin heterodoks İslam anlayışını 

benimsemiş kesimlerinin inançlarının merkezine Hz. Ali kültü yerleştirilmiştir. Şah İsmail Oniki 

imam mezhebini bu kesimlerin heterodoks İslam anlayışına uyarlamış, böylece Türklerin İslam öncesi 

dönemin Gök Tanrı kültünü, Hz. Ali kültü'ne dönüştürmüştür (Ocak, 2000). 

Şeyh Cüneyd'in Kızılbaşlığa geçişleri sağlamak için propagamda amacıyla çok sayıda müridi (halife) 

görevlendirmiş olduğu genel olarak tarihçiler tarafından vurgulanan bir konudur. Ancak, Halife sayısı 

Şah İsmail döneminde zirveye çıkmıştır. Anadolu'daki Safevi yanlısı propagandanın merkezinde, 

tarikatın mürid sayısını artırmak, Safevi topraklarına göç etmeye teşvik etmek, yeni kurulan devlet 

için para ve asker toplamak ve en önemlisi Osmanlı otoritelerine karşı çıkabilecek isyanları kışkırtmak 

için Türkmen (ve bazı durumlarda Kürt) aşiretleri ile iletişime geçen bu halifeler bulunuyordu. 

Safaviye tasavvuf yapısı içinde bir Kızılbaş'ın ulaşabileceği altı mertebeden en yüksek olanı halife idi. 

Ayrıca, Halifetü’l Hulefa veya baş halifelik makamı, Safevi sarayının önemli bir unsuru haline 

getirilmişti.  (Baltacıoğlu, 2016). Türkmen aşiretlerinin reisi ve dini lideri konumundaki şeyhlerine 

seyyidlik belgesi (siyâdetnâme) verilmiş, bu şekilde Şah’a ve Hz. Ali soyuna bağlanmışlardır (Ocak, 

2000). Kurulan bu soy bağlantısı, sözkonusu halifelerin Anadolu topraklarında daha etkili 

olabilmesini sağlamış, özellikle çeşitli isyanlarda kitleleri toparlayıcı bir işlev görmüştür. 

Bu dönemde, Osmanlılar ve Safeviler arasında kültürel alanda bir rekabet de vardı. Bu rekabette 

Osmanlılar şehirli ve eğitimli kültürü temsil ederken, Safeviler kabilesel ve göçebe kültürün temsilcisi 

olmuştur (Arslantaş, 2013). Bu rekabette, Safevi propagandası başlıca hedef kitlesi olarak Türkçe 

konuşan kitleleri görmüştür ve propaganda dilinde de Türkçe kullanılmıştır (Çelenk, 2013). Bunun 

yanında, Şah İsmail eserlerınde Türk veya Türkmen kimliğini vurgularken “Arap” ve “Acem” 

kimliğini küçümsemiştir. Şah’ın Divanı’nda Horasan ve Doğu Türkçesi kullanılmıştır (Javanshir, 

2007). Şah İsmail Hatâi mahlâsını kullanarak Türkçe şiirler yazmış, Türk dilini resmi dil ilan etmiştir 

(Yazıcı, 1970). Türk kimliğine ve kültürüne yapılan bu vurgu, Arap-Fars kültürü etkisi altına girmiş 

bulunan Osmanlı karşısında, Türkmenler açısından Safeviler’i daha cazip hale getirmiştir. 

16. Yüzyılda gelindiğinde, muhtemelen Kızılbaş boy konfederasyonunun tüm üyeleri kesin olarak 

tanımlanmıştı ve sadece bu boyların üyeleri Safevi-Kızılbaş Sufi düzenine kabul edilebiliyordu. 

Böylece, Safevi Devleti’nin kuruluşunun ardından, Kızılbaşlar askeri ve siyasi/idari görevleri 

üstlenerek Safevi toplumunun yönetici-askeri tabakasını oluşturmuşlardır (Yıldırım, 2019). Şamlu, 

Ustaçlu, Türkmen, Rumlu, Zulkadır, Afşar, Kaçar, Tekeli boyları, Safevi ailesinin eski “sufileri”, 

“kadıları”, “müritleri” ve Safeviler devletinin kurucuları sayılıyorlardı. Bu boyların ayanlarının 

hakimiyeti XVI. yy.’da I. Şah Abbas’ın reformlarına kadar sürmüştür. Bu boyların arkasından Türk 

kökenli Şeyhavend ve Hunuslu, TürkMoğol kökenli Çağatay boyları gelmektedir. En sonunda ise İran 

kökenli boylar gelmekteydi: Talışlar, Ruzeki isimli Kürt boyu, Siyah Mansur, Pazuki, Erdelan, Çekeni 

isimli Kürt kökenli boylar; Lur boyu olan Abbasi. Bu sıralananların dışında kökeni belli olmayan 

Kamune adında bir boydan da bahsedilmektedir (Efendiyev, 2018). İsmail tahta çıktığında aşağı 

yukarı 14 veya 15 yaĢlarında olduğundan kesinlikle ilk on yıl boyunca Safevi hareketi önde gelen 

Kızılbaşlar tarafından idare edilmiştir. Onlar genç liderlerinin Safevi devriminin şekillenmesinde 
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önemli rol oynamışlardır. Devlet kurulduktan hemen sonra, Şamlu Lala Hüseyin Bey Emirü’l-ümera; 

Zü-l-Kadirlü Dede Abdal bey hassa ordusu kumandanı, Tekelü Sarı Ali Bey mühürdar; Şamlu Ali Bey 

Tavacı başı, Helvacı oğlu İlyas Bey Avcı başı oldular. Rumlu Ali Bey ve diğer Kızılbaş liderleri de 

taşra valiliklerine atanmıştır (Sümer, 1999a). Şah İsmail’in yakınındaki yedi sufiden biri olan Talış 

Hadim Bey ise “Halifetü’l Hulefa” makamının başına getirilmiştir (Dedeyev, 2008).  Devletin 

kuruluşunda önemli rol oynayan Tekelüler 1510–1511 yılındaki Şah Kulu Baba isyanı nedeniyle 

15000 kişilik bir grupla Safeviler’e göç ederek daha da güçlenmişlerdir. Devletin kuruluşunda rol 

oynayan ve mühürdarlık görevine getirilen Tekeli Mühürdar Saru Ali 1506’da Şamlu Abdi Bey ile 

Kürd Sarım ile mücadelesinde başarısız olup yapılan çarpışmada öldürülmüştür. Devletin kuruluşunda 

rol oynayan diğer bir Tekelü beyi Burun Sultan ise bu dönemde Meşhed emiri idi. Ayrıca, Tekelü 

Yeğen Sultan, Çuha Sultan, Reis Bey ile Şerefeddin Bey de daha önce Şah İsmail’in hizmetine 

girmişlerdi. Diğer önde gelen Tekeliler ise, Karaca Sultan (Hemedan valisi), Ahi Sultan, Çirkin Hasan 

olmuştur. Bunlar büyük ihtimalle Şah Kulu isyanından daha önce gelmişlerdi (Sümer, 1999a). Benzer 

şekilde, Şah İsmail ve Şah Tahmasp döneminde Diyar-ı Bekir hakimi Mehmet Han, kardeşi Kara Han, 

Kılıç Han, Çapan Sultan, Mesna Sultan, Sadreddin Han, Faruk Sultan, Abdullah Han, Çuhur Saad 

hakimi Şah Kuli Sultan gibi önemli Ustaçlu emirleri bulunmaktaydı (Münşi, 1945). 

Özellikle kuruluş döneminde Türk boyları Safevi devletinde hakimiyet kurmuştur. Askeri yöneticiler 

ve valiler onların arasından atanıyordu. Azerbaycan’a ve İran’a yerleşmiş Oğuz boylarına dayanan 

Selçuklularda bu boyların emirleri kendi bölgelerini kontrol ediyordu. Safevi Devleti de aynı boy 

yapısına dayanan bir sistem inşa etmiştir. Türkmen boylarının emirleri şahın hükümdarlığı altında 

boylarının yerleşmiş olduğu bölgelere bey, emir, han, sultan, hakim olarak atanırdı. Kızılbaş boyları 

şahtan çok emirlerine bağlılardı. Şah İsmail Kızılbaş boylarının asi yapılarına uygun davranarak onları 

önemli makamlara getirmiştir. Bu şekilde merkezde yer alan Kızılbaş boy emirleri ülkenin 

bütünlüğünün sağlanmasına da yardımcı olmuşlardır (Veliyeva, 2007). Türk boylarının tüm askeri ve 

sivil görevleri ele geçirmesi nedeniyle Safeviler devrinde İran Memleket-i Kızılbaş adlandırılmıştır. 

Safeviler’de feodal sınıf beş gruptan oluşmaktadır: 1. Şah ve hakim sülalenin üyeleri; 2. Yarı göçebe 

Kızılbaş boylarının askeri ayanları; 3. Yüksek Şii Ruhanileri; 4. Sivil bürokrasinin üst tebaası; 5. 

Yerleşik ayanlar. Hanedan ailesi dışında kalan gruplar arasında birinci sırada devlette siyasi ve askeri 

hakimiyet kurmuş olan Kızılbaş boylarından ayanlar bulunmaktaydı. Hem merkezde hem de uçlarda 

Kızılbaş ayanlarının hakimiyeti söz konusuydu. Feodallerin diğer grupları onlara tabi idi. Şah Kızılbaş 

boyları ve ayanlarına verdikleri hizmet karşılığında yerleşik köylülerin yaşadığı geniş toprak arazileri 

tahsis ediyordu. Teoride bu topraklar devlet mülkiyetinde olsa da gerçekte Kızılbaş boylarının feodal 

ayanları tarafından yönetiliyorlardı (Efendiyev, 2018). Daha çok askerî görevlerde bulunan Kızılbaş 

reislerinin bir kesimi sarayda, Korçu, Eşik Ağası, Sofracı, Yüzbaşı gibi makamlarda askeri bürokrasiyi 

oluştururken bir kesimi ise eyaletleri idare ediyordu. Kendilerine “tuyul” olarak verilen bölgenin 

vergilerini topladıklarından ekonomik güçlerini arttırıp emirleri altındaki askerler yoluyla güçlerini 

artırabilirlerdi. Bu sebeple kendilerine verilen bölgelerin ekonomik gücü onların itibarıyla doğru 

orantılı görülürdü. Bu, Akkoyunlu askeri yapısının da bir devamıydı. Devletin düzenli askerî gücü 

olmadığından, bir sorun çıkması durumunda askerleriyle gelecek Kızılbaş reislerinin yardımına 

ihtiyaç duyulduğundan, onlar devlet içinde veya rakiplerine karşı güçlerini koruyorlardı. Ancak tam 

bir itaat içinde oldukları Şah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmezlerdi. Şah onları ödüllendirebilir ya 

da idam ettirebilirdi. Ama ne olursa olsun “Mürşid-i Kâmil” görülen Şahın emrine karşı çıkılamazdı 

(Gündüz, 2013). 
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Safevi Devleti’de Tarikler (Fars veya İranlı diğer yerli unsurlar) genellikle sivil bürokraside 

kendilerine yer bulmuşlardır. Bunlar içinde Tebriz, Kaşan ve İsfahanlıların zamanla etkinlikleri 

artmıştır (Gündüz, 2013). Kızılbaş ayanları Farsları (Tacikleri) üst makamlara gelmeye, askeri işlere 

karışmaya layık olmayan, aşağı sınıf üyeleri olarak görmüşlerdir (Efendiyev, 2018). Haşan Rumlu, 

İskender Bey-i Türkmen, Budak Münşi-i Kazvinî, Abdi Bey-i Şirazî gibi Türkmenler önemli sivil 

bürokratlar olarak görev yapmış olsa da bunların sayıları oldukça azdı. Safevi yönetimindeki bu 

bölünmüşlük temelde Türklerin askerlik, Tariklerin ise bürokrasideki tarihsel tecrübeleri ile ilgiliydi. 

Bu iki kesim arasında kişisel menfaat ve makam istekleri nedeniyle zaman zaman çatışmalar çıkmıştır. 

Bu çatışmalarda Şah İsmail genellikle tarafsız kalmayarak, taraflardan birini tutmuştur (Gündüz, 

2013). Bu dönemde Türk boyları tam bir dayanışma içerisinde hareket etmişlerdir. Şah İsmail’in 

boylar veya boy beyleri arasında zaman zaman yaptığı makam ve yetki değişikliklerine Türk 

boylarından hiçbir şekilde itiraz gelmemiştir. Tat-Tacik kesimi ile olan sorunları dışında Şah İsmail’in 

emirlerine koşulsuz uymuşlardır. Ancak TatTacik otoritesine tamamen karşı durmaya devam 

etmişlerdir. Bu yerleşik unsurlara karşı düşmanca tutumlarını sürdürmüşlerdir (Javanshir, 2007). 

Bu dönemde, her Osmanlı padişahı ve Safevi şahı, devlet kademesindeki askeri ve sivil yüksek rütbeli 

yetkililere, yerel yönetici seçkinlere ve sınır bölgelerindeki güçlü aşiret liderlerini yanına çekebilmek 

adına “sadakat satın alma” uygulamaları geliştirmişlerdir. Osmanlı ve Safevi hükümdarları, 

tebaalarının sadakatini sağlamak için, belirli grupları diğerlerine tercih etme, mali ve siyasi teşvikler 

verme gibi çeşitli mekanizmalara başvurmuşlardır. Anadolu boylarının önemli bir kısmı, bu çeşit 

maddi kazançların cazibesine kapılarak, kendilerini iki siyasi oluşum arasında stratejik olarak 

konumlandırmışlardır. Böylece iki imparatorluk arasındaki sınır bölgesinin dini ve siyasi kimlikleri iç 

içe geçmiştir. Bu kimliklerin şekillenmesinde inançsal aidiyet oldukça önem taşısa da, kazanılacak 

pratik faydaların rolü çok daha önemli rol olmuştur. Örneğin, Sultan Tekelu'nun hikayesi, bölgedeki 

önde gelen aşiret liderlerinin bağlılıklarını Osmanlılar ve Safeviler arasında, maddi kazanımlar 

temelinde değiştirmesinin önemli bir örneğidir. Tekelu, 1511-1512'de Anadolu'da patlak veren Şah 

Kulu İsyanı sırasında Kızılbaş olmuş ve aşiretinin birçok üyesiyle birlikte Safevilere sığınmış bir 

Osmanlı sipahisidir. Bunun karşılığında, Safevi sarayında üst düzey siyasi/askeri pozisyonlar elde 

etmişlerdir. (Baltacıoğlu, 2016). Bunun gibi pek çok örnekte görüleceği üzere, merkezi Osmanlı 

yönetiminden haz etmeyen kitlelere Safevi şeyh ve şahları maddi manevi unvanlar bahşederek 

sadakatlerini kazanmaya veya arttırmaya çalışmıştır (Çelenk, 2013). 

Bu bağlamda, Erdebil dergahındaki politik değişim dergahtan beklentileri de değiştirmiştir. Göçebe ve 

yarı göçebe Türkmenler, büyük ölçüde rahatsız oldukları Osmanlı merkeziyetçi yapısına karşılık 

Safevi şeyhini ve Devleti’ni bir kurtuluş olarak görmekteydiler (Savaş, 2002). Bunda, Osmanlı 

Devleti’nin kurumsallaşması sonucu konargöçerlerin yerleşik hayata geçirilmek istenmesi ve vergi 

konusunda görmesi, Şah İsmail’in propagandasındaki mehdi anlayışı ve karizmatik kişiliği etkili 

olmuştur. Şah İsmail, Osmanlı yönetiminin baskısından şikayet eden Türkmenlere dini bir söylemle 

yaklaşmış, onları mevcut yönetime karşı isyana teşvik etmeye çalışmıştır. Taraftarlarına serbest bir 

hayatın yanısıra önemli askeri-siyasi roller, ve dini bir heyecan sunmuştur (Akbarinoshad, 2011). 

Özellikle Şah İsmail ve oğlu Şah Tahmasb zamanında Türk boylarına ve beylerine en önemli askeri ve 

idari görevler verilmesi nedeniyle Anadolu’daki diğer Türkmenler de Safeviler’e gitmek istemiştir 

(Deligöz, 2007). Artan askeri kurumsallaşması ve dış ilişkileri nedeniyle gaza için ideal bir yer 

olmaktan çıkmış Osmanlı devleti karşısında Safeviler, Türkmen gazilere yeni gaza fırsatları 

yaratmıştır (Arslantaş, 2013). Safeviler daha az vergi, daha çok özerklik ve mehdici yöneticisine 

koşulsuz bağlılıkla elde edilecek manevi kurtuluş vaad eden bir alternatif sunmuştur. Dolayısıyla, 
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birçok maddi ve manevi kaygılar –karizmatik bir lideri takip etmek, ruhani kurtuluşa erişmek, sosyo-

politik ve finansal baskılardan kaçmak, daha iyi bir makam ve mevki arayışı- Kızılbaş kimliğini 

benimsemenin arkasındaki temel motivasyonlar olmuştur (Baltacıoğlu, 2016). Genel olarak merkezi 

kontrolden hoşlanmayan Türkmen göçebeler, Osmanlı yönetimine başkaldırmaya zaten hazır 

durumdaydılar. Yine bu kesimler yüzyıllardır bağlandıkları mehdici inanç sistemi dolayısıyla 

Tanrı'nın bir mehdinin bedeninde görüneceğine dair güçlü bir beklenti içindeydiler. Şah İsmail, 

toplumsal ve inançsal bu iki olguyu başarılı bir propaganda ile kullanmıştır.
 
Merkezi Osmanlı 

yönetiminin yerleşikliğe zorladığı ve vergiye bağlamak için uyguladığı baskılardan rahatsız Türkmen 

boylarını bu propagandayı kullanarak İran'a davet etmiştir. Bu daveti kabul eden Anadolu'daki pek 

çok Türkmen boyu Safevi Devleti’ne göç etmiştir (Ocak, 2000). Böylece Kızılbaşlık, eski inançlarını 

koruyan konar göçer ve yarı göçebe halk kesiminin kendisine baskı uygulayan Osmanlı yönetimine 

karşı taşıdığı sosyoekonomik tepki ile Şiî propagandanın birleşmesiyle oluşan bir siyasi-dini ve sosyo-

kültürel boyutları olan bir yapılanmayı ifade etmeye başlamıştır (Savaş, 2002). 

Kızılbaş kesimler özellikle 16. yüzyılda Osmanlı devletine karşı çeşitli isyanlar çıkarmışlardır. 

Topraklarını terk eden köylü kitleleri ve tımarlarını kaybeden tımar sahipleri de bu isyanlara 

katılmışlardır (Akdağ, 1995). Genel olarak bu isyanlar, Osmanlı’da yönetilen konumuna düşmüş olan 

Türkmenlerin yönetimdeki devşirmelere karşı yürüttüğü iktidar mücadelesini ifade eden sınıfsal-

ulusal bir niteliğe sahip olmuşlardır (Öz, 1992). Bununla birlikte, 16. yüzyılda ortaya çıkan bu 

isyanlara katılanların büyük kısmı ve ayaklanma liderleri Kızılbaş kesimindendir. Diğer taraftan, bu 

isyanlar halk arasındaki bir Kızılbaş-Sünni mücadelesi olmayıp, Osmanlı merkezi yönetimini hedef 

almışlardır. Bu isyanlarda, Safevi halifelerinin kışkırtmalarına ve isyancıların Safevilere duyduğu 

bağlılığa rağmen çoğunda Safevilerin doğrudan bir bağlantısı yoktur. Çoğunlukla konar göçer 

Kızılbaş Türkler'in katıldığı bu isyanların bir diğer önemli özelliği, mehdici, yani ihtilalci mesiyanik 

hareketler olmalarıdır. İsyanların liderleri kendilerini mehdi olarak göstermiş ve amaçlarının "Yezid” 

olmakla suçladıkları Osmanlı saltanatını yıkmak olduğunu ilan etmişlerdir (Ocak, 2000). Kanla 

bastırılan bu isyanlar ve genel olarak Kızılbaşlar’a yönelik uygulanan ağır yaptırımlar sözkonusu 

kesimlerin Osmanlı yönetiminden daha da uzaaklaşmasına neden olmuştur (Bkz. Öz, 1992). 

Başlangıçta Osmanlı’ya karşı büyük bir siyasi ve askeri tehdit oluşturmayan Safeviler, kurucularının 

Türk olması, tabanının Anadolu’ya dayanması devlet dininin Şiilik olması, Anadolu’ya yönelik 

genişleme politikası nedeniyle Osmanlı’yı rahatsız etmeye başlamıştır (Sümer, 1987). Bu bağlamda, 

Osmanlı/Safevi çatışmasını Şii-Sünni mücadelesine indirgeyerek tanımlamak yeterli olmaz. Çünkü 

Safevi Şiiliği politik hedefleri dini yönlerine oldukça ağır basan yeni bir Şiilik hareketidir (Çelenk, 

2013). İsmail’in amacı Osmanlı ve Memlük topraklarını içeren bir devlet kurmaktı. Bunun için askeri 

anlamda daha üstün Osmanlı ordusuyla doğrudan bir savaşa girmek yerine Anadolulu Türkmenleri 

kullanmaya yönelmiş olması, Osmanlı Devleti için doğudaki herhangibir Şii rakipten çok daha 

tehlikeli olarak görülmüştür (Arslantaş, 2013). Osmanlı, Safevilerin Şiiliğinden ziyade 

siyasallaşmasına tepki göstermiştir (Baltacıoğlu, 2016). 

Osmanlı ile Kızılbaşlar arasında farklı gruplara, koşullara ve zamana göre değişiklik gösteren 

karmaşık bir ilişki kurulmuştur. Osmanlı yönetimi, Safevilerin dinsel propagandasının yoğunluğuna, 

Kızılbaşların coğrafi durumuna, vergilerini ödeyip ödememelerine, eşkiyalığa karışıp karışmamalarına 

bağlı olarak farklı tutumlar benimsemiştir (Baltacıoğlu, 2016). Örneğin II. Bayezid, (1447-1512) bir 

taraftan sert önlemlerle Kızılbaşların İran’a göç etmesini engellemeye çalışırken, diğer taraftan da Şah 

İsmail’in Akkoyunlulara karşı kazandığı zaferini kutlama amacıyla elçi göndermiş, ya da onun 
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Dulkadir seferi esnasında ordusuyla Osmanlı topraklarından geçmesine izin vermiştir. (Gündüz, 

2013). Bununla beraber, II. Bayezid döneminde, iki devlet arasındaki ilişkinin sonraki dönemlere göre 

daha az gergin olduğu söylenebilir (Ceylan, 2019). Şah İsmail de aynı dönemde Osmanlı Devleti'ne 

karşı ılımlı bir politika takip etmiştir. Osmanlı ordusunun gücünden çekindiği için ve Osmanlı Devleti 

ile ilişkilerinin kötü olmasının Anadolu kökenli Kızılbaş askerlerini kaybetmesine neden olacağını 

düşündüğü için böyle davranmış olması muhtemeldir. Şah İsmail, Osmanlı'ya muhalefetini göstermesi 

halinde halifelerinin Anadolu'daki eylemlerinin engelleneceğinin ve ordusunun bu önemli insan 

kaynağının kaybedileceğinin bilincindeydi (Küçükdağ, 2008). 

Ancak, Şah İsmail’in 23 Ağustos 1514’te Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerine karşı aldığı 

yenilgiden sonra zamanını daha ziyade eğlence ve av partilerinde geçirmesi halkın gözünde Mürşid-i 

Kâmil sıfatından uzaklaşarak sıradan insan konumuna inmesine neden olmuştur. Bu kırılma nedeniye, 

eskiden Şah’ın emriyle ölüme giden ve dünya hayatını geri plana atmış görünen Kızılbaş reisler, artık 

eyaletlerde ve saraydaki güçlerini koruma mücadelesine girişmişlerdir (Gündüz, 2013). Büyük askeri 

güçleri olan Türkmen beyleri fetihler bittiğinden yeni idari birimlerin oluşturulamaması nedeniyle var 

olan makamlar için çatışmaya başlamışlardır. Çaldıran Savaşı’nın ardından Şah İsmail, güçlü ve kalıcı 

bir devlet için merkezi bir idarenin önemli olduğu düşüncesiyle boyların yönetimdeki etkisini 

sınırlamaya çalışmıştır. İranlı bürokratları devlet sistemine katarak kurumsallaşmaya çalışırken 

Farsları Türkmen beylerine karşı denge unsuru haline getirmek istemiştir. Kızılbaşlar merkezileşme 

çabalarına karşı tepki olarak isyanlar çıkarmışlardır (Sarı, 2020). Böylece, İsmail'in birleştirici 

imajının zayıflaması, Safevi İran'daki Kızılbaş aşiretleri arasında, Kızılbaş gücünü önemli ölçüde 

ortadan kaldıran Şah Abbas'a (1587-1629) kadar devam edecek sürekli bir iç savaşa neden olmuştur 

(Arslantaş, 2013). 1587 yılında tahta geçen I. Abbas, kısmen de olsa merkezi bir devlet idaresi 

kurmayı başarmıştır. Büyük ve güçlü boyları bölerek birbirleriyle karıştırarak, yerlerini değiştirerek, 

askeri ve ekonomik yükümlülükler empoze ederek Türkmenlerin gücünü kırmıştır. Ermeni, Çerkez ve 

Gürcü esirlerden oluşturduğu Gulam birliklerini ordunun merkezi gücü yapıp Kızılbaşların buradaki 

etkisini de azaltmıştır (Hinz, 1992). Daha Şah Tahmasb (1524-1576) zamanında devletin 

merkezileşme ve kurumsallaşmasını sağlamak için ülke dışından getirilen Şii ulema bürokratik 

düzeyde örgütlenmiştir. Şah için bu Şii ulema sınıfının işlevi sadece ülkede Şiiliği yaymakla sınırlı 

olmamıştır. Onları, kendisine sorun çıkaran Sufi tarikatların ve onların takipçisi Kızılbaşların gücünü 

kırmada da kullanmıştır. Şii ulama Kızılbaşların savunduğu mehdici hareketlerin ve gulat fikirlerin 

ortadan kaldırılması, halk arasında hakim olan sufiliğin/tarikatların bastırılması nda önemli rol 

oynamıştır. Böylece din adamlarına dayanan bir devlet modeli güç kazanmış, devleti kuran tarikat ve 

tasavvuf baskı görmüştür (Kurt, 2018). 

Diğer taraftan 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlılar, Safevi tebaasının Osmanlı Devleti’ne 

ilticasını sağlamaya yönelik bir siyaset uygulamaya başlamışlardır. Çaldıran Savaşı’ndan sonra Safevi 

ideolojisinin eski birleştirici gücünü kaybetmeye başladığını gören Osmanlılar, Safevi 

konfederasyonundaki Kızılbaş reislerini beylerbeyliği ve sancakbeyliği gibi önemli vazifeler ve 

zengin gelirler verme yoluyla geri kazanmaya çalışmışlardır. Gelen aşiretlere de yaylak ve kışlaklar 

tahsis ederek vergi muafiyetleri tanımışlardır. Mezhepsel farklılıklar ise bu stratejinin dışında 

tutularak, reel-politik bir anlayışla, elde edilecek faydalar ön plana konulmuştur. Bu teşvikler, önde 

gelen birçok Safevi’nin itaatini ve bazı aşiretlerin Osmanlı topraklarına ilticasını sağlamıştır (Sarı, 

2020) 
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SONUÇ 

Heterodoks dinsel inançlara bağlı, göçebe, yarı-göçebe Türkmenlerin kuruluşunda büyük rol oynadığı 

Osmanlı Devleti’nin özellikle 15. yüzyılın ortalarından itibaren içine girdiği merkezileşme ve 

kurumsallaşma süreci sözkonusu kesimlerin yabancılaşmasına ve tepkisine neden olmuştur. Aynı 

süreçte, Anadolu’da yavaş yavaş varlığını duyurmaya başlayan Safevi Tarikatı, Türkmenler için bu 

anlamda yeni bir fırsat doğurmuştur. 

Türkmenler Anadolu’da destek arayan Safevi şeyhlerini karşılıksız bırakmamış; bu ilişki sonucu 

Safevi tarikatı giderek yapısal ve ideolojik bir dönüşüme uğramış ve bu dönüşüm bir devlet 

yapılanmasının ortaya çıkmasıyla tamamlanmıştır. 

Kızılbaş kimliğini benimsemiş heterodoks Türkmen unsurların askeri-dini gücüne dayanan yapısıyla, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini andıran Safevi Devleti, tıpkı Osmanlı Devleti gibi 

merkezileşme süreci içine girdiğinde kurucu unsurlarıyla çatışmaya başlamış, aynı zamanda bu 

unsurların hakim heterodoks inancını da dışlayarak ortodoks Şii inancını yerleştirmesiyle yeni bir 

dönüşüm evresine geçmiştir. Aynı süreçte Osmanlı Devleti, kaybettiği Türkmen toplulukları geri 

kazanmak adına çeşitli stratejiler geliştirmiştir. 
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Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklarla Aile Durumlarının Farkları  

 

Aslan Elvira Aslanovna
1
  Mukasheva Anar Beketbayevna

2
 

Özet 

Makalenin yazarları, özel eğitim ihtiyaçları olan erken ve ilköğretim okul öncesi çocuklarını 

yetiştiren modern ailelerin özelliklerinin, ebeveynlerin çocukların gelişimi için düzeltici ve pedagojik 

teknolojilere olan ihtiyacının araştırılmasına adanmıştır. Psikolojik ve pedagojik danışmanlık 

sırasında, yazarlar, ebeveynlerin özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarına yönelik ilk tutumlarını 

belirlemiş ve tanımlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Özel ihtiyaçları olan çocuklar, psikolojik ve pedagojik danışmanlık, 

ebeveyn pozisyonları, anketler, ilk yardım. 

 

 

ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРЫ БАР ОТБАСЫНЫҢ 

ПОЗИЦИЯЛАРЫНЫҢ ТҮРЛІЛІГІ 

түйіндеме 

Аннотация. Мақалада авторлар арнайы білім беру қажеттіліктері бар ерте және кіші 

мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеп отырған қазіргі заманғы отбасының 

арнайыліктерін, ата-аналардың балаларды дамыту үшін түзету-педагогикалық технологияларға 

деген қажеттіліктерін зерттеуге арналған. Психологиялық-педагогикалық кеңес беру 

барысында авторлар ата-аналардың арнайы білім беру қажеттіліктері бар баласына қатысты 

бастапқы ұстанымдарын анықтады және сипаттады. 

Түйінді сөздер. Арнайы білімді қажет ететін бар балалар, психологиялық-

педагогикалық кеңес беру, ата-аналық позициялар, сауалнамалар, ерте көмек. 

 

                                                 
1
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2
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Unıque Character of Parental Posıtıon and Famıly of Chıldren wıth Specıal Educatıonal 

Needs 

Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of a modern family raising 

children of early and junior preschool age with special educational needs, the needs of parents in 

correctional and pedagogical technologies for the development of children. In the process of 

psychological and pedagogical counseling, the author identified and described the starting positions of 

parents in relation to their child with special educational needs. 

Keywords. Children with special educational needs, the family of a child with developmental 

disabilities, psychological and pedagogical counseling, parenting positions, questionnaires, early 

assistance. 

Tanıtım 
  

Toplumun birincil birimi olan aile, en önemlisi çocukların yetiştirilmesi olan çeşitli işlevleri 

yerine getirir. Ailenin, çocuğun kişiliğinin gelişimi üzerinde büyük, genellikle belirleyici bir etkisi 

vardır. Çocuğun erken ve okul öncesi çağındaki gelişimi üzerinde ailenin kültürel etkisi baskındır 

(Zaporozhets AV, Kon IS, Mukhina VS, Obukhova LF, Rubinstein SL, Smirnova EO). [Kulikova 

TA , 1999, s. 232), her ailenin eğitime veya eğitim potansiyeline az veya çok erişimi vardır. Ailenin 

eğitim potansiyeline göre, modern bilim adamları, eğitim geçmişini belirleyen aile yaşamının çeşitli 

koşullarını ve faktörlerini yansıtan özellikleri açıklar: aile tipi, yapısı, finansal güvenliği, ikamet yeri, 

psikolojik mikro iklim, gelenekler ve gelenekler, ebeveyn kültür ve eğitim vb. Tüm faktörler tek 

başına değil, birlikte düşünülmelidir.     
Özel gereksinimli çocukları yetiştiren ailelere yardımcı olmak için aşağıdaki yöntemler 

sunulmaktadır: sosyo-hukuki, tıbbi, psikolojik ve pedagojik. Ek olarak, birçok 

araştırmacı, danışmanlığı özel ihtiyaçları olan ve okul öncesi çocukları yetiştiren ailelere kişisel ve 

bağımsız bir yardım şekli olarak görmeye başladı ( Dunaeva ZM, Zabramnaya SD , Mishina GA, 

Saburov VV. , Strebeleva EA ve diğerleri).                
  Çeşitli araştırmacılar , çocuk "aile eğitimi" (Selevko AG , Selevko GK ), "eğitim tarzı" 

( Baskina YV, Karabanova OA), "eğitim türü" ( Zakharov AI, Eidemiller EG ) ile çocuk 

yetiştirmenin etkileri ve yöntemlerini inceledi. , Justitsky VV), "ebeveyn pozisyonları" 

(Arkhireeva TV , Varga AY, Razumova AV , Sinyagina NY , Stolin VV). Ebeveyn pozisyonları, 

çocuğun bilinçli veya bilinçsiz değerlendirmesine dayanan eğitim faaliyetlerinde ebeveynlerin açık bir 

yönelimi olarak kabul edilir, onunla ebeveyn etkileşiminin yollarına ve biçimlerine yansıtılır. Ayrıca 

ebeveyn konumları, çocukla olan ilişkinin ve ebeveynin çocukla olan ilişkisinin doğası gereği şu veya 

bu şekilde gerçekleşir [Spivakovskaya AS, 1981, s. 24]. Ebeveyn pozisyonlarının çocuğun kişiliğinin 

oluşumunda yapıcı ve yıkıcı bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.                       
Özel gereksinimli bir çocuğun dünyaya gelmesi, aile ilişkilerini olduğu kadar toplumla olan 

ilişkilerini de bozmaktadır. Suçluluğun nedenleri, özel gereksinimli çocuğun psikolojik özellikleri ile 

uzun süreli stres nedeniyle aile bireylerinin yaşadığı yüksek duygusal stres ile ilgilidir. Birçok 

ebeveyn bu durumda çaresiz hisseder. [Tkacheva VV, 2008, s.144 ] konumlarını içsel (psikolojik) ve 

dışsal (sosyal) kapanmaya benzer bir durum olarak tanımlar. Krizin üstesinden gelme süreci her ailede 

gerçekleşir. Bazı ebeveynler yeni yaşam durumunu tamamen atlatırken, diğerleri şoku anlama 

aşamasında kalır, profesyonel desteğe ihtiyaç duyar ve sosyal izolasyonda kalır. [Levchenko IY, 

Tkacheva VV, 2008.239 s.] Özel gereksinimli çocukları yetiştiren ailelerin yaşamlarındaki niteliksel 

değişiklikler farklı düzeylerde kendini gösterir: psikolojik, sosyal ve somatik.         
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Özel ihtiyaçları olan bir çocuğun ailesi için erken yaştan itibaren kapsamlı psikolojik ve 

pedagojik destek, ailede ve çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkide olası uyumsuzlukların tahmin 

edicilerini belirlemeye, gelişimlerinin olumsuz senaryolarını önlemeye ve böylece uyumlu bir şekilde 

etkilemeye olanak tanır . çocuğun sosyal gelişimi [Lazurenko SB, 2014, s. 266].    
Birinci basamak sisteminin ana yönü, özel ihtiyaçları olan çocukların eğitimi, sosyalleşmesi ve 

rehabilitasyonuna yönelik kapsamlı bir disiplinler arası yaklaşımdır. Tüm uzmanların (doktorlar, özel 

öğretmenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları) aileyi değiştirmeye değil, potansiyellerini 

geliştirmeye yönelik çabalarını birleştirmek gerekir [Prikhodko OG, 2015, s. 179-183].  
  
Ana bölüm 

  
Deneysel çalışmanın ana kısmı: özel ihtiyaçları olan erken ve ilkokul okul öncesi çocukların 

gelişiminin bireysel tipolojik özelliklerini incelemek ; çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi için 

düzeltici ve eğitim teknolojilerinde ebeveynlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi; ebeveynin çocuğuna göre 

konumunu belirler. 1 No'lu okul öncesi erken yardım hizmetinde Taldikorgan şehri temelinde 

gerçekleştirildi. Çalışmaya toplam 147 çocuk (82 çocuk erken, 65 çocuk ilkokul öncesi) ve 

ebeveynleri katılmıştır. Adım adım bir çalışma planladık.           
İlk (giriş) aşama, tanışmaya ve öğretmen ile ebeveynler arasında özel bir ilişki kurmaya 

adanmıştır. Ana şey, aralarında gerekli güven ve karşılıklı anlayış seviyesine ulaşmaktı. Bu süreçte, 

çocuğun yaşı, ebeveyn şikayetleri ve konsültasyonlardan beklenen yardım türlerinin netleştirildiği 

velilerle ilk görüşme gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle yapılan görüşme sırasında uzman, ailenin ve 

bir bütün olarak çocuğun sorunlarına samimi bir ilgi gösterdi. İlk görüşmede velilerin söz ve 

davranışları açıkça değerlendirilmemiştir. Danışmanlığın amaç ve hedefleri ebeveynlere açıklandı ve 

çocuk ve öğretmen arasındaki etkileşime yönelik bir tutum oluşturuldu. Çocuğun gelecekteki 

gelişimini tahmin ettik ve eğitim yolu hakkında kategorik sonuçlardan kaçındık.       
İkinci aşamada, çocuğun dokümantasyonu incelenmiştir: gelişim tarihinin analizi, anamnestik 

verilerin toplanması, çocuğun tıbbi kurumlarda muayenesinin sonuçlarıyla tanışma (klinik ve 

psikolojik-pedagojik araştırma sonuçları, özellikleri eğitim ve tıp kurumları); ebeveynlere sorular 

soruldu, yetiştirme koşulları açıklığa kavuşturuldu, ailedeki mikro iklim hakkında bilgi; aile hakkında 

toplanan sosyolojik bilgiler; Aile öyküsü sunuldu, bileşimi belirlendi. Ebeveynlerin anketi, özel olarak 

geliştirilmiş bir anket kullanılarak yazılı bir anket şeklinde yapılmıştır. Anketin amacı, ailedeki her 

çocuğun yaşam koşulları ve yetiştirilme tarzı hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamaktı. Bu aşamada, 

çocuğun ve ailesinin sorunları hakkında ilk fikir oluşur (çocuk geri mi? Teşhisi netleştirmek için. 

Daha sonra ne yapmalı: eve mi yoksa okula mı? Hangi okulda belirlenmeli? ?).         
Üçüncü aşama, çocuğun konuşma terapisi muayenesinin yanı sıra düzeltme eğitimi olasılığı da 

dahil olmak üzere psikolojik ve pedagojikti. Çocuğun ilk psikolojik ve pedagojik muayenesi, bilişsel 

gelişim düzeyini değerlendirmeyi, eyleme rehberlik etmeyi ve özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemeyi 

amaçlar. Kapsamlı psikolojik ve pedagojik teşhis şunları içerir: çocuğun bilişsel, sosyal, konuşma, 

motor gelişiminin bireysel özelliklerinin yanı sıra davranışının yeterliliğinin, duygusal ve istemli 

alanların, ebeveynler ve diğerleriyle ilişkilerin doğasının değerlendirilmesi; Çocuğun gelişimindeki 

özelliklerin doğasını ve ciddiyetini belirler.    
Dördüncü aşama, modern ailenin özelliklerini ve erken ve ilkokul çağında özel ihtiyaçları olan 

çocukların eğitim ve öğretimi için düzeltici ve pedagojik teknolojilere olan ihtiyacını incelemeyi 

amaçlamaktadır (anketlerin ve görüşmelerin analizi). Ebeveynlerin çocuklarının yetiştirilmesine 

yönelik tutumları üzerine bir araştırma yapıldı. İlk olarak uzman, konsültasyon için gelen tüm aile 

üyeleriyle görüştü ve endişelerini belirledi. Çocuğun annesi ve yakın akrabaları ile yapılan kişisel 

görüşmelere özellikle dikkat edildi ve bu sırada ankete verilen cevaplar netleştirildi. Bu aşama, 

çocuğun ve ailesinin psikolojik ve pedagojik çalışması sırasında belirlenen belirli konuları 

ebeveynlerle tartışmaya ayrılmıştır. Özel öğretmen sorunu açıkladı ve gerekirse yeniden 

yapılandırdı. Bu aşamada danışmanlığın görevi, ebeveynlerin dikkatini sorunun gerçekten önemli ve 

önemli yönlerine çekmekti. Bu tartışmada, "küçük adımlar" taktiği kullanıldı, teşhis araştırmasının 

sonuçları, konumlarının nesnelliğinin kanıtı olarak kullanıldı, ebeveynlerin çocuklarının gelişim 
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sorunlarına karşı tutumu yavaş yavaş değişti. Bu dönem en zoruydu. Çoğu durumda, ebeveynleri ikna 

etmek ve fikirlerini değiştirmek hemen mümkün olmadı; Bazı durumlarda, ebeveynlerin görüşü 

değişmeden kaldı.           
Bu durumlarda, ebeveynlerin önerilen çözümü hemen değil, belirli bir süre evde tartışmasına 

izin veren bir uzlaşma çözümü seçildi. İstişare sonucunda, özel ihtiyaçları olan çocuklara danışmaya 

gelen ailelerin ana sorunlarını ele almanın yollarını belirledik: çocuk için eğitim rotasını belirlemek 

(doğru müfredat seçimi ve özel (düzeltici) eğitim kurumu türü ); durumunun nesnel bir 

değerlendirmesine dayalı olarak bireysel bir çocuk gelişimi programının geliştirilmesi; ailede çocuk 

yetiştirme durumu için önerilerin geliştirilmesi, ebeveynlere çocuklarıyla işbirliğinin pedagojik 

teknolojilerini öğretmek; aile üyeleri arasında yeterli ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmak, tüm aile 

üyeleri için olumlu bir psikolojik iklim yaratmak. Ayrıca anne ve babanın durumu da (şikayet, kaygı, 

depresyon, sorunlara çözüm arayışlarının olup olmaması) dikkate alınmıştır. Farklı durumlarda, özel 

eğitimci ebeveynlerle farklı şekillerde sohbetler oluşturdu: bazıları aktif şefkat ve duygusal destek 

gerektiriyor (“Bunun çok zor olduğunu biliyoruz, ancak size yardım etmeye çalışacağız”); diğerleri, 

çocuğun zihinsel ve fiziksel sağlığı hakkında doğru profesyonel bilgiye ihtiyaç duyuyordu; çocuğa 

yardım etmek için bir eylem planı oluşturmaya yardımcı olun. İlk istişarelerin en iyi sonucu, 

ebeveynlerin önerilerimizi dinlemesi, gerçek destek alma fırsatını hissetmesi ve yardıma geri 

dönmesiydi.          
Kapanış konuşmasında öğretmen aile sorunlarını ve mevcut aile zorluklarını yeniden tanımladı 

ve bunları çözmenin yollarını gösterdi. Yavaş yavaş, konuya yeni bir yaklaşım ortaya çıkmaya 

başladı: bazı ebeveynler, özellikle pozisyonları şüpheli olduğunda, danışmanlığın sonuçlarından 

başlangıçta memnun değildi. Bu durumlarda, çocuk ve ebeveynleri ile çalışmak için ek önlemler 

alındı.   
Deneysel çalışma sırasında aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 
- Aile yapısı. Deneye katılan çocuklar , eksiksiz ve eksik ailelerde yetiştirildi (bu, her ailenin 

özelliklerini iyileştirmeye ve yapıya bağlı olarak eğitim potansiyelini belirlemeye izin verdi). Okul 

öncesi çocuklar arasında, küçük çocukların (%44) aksine, tek ebeveynli aileler çoğunlukta 

(%66). Tam zamanlı ailelerin sadece %29'unda, her iki ebeveyn de çocuğun yetiştirilmesine dahil 

olmuştur. Aynı zamanda, tam bir ailede çocukların %36'sının yetiştirilmesinde sadece anneler yer 

aldı . Ailelerin yaklaşık üçte birinde, yapı ne olursa olsun, çocuklar doğrudan büyükanne ve 

büyükbaba tarafından büyütülür (%32).           
- Aile gelir düzeyi. Ebeveynlerden mali durumlarını değerlendirmeleri ve ücretli eğitim ve 

sağlık hizmetleri alma olasılığına ilişkin görüşlerini belirtmeleri istendi. Aileler düşüktü (%8) ve 

bazen (%67) çocuğa gerekli etkinlikleri sağlayamadı. Aynı zamanda, katılımcıların yalnızca %25'i 

gelir düzeylerini iyi (%16) veya yüksek (%9) olarak değerlendirdi.     
- Ebeveynlerin eğitim düzeyi ve mesleki durumu. Bu yönlerin incelenmesi, gelişim 

potansiyellerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kadınların eğitim düzeyi erkeklere göre biraz daha 

yüksekti ( kadınların %74'ü ve erkeklerin %67'si yüksek öğrenim görmüştür ). İşsiz genç annelerin 

payı %72, okul öncesi çocuklar - sadece %44.           
- Çocuğun ebeveynlerinin doğumdaki yaşı. Çocuğun ebeveynlerinin doğumdaki yaşı önemli 

ölçüde değişti. Annenin yaşı tanısal öneme sahipti . Annelerin yaklaşık yarısı geç doğum 

yapmıştır (%47'si ilk çocuklarını 30 yaşından sonra doğurmuştur). Anamnestik veri 

çalışmalar sorunları göstermiştir sık sık meydana gelen doğum öncesi , intranatal ve doğum 

sonrası dönemlerde .                 
- Hamilelik ve doğum süreci. Annelerin çoğunluğunda (%71) gebelik patolojisi vardı. Ek 

olarak, kadınların %59'u gebeliğin patolojik olduğunu bildirirken, diğerleri (%12) patolojik 

olmadığını, toksikoz, anne hastalığı, sinirsel aşırı yüklenme ve diğer zararlı faktörlerle birlikte 

olduğunu belirtmiştir. o. aslında ve onların durumunda hamilelik başarılı olarak 

adlandırılamazdı. Doğum anomalilerinin yüzdesi (%62) gebelik anomalilerine göre daha azdı. Ancak, 

bu sadece kadınların öznel bir görüşüydü. Hamileliğin patolojik seyri ve muayene sonuçları ile tıbbi 

belgelerden elde edilen veriler dikkate alındığında, patolojili doğumların sayısı çok daha 

yüksekti.         
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 - Ailede başka çocukların varlığı. Ankete katılan çocukların yarısından 

fazlası kardeşleriyle büyümüştür . Çocukların %14'ünün küçük kardeşleri, %28'inin büyük kardeşleri 

ve %4'ünün ikizleri vardı. Çocuğun ailede yalnız olduğu (%54), ebeveynlerin onu karşılaştıracak 

kimsesi yoktu; çocuklarının gelişimindeki anormallikleri gözlemlemek onlar için daha zordu. Söz 

konusu çocuğun erkek veya kız kardeşi olduğu durumlarda, ebeveynler çocuklarının gelişim 

hızlarındaki farklılıkları fark eder ve bu nedenle erken yardım ararlar. En büyük çocuğun bir veya 

başka bir bozuklukla büyüdüğü bazı ailelerde, ebeveynler daha küçük (sonraki) çocukların gelişimine 

çok daha fazla özen gösterdiler ve erken sapma durumlarında bile nitelikli tıbbi, psikolojik ve 

pedagojik yardım istediler.             
- Çocuğun bir eğitim (veya diğer) kurumunu ziyareti . Belirli çocuk 

bakımında incelenen tüm çocuklar arasında : ıslah kurumlarından yardım alanların sadece küçük bir 

kısmı (%24), toplu eğitim kurumlarının %20'si. Aynı zamanda, çok az sayıda çocuk (%56) 

danışmanlık için gelmiş ve herhangi bir eğitim kurumuna devam etmemiştir. Bununla birlikte, 

psikolojik ve pedagojik muayenenin sonuçları, danışmanlık yapan tüm çocukların tıbbi ve 

psikolojik pedagojik desteğe ihtiyacı olduğunu göstermiştir .              
- Danışma için sevk. Pek çok çocuk (%38) çeşitli tıp veya eğitim kurumlarının (çocuk 

doktoru, nörolog, konuşma terapisti, konuşma patoloğu, psikolog vb.) uzmanlarına sevk edildi. Bu 

eğilimler temel olarak çocukların yeterli ıslah bakımı sağlamayan kurumlarda yetiştirilmelerinden 

kaynaklanmaktadır . Birçok ebeveyn, çocuklarının gelişimine neden dikkat etmeleri gerektiğini ve 

profesyonel yardım için nereye başvurmaları gerektiğini bilmiyor. Ebeveynlerin sadece %25'i 

profesyonel tavsiye almak için bağımsız bir karar verdi       
- Uzmanlarla istişarenin amacı (nedeni). Ebeveynlerin çoğunluğu (%85) çocuklarının 

gelişiminde yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyar. Bazıları için (%8) çocuğun sağlık ve gelişim 

özellikleri (teşhis) yeni değildi, çocukla düzenli dersler yürütmek için iyi bir uzman istediler. Bazı 

aileler, düşük finansal güvenlik veya ikamet yerlerinde uzman ve ilgili kurumların eksikliği nedeniyle, 

bireysel bir ıslah eğitimi ve çocuğun yetiştirilmesi programı almak ve gelecekte kendi başlarına 

çalışmak istedi (% 12). Bazıları (%6) tedavi talebinde bulundu. Karmaşık yapıları ve diğer ciddi 

bozuklukları olan çocukların ebeveynleri, çocukların durumunu ve sosyal uyumunu iyileştirmede 

uzmanların yardımını umdu (% 14). Ancak bazı veliler (%15) neden konseye gönderildiklerini 

anlamadı . -          
- Ebeveynlerin eğitim yeteneklerinin değerlendirilmesi. Ebeveynler 

yeteneklerini değerlendirirken kendilerine düşük bir puan vermediler (5'ten az), ancak en yüksek 

puanı almaya cesaretleri yoktu - 10. Çoğu zaman, ebeveynlik becerilerini ortalama olarak 

değerlendirdiler. Bazı ebeveynler (%21) kendilerini değerlendirmek istememiş veya 

değerlendirememişlerdir.     
- Ebeveynlerin çocuğa karşı tutumu. Verilerin analizi, "aşırı" pozisyonların olduğunu 

gösterdi . Tamamen karamsar cevaplar yoktu ("Çocuğum hasta, ona hiçbir şey yardımcı 

olmuyor"). Ebeveynlerin çoğunluğu (%47) çocuklarının sağlıklı olduğunu düşünüyor, ancak her 

zaman objektif olmayan gelişimsel yetersizliklerde uzmanlaşıyor. Kural olarak, bu tür ebeveynler 

çocuklarının yeteneklerini abartır ve durumlarını hafife alır. “Çocuğum hasta ve sürekli bakıma 

muhtaç” yanıtını veren ebeveynlerin çocuklarında (%15) ağır motor patoloji, karmaşık bir bozukluk 

yapısı ve bariz zeka geriliği vardı. Özel bir öğretmenle işbirliği yapma konusunda güçlü bir istek 

duyan ebeveynler, “Çocuğum hasta ve gelişimi ile ilgili sorunlar var” (%28) yanıtını vermiştir.         
Ebeveynlerin pozisyonların çalışmanın sonucunda (ebeveynler, soru sormak ve onlarla 

konuş için çocuklarının psikolojik ve pedagojik kontrol izleme ve kontrol sonraki veli pozisyonları 

şunlardır:):         
1. Aktif pozisyon (%21). Aktif fikirli ebeveynler, gelişimsel bozukluklar ve çocukların 

sorunları hakkında biraz bilgi sahibidir. Çoğu, bağımsız tavsiye için uzmanlara başvurdu. Bu 

ebeveynler, çocuklarına psikolojik ve pedagojik yardımın ortak sürecine tepkilerin, ilginin ve 

katılımın yeterliliğine adanmıştır. Kendileri için kabul ettiler, pozitif, özenli ve sabırlıydılar, 

çocuklarını büyütmenin sorumluluğunu biliyorlardı. Ebeveynler, çocuğun gelişim beklentilerini yeterli 
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ve nesnel bir şekilde değerlendirmeye ve genel yetiştirme ve eğitim sürecindeki rollerini belirlemeye 

çalıştı.      
2. Koşullu pozisyon (%46). Koşullu aktif pozisyona sahip ebeveynler biraz depresyondaydı ve 

özel bir öğretmenle işbirliği yapmaya aktif bir ilgi göstermediler. Çocuğun sorunlarıyla ilgili bilgileri 

yüzeysel ve sistematik değildi. Çocukları için rahat bir yaşam sağlamanın ana görevini göz önünde 

bulundurarak gündelik yetiştirme yaptılar. Ebeveynlerin temasa geçtiği diğer kurumlardan uzmanlar, 

psikolojik ve pedagojik görüş almak için çocukları danışmaya gönderdi. Birçok ebeveyn özel bir 

öğretmene danışma ihtiyacı hissetmez. Bir çocuğa düzeltici ve pedagojik yardım sağlama olasılığını 

kabul ederken, çoğu zaman bunun ne olduğunu anlamadılar . Ebeveynler, profesyonellerin görevi 

olarak gördükleri için, minimum katılımlarıyla garantili sonuçlar ve çocuğun gelişimi için olumlu 

beklentiler elde etmek istediler.         
3. Pasif konum (%33). Pasif bir tutuma sahip ebeveynler, gelişimsel özellikleri ve 

çocuklarındaki bozuklukların doğası hakkında bilgi eksikliği ile karakterize edildi. Bu aileler için 

sorunun bir çocuğun doğumu olduğu gerçeği, özellikle travmatik ve üstesinden gelinmesi zor bir hal 

aldı. Bu pozisyonla iki ebeveyn grubu belirledik. Bazıları vakanın gerçeğini kabul etmek istemedi, 

uzmanların yetersizliğine atıfta bulundu, teşhise katılmadı, konsültasyondan hiçbir şey 

istemedi. Diğerleri ise, tam tersine, özel öğretmenin görüşünü kabul etti, ancak çocuğun kendisini 

kabul etmedi (ruh halinde keskin bir değişiklik, memnuniyetsizlik, çocukla ilişkilerde esneklik 

eksikliği, birçok kebap, çocuğun gelişimine katkıda bulunamayacaktı. çocuğun duygusal sağlığı). Bu 

ebeveynler, rehabilitasyona kişisel katılımdan muaf tutulmak ve eğitim ve tıp kurumlarındaki 

uzmanlara transfer edilmek istediler. Birçok ebeveyn, çocuklarının durumunu yeterince 

değerlendiremedi ve eğitim süreci için bir yön sağlayamadı. Bununla nasıl ve ne yapacaklarını, hangi 

yöntemleri kullanacaklarını, hangi oyuncakları ve eğitici oyunları alacaklarını bilmiyorlardı. Ailede 

çocuğun fiziksel ve somatik sağlığına odaklanıldı ve bilişsel, konuşma ve duygusal gelişim hafife 

alındı. Pek çok ebeveynin çocuklarına bir bakım nesnesi olarak bakmaları normaldi ve sadece %30'u 

çocuk ile yetişkin arasındaki durumsal-iş ilişkisini fark etti . Aynı zamanda, ebeveynlerin çocuğa karşı 

tutumunun , düzeltici ve gelişimsel eğitimin etkinliği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu 

bilinmektedir .                         
Ebeveynlerin konumunun, gelişimlerindeki bozuklukların yapısına ve ciddiyetine bağlı 

olmadığına dikkat edilmelidir; çocuğun yetiştirildiği ailenin yapısı; Çocuğun bir eğitim kurumuna 

devam edip etmediği. Anne ve babanın konumu ile çocuğun yaşı arasında da kesin bir ilişki 

vardı; ebeveynlerin kendi yaşı; çocuk yetiştirmekle meşgul; ailenin maddi refah seviyesi; ailede diğer 

çocukların varlığı. Kanaatimizce velilerin faaliyetleri, istişarelerden ne istedikleri ile doğrudan 

ilgiliydi; onları özel bir öğretmene gönderdi. Ebeveyn pozisyonlarının oluşumu, kişisel nitelikleri, 

ahlaki ve etik, genel kültürel ve pedagojik düzeylerinden büyük ölçüde etkilenmiştir.           
  

Çözüm 
  

Özel eğitim ihtiyaçları olan ve ailelerinin özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklara yönelik 

psikolojik ve pedagojik araştırma sonuçlarının analizinde aşağıdaki sonuçlara vardık: 
1. Gelişimsel bozukluğu olan okul öncesi ve erken ergenlerde konuşma, bilişsel ve motor 

işlevlerin gelişiminde çok düzeyli bir anormallik kombinasyonu vardı ; tüm çocukların konuşma 

gelişimsel anormallikleri vardı ve bunların çoğunda öncü değildi ve bilişsel veya motor gelişimsel 

anormallikler ile ilişkiliydi; Muayene sonuçlarına göre, çocuk gelişiminin ana alanları, bozukluğun 

yapısına bağlı olarak 4 gruba ayrıldı.       
2. Kendi inisiyatifleriyle, ailelerin sadece %25'i tavsiye için özel bir öğretmene 

başvurdu. Çoğu çocuk ikincil gelişimsel bozukluklar geliştirdi ve uzmanlara geç başvuru nedeniyle 

(erken çocukluk ve okul öncesi yaş) yaşa bağlı psikolojik neoplazmların gelişiminde hassas bir 

aşamayı kaçırdı.     
3. Ebeveynlerin eğitim hizmetleri talepleri genellikle çocuğun özel durumu ve sorunlarıyla 

örtüşmüyordu. Kural olarak, ebeveynler esas olarak hareket ve konuşmanın gelişimi ile 

ilgileniyorlardı ve bilişsel ve sosyal alanların gelişimi dikkat ve ilgilerinin ötesindeydi. Yanlış formüle 
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edilmiş ifade, psikolojik ve pedagojik destek ve gerekli düzeltme için bir strateji geliştirmede 

zorluklar yarattı.      
4. Çocuğun ailesinin sosyo-ekonomik refahı, anne-babanın eğitim düzeyinin yüksek olması, 

kardeşlerin varlığı, annenin sağlık ve bakımı, hamilelik ve doğumun olumlu seyri, çocuğun 

yaşıtlarıyla ilişkisi, anne-babanın çocuğa karşı tutumu. Çocukları ve Zamanlılık gibi faktörler, 

çocuğun psikolojik ve pedagojik desteği ve daha da gelişmesi için uygun koşullar yaratmış ve 

uzmanlardan yeterli yardım istemişlerdir. STATISTICA programını kullanarak varyans analizinin 

kullanılması, bu faktörlerin kombinasyonunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini yüksek düzeyde 

güvenilirlikle doğrulamaya izin verdi ( p <0.01) .       
5. Yeterince yüksek bir güven düzeyinde ( p <0.05) ebeveynlerin ilk konumlarının, 

çocuklarının gelişimindeki bozuklukların yapısına ve ciddiyetine bağlı olmadığı 

bulunmuştur; çocuğun yetiştirildiği ailenin yapısı; Üniversite ziyareti hakkında. Ayrıca anne ve 

babanın konumu ile çocuğun yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiş; ebeveynlerin kendi yaşı; çocuk yetiştirmekle meşgul; ailenin maddi refah seviyesi; ailede 

diğer çocukların varlığı. Ebeveyn faaliyeti, onların danışmanlıktan beklentileriyle doğrudan 

ilişkiliydi; onları özel bir öğretmene gönderdikten sonra. Ebeveynlerin başlangıç konumlarının 

oluşumu, pedagojik düzey ve kişisel nitelikler dahil olmak üzere genel kültürel düzeylerinden 

etkilenmiştir.             
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Yaşar Kaplan’ın Öykücülüğü 

 

Bilal Demir
1
 

Özet 

Yaşar Kaplan (d.1952) 1970’lerin edebiyat ortamında öykü yazmaya başlamış, İslâmî değerler 

bağlamında bir öykü anlayışı içinde bulunmuştur. 1976-1977 yılları arasında Edebiyat dergisi ile Aylık 

Dergi’de yayınladığı öykülerini 1982 yılında Birinci Kitap adıyla yayımlar. 1979-1980 arasında Aylık 

Dergi’de yayınladığı öykülerini ise yine 1982’de İkinci Kitap adıyla yayımlar. Daha sonra 1991 

yılında yayımladığı Canhıraş kitabıyla öykü yazmayı bırakan Kaplan, İslâmcılık ideolojisi etrafında 

metinlerini yazar. Öykülerinde dönemin siyasal ve sosyal olayları bağlamında konular işleyen yazar, 

Batı, modernite ve kent hayatı bağlamında konular işler.  Özellikle İslâmî değerler odaklı yazan 

Kaplan, İslâmî duyarlıklı öykü anlayışını sürdürme gayreti içerisinde bulunmuştur. Metaforlara dayalı 

bir dil ve anlatıma dayanan öykülerinde Kaplan, özellikle çatışma unsuru ve hüzün atmosferi ile 

metinlerini kurgulamaktadır.  

Bu çalışmada Yaşar Kaplan’ın öykü kitaplarından hareketle öykü anlayışı, öykü konuları 

değerlendirilecek olup yazarın öykücülüğü incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Yaşar Kaplan, Öykü, Birinci Kitap, İkinci Kitap. 

 

Yaşar Kaplan's Storytelling 

Abstract 

Yaşar Kaplan (b.1952) started to write short stories in the literary environment of the 1970s 

and found a sense of story in the context of Islamic values. He published his stories, which he 

published in the Edebiyat magazine and the Aylık Dergi between 1976-1977, under the name of the 

Birinci Kitap in 1982. He published his stories, which he published in the Aylık Dergi between 1979-

1980, under the name of İkinci Kitap in 1982. Kaplan, who stopped writing short stories with the book 

Canhıraş published in 1991, writes his texts around the ideology of Islamism. The author, who deals 

with the political and social events of the period in his stories, deals with the subjects in the context of 

the West, modernity and urban life. Kaplan, who writes with a focus on Islamic values, has made an 

effort to maintain an Islamic sensitive understanding of stories. In his stories, which are based on a 

language and narrative based on metaphors, Kaplan constructs his texts, especially with the element of 

conflict and an atmosphere of sadness. 

                                                 
1
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In this study, based on Yaşar Kaplan's story books, his understanding of story, story topics will 

be evaluated and the author's storytelling will be examined. 

Keywords: Yaşar Kaplan, Story, Birinci Kitap, İkinci Kitap. 

 

Yaşar Kaplan’ın Öyküleri ve Öykü Anlayışı 

1952 Niğde doğumlu olan Yaşar Kaplan, 1970’li yıllarda Nuri Pakdil aracılığıyla Edebiyat 

dergisinde başladığı yazarlık hayatına 1978-88 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptığı Aylık 

Dergi ve 1989 çıkardığı Meydan dergisinde sürdürmüştür. 1970’li yılların siyasal kutuplaşma 

ikliminde öyküler yazmış olan Kaplan, 1976-1977 yılları arasında Edebiyat dergisi ve Aylık Dergi’de 

yayınladığı öykülerini 1982 yılında Birinci Kitap adıyla yayımlar. 1979-1980 arasında yine Aylık 

Dergi’de yayınladığı öykülerini ise 1982’de İkinci Kitap adıyla yayımlar. Birinci Kitap 1989’da 

Dönemeçler, İkinci Kitap ise 1996’da Âdemce olarak isimleri değiştirilerek tekrar yayımlanmıştır. 

1991 yılında Canhıraş adlı bir öykü kitabı daha yayınlamış olan Yaşar Kaplan
2
, öykülerinde dönemin 

sosyal ve siyasal olaylarına dayalı konular yazmıştır. 

Yaşar Kaplan İslâmî duyarlıklı bir öykü anlayışı içinde yazan bir öykücüdür. Nitekim Kaplan 

özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk edebiyatında içinde sıklıkla tartışılan bir konu olan İslâmî 

edebiyat tartışması içinde yer bulan bir yazardır. Bu nedenle yazdığı eserlerin İslâmî edebiyat içinde 

değerlendirilmesi konusunda hassasiyetler içindedir. Kaplan’a göre “İslâmî Edebiyat … Müslümanlar 

tarafından ortaya konulmuş edebiyattır. İslâmîyet'i bir hayat tarzı olarak benimsemiş, Müslüman 

sıfatını almış insanlar tarafından ortaya konulan, ama doğrudan doğruya İslâm'ı anlatmak değil, hayatı 

İslâm’a göre, Müslümanca bir kafayla yorumlamak olan eserler... Bunlar İslâmî eserlerdir. İslâm 

edebiyatını bunlar oluşturmaktadır” (Çetin, 1990:28-29).  

Yaşar Kaplan’ın yönetiminde çıkarılan Aylık Dergi de 1970’li yıllardan 1980’li yıllara kadar 

İslâmî duyarlıklı edebiyatın gelişimini sağlayan dergilerden olmuştur. Bu bağlamda Yaşar Kaplan’ın 

öyküleri İslâmî edebiyat çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi ve tahlil edilmesi gereken öyküler 

olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla yazarın öykü metinleri Türkiye’deki İslâmcılık ideolojisi 

etrafında gelişen, bu ideolojinin hassasiyetlerini metinlerinde öne çıkartan öyküler olarak önem 

kazanmaktadırlar. Yazarın öykü metinlerinde özellikle Batı dünyası ve Türkiye’nin modernleşme 

süreci konusunda İslâmcılık ideolojisinin temel referanslarıyla hareket ettiği gözlemlenmektedir.  

Yaşar Kaplan’ın öyküleri şiirsel ve metaforik bir dil içermekte olup yoğun, kapalı, derinlikli 

anlatımları ile dikkat çeker. Necip Tosun, Kaplan’ın öykülerini özellikle metaforlara dayalı dil tercihi 

nedeniyle başarılı olarak göstermektedir. Tosun’a göre Yaşar Kaplan’ın bu yöndeki kullanımları onu 

William Faulkner’a yaklaştırmaktadır. Nitekim Kaplan’ın Faulkner’dan New Orleans Öyküleri 

çevirisi de vardır (Tosun, 2017: 475). 

Kaplan’ın öykülerinde kullandığı dil deneysel, yenilikçi biçimsel öğeleriyle öne çıkar. Nuri 

Pakdil’in Edebiyat dergisinde yazarlık hayatına başlamış olan yazarın bu yönüyle Pakdil’in yenilikçi 

dilinin etkisi altında kalmış olduğu belirtilmektedir (Sağlık, 2014: 200).  Öykü metinlerinde yenilikçi 

biçimler deneyen Kaplan; imlasız, büyük harfin yer alamadığı, tiyatro ve deneme türlerine yakın 

metinler yazmıştır. Örneğin “Âdemce” öyküsünde yenilikçi bir öğe olarak dil kullanımı dikkat 

çekicidir. Öyküdeki bütün cümleler “-ıp, -ip” zarf-fiil ekiyle bitmektedir. “yeryüzündeki zulüm 

yangınını bastırıp. sönmüş ocakları yeniden tüttürüp. insanı onuruyla doğrultup. kadını çamurlarından 

kurtarıp. çocuğun yüzünü güldürüp” (Kaplan, 2018b: 51). Ayrıca bu öyküde her cümle küçük harfle 
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 Yaşar Kaplan’ın 1987 yılında yayınladığı Sıfırüç Depremleri kitabı 1978-1980 arasında Aylık Dergi’de yayınladığı 

metinlerinden oluşur. Kitap ilk baskısında “uzun öykü” olarak tanıtılmıştır. Ancak eser incelendiğinde eserin öykü değil 

roman türü içinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından çalışmaya dâhil edilmemiştir. 
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başlar. Kaplan’ın İkinci Kitap adlı eserinde ise küçürek öykü tarzında öyküler yer alır. Bu öykülerde 

çocuk dili ve söyleminin hâkimiyeti görülürken kısa ve kesik cümlelerle metnin kurgulandığı görülür. 

Bu yönleriyle Yaşar Kaplan’ın öykü dilinin yenilikçi ve deneysel öğelerle zengin olduğu 

vurgulanabilir.  

Yazarın öykü metinlerindeki karakter seçimi toplumsal değişim etrafında anlam bulurlar. 

Örneğin Birinci Kitap eserindeki “İdris’in İdris” öyküsünde İdris, başarılı bir karakter olarak dikkat 

çeker. Ancak yazarın diğer metinlerindeki karakterler üzerine pek durulmaz. Daha çok olayın veya 

durumun akışı içinde eylemde bulunan fon karakterler olarak temsil edilirler. Bu nedenle soyut 

karakterlerdir. Öykülerde özellikle baba-oğul ilişkisine dayanan ve eski ile yeni değerlerin ya da 

Osmanlı’nın ile Cumhuriyet’in mukayesesini yapan öykülerde karakterler yazarın sözcülüğünü 

yapmaktadır. Yaşar Kaplan, öykü metinlerinde İslâmcılık ideolojisine uygun karakterler resmederken 

bunlar aracılığıyla kendi düşüncelerini aksettirdiği söylenebilir.  

Yazarın öykülerinde mekân ve zaman unsurları üzerine de pek durulmaz. Öykülerin ideolojik 

tavırla kaleme alınmasından bu unsurların ve estetik boyutun ihmal edildiği gözlemlenir. Bu nedenle 

Yaşar Kaplan için öykü metininde olaylar değil, olgular önemlidir. Bu da Yaşar Kaplan’ın durum 

öykücülüğü tarzında bir öykücülük anlayışına sahip olduğunu açıklayan bir unsurdur.  

Yaşar Kaplan’ın Birinci Kitap, İkinci Kitap ve Canhıraş adlı öykü kitaplarında; değerler 

çatışması, Batı ve modernite eleştirisi, Türk modernleşmesi sürecinin eleştirisi, kent hayatının 

eleştirisi bağlamında konular hâkimdir. Bu konulara bağlı olarak gelenek, İslâmî yaşam, kır hayatının 

saf, temiz ve masumiyete dayalı yaşamı gibi modern hayatla çatışmalı konular da öne çıkmaktadır. 

Yazar hemen tüm öykülerinde benzer ölçütlerle modernitenin karşısına gelenek, kent hayatının 

karşısına kır ya da taşra hayatını çıkartarak çatışma kurgusunu yaratır. Bu kurgu biçimi daha çok 

baba-oğul ilişkisi veya birey-toplum ilişkisinin çatışmasıyla sürdürülmektedir.  

Yazar, modern yaşamın ahlâkî yanlarını vurgulayarak geleneksel ve İslâmî yaşamın toplum 

nezdinde kaybolması karşısında dramatik ve bir yönüyle trajedik bir tavır takınır, metinlerini ise 

hüzünlü bir atmosfere sokar. Neredeyse tüm metinlerinde yağmur imgesi, yenilgi ve kaybetme hissi 

baskın olarak verildiğinden hüzün duygusu ağırlıktadır. Yaşar Kaplan’ın öykülerindeki bu tutumu 

öykü yazdığı 1970 ile 1980’li yıllarda Müslüman kitlenin toplumsal ve siyasal değişimler karşısındaki 

ruh halini yansıtması bakımından önem kazanmaktadır.  

Yaşar Kaplan’ın öykücülüğünde asıl üzerinde durulması gereken konu ise metinlerindeki 

İslâmî kimlik bilinci, Türk modernleşmesi ile modern hayata olan karşıtlığıdır.   

Yazarın öykü anlayışını gösterir nitelikte olan Birinci Kitap eserindeki “İdris’in İdris” 

öyküsündeki İdris idealist bir İslâm kimliğini temsil eder. Aydın bir öğretmen olan İdris insanları 

okutmak, aydınlatmak, hakikati onlara öğretmek için mücadele eder. İdris bulunduğu bölgenin 

insanlarıyla anlaşamadığından hicret eder. Yolculuk sırasında hayat, insanoğlu ve evren hakkında 

düşüncelere dalar. İdris’in geçmişi bilindikçe insanları hakikate çağırmak için yaptığı mücadeleleri 

görülür. Metaforik bil dille anlatılan kurguda karanlık bir kuyunun içinde bulunan insanları kurtarmak, 

onlara umut olmak için kendini feda eden bir dava adamının mücadelesi anlatılır.  

İdris, öğretmen olarak döndüğü köyüne mektep açmak ister. Mektep okuma-yazmayı 

simgelerken İdris isminden kaynaklı olarak öykü Hz. İdris’e atıf yapar. Hz. İdris’in İslâm inancında 

yazıyı insanoğluna öğreten peygamber olarak bilinmesi öykünün Kur’an kıssalarına dayalı bir öz 
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arayışında olduğunu göstermektedir. Oysa “İdris’in İdris” öyküsünde İdris, tüm köylülere yalvarır 

ancak kimse ona mektep için arsa yeri tahsis etmez: “Armağanım olsun istiyorum köyünüze. bir 

yapıtım olsun istiyorum, sonsuzluğa dek ayakta dikilecek. bir iz bırakayım istiyorum geçtiğim 

yerlerde. emelim budur benim, ilk ödevim, son ödevim, tek ödevim” (Kaplan, 1982a: 58). Çabalarına 

rağmen insanlar onu dinlemez. İnsanlar cahillik ve yokluk içindedir. Cahilliklerinin bedeli olarak 

kıtlık çekmekte, çocukları ölmektedir. Cahillik, inançsızlık ve kötülük olarak tanımlanması mümkün 

olan karanlık madde ise evreni esir almış durumdadırlar. Karanlık madde insanları yutmaktadır. Dava 

adamı İdris devasa karanlık ile mücadele etmektedir. Yaşar Kaplan’ın bir çağ eleştirisi olarak 

okunabilecek olan bu öyküsünde Müslüman kimliğin dönem içindeki hayatını temsil etmektedir.  

Kaplan’ın “İdris’in İdris” öyküsünde öne çıkardığı karanlıkla mücadele eden kimlikler 

“Dönemeçler” öyküsünde de benzer anlayışla sürdürülür. “Dönemeçler” öyküsünde yazar bu kez 

karanlık imgesini Kemalizm’le ilişkilendirerek Türk modernleşmesinin eleştirisini yapar.  

 Geleneksel yaşamı sürdüren dindar insanların yaşadığı bir köyün konu edildiği “Dönemeçler” 

öyküsünde köye gelen “birileri” insanların elinden eski harfli metinleri alıp götürmektedir. Metinde 

harf devrimiyle birlikte eski kitapların yasaklanması, direnenlerin hapislerde işkenceler görmesi gibi 

baskıcı devlet otoritesinin Müslümanlar üzerindeki etkileri deşilir. Baskı, işkence ve mala el koyma ile 

karşı karşıya kalan köylüler muhtar tarafından suskun ve tedirgin bir ruh haliyle anlatılır. Altı 

bölümden oluşan öykünün birinci bölümünde insanlar sürekli telkin edilir, ne olursa olsun susmaları 

gerektiği söylenir. Kimin geleceği söylenmeyen ilk bölümde korkunç bir tedirginlik vardır herkeste. 

Bir düşman, bir afet ya da olağanüstü bir canavar beklentisiyle okuyucuya aynı ruh hali sirayet 

ettirilir: “Zorluk çıkarmayacağınıza söz verdiniz komşular, unutmayınız bunu. Nerdeyse gözükürler 

tepeden. Birazdan gelebilirler. Gelenlere karşı konulmayacağını sakın ola çıkarmayınız aklınızdan” 

(Kaplan, 1982a: 6). İşin ciddi olduğu, her şeyin olabileceği korkusu ilk bölümde yazar tarafından 

başarılı bir şekilde verilir.  

Öykünün ikinci bölümünde gece yarısında kapı sesiyle uyanan bir çocuğun gözünden eve 

gelen askerlerin sert tehditleriyle evdeki eski harfli yazmaları toplayan babasının korku dolu anları 

anlatılır. Olay,  “Eskiyazı kitapları topluyoruz, ne var ne yok hepsini” (Kaplan, 1982a: 10). “Raftaki 

son kitaplar arasından, yüzü pazen kaplı olanı çekip çıkarıyor babam, suç işliyor gibi yapıyor bunu, 

elleri titriyor” (Kaplan, 1982a: 11) cümleleriyle verilir. Bölümün sonunda bir karanlık çökmüştür her 

yere: “Yumuyorum gözlerimi, kopkoyu bir karanlık saldırıyor üstüme” (Kaplan, 1982a: 12). Öyküde 

siyasal düzen karanlık ile ifade edilir. Karanlık imgesi öykü metinlerinde rejim, modernite ve zaman 

hakkında da kullanılır.  

Öyküde doğrudan Kemalizm’in inkılâpları hedef alınır. Halka sunulan vaatler ve nimetlerin 

kandırmaca olduğu söylenen metinde Müslümanların kandırıldığı ifade edilir: “dev-rim-ler’in 

oyununa getirildi altın çağınız. siz kandırıldınız. korkutuldunuz siz” (Kaplan, 1982a: 39). Öyküde 

Cumhuriyet rejimi despot olarak tanımlanmaktadır. Rejimin ezdiği ve sömürdüğü insanlar da özellikle 

dindar insanlar olarak gösterilmektedir. Bu bakımdan “Dönemeçler” öyküsünde Müslüman 

kimliğinin  otorite karşısında zulmedilen, yaşama hakkı, tercih hakkı elinden alınmış, susturulmuş, 

işkenceler altında kalmış bir kimlik ile verilmektedir. 

“İdris’in İdris” öyküsünde öne çıkarılan kimlik ile “Dönemeçler” öyküsünde sıkça vurgulanan 

karanlıkla mücadele eden insanların benzer bir misyonla yazıldığı anlaşılmaktadır. Kaplan’ın İslâmî 
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duyarlıklı öykü anlayışı içinde bu yönüyle kimlik vurgusu ile Müslüman özneyi öne çıkarmak isteği 

görülmektedir.  

Yaşar Kaplan’ın yine öne çıkardığı konuların başında kent hayatı vardır. Kaplan’da kent, 

kötülük imgesi ile anlatılmaktadırlar. Kent değişimin, yozlaşmanın imkân bulduğu bir yerdir. Yazarın 

“Arınmak Artık Azgın Alazda” öyküsünde tecavüze uğramış bir kızın kente dair duyguları anlatılır. 

Bir yüzleşme ve hesaplaşma metni olarak okunabilecek olan öykü namus ve onur kavramlarıyla 

yüzleşen bir ailenin kızına olan düşüncelerini de içerir. Metinde kent namus ve onurun kirlendiği yer 

olarak imlenir: “Kente yöneliyorum, kente gizleneyim diyorum ama kentten iğreniyorum da, kentin 

adını anımsamak bile yetiyor kanmasına beynimin” (Kaplan, 1982a: 107).   

“Yaradırböylekanayan” öyküsü de yazarın kente bakışını veren bir metindir. Köyde yaşadıkları 

kan davasından kente göç eden ailenin burada yaşadığı uyum sorunu anlatılır. Baba Veysel’in kente 

göç ederken yaşadığı tereddüt kente dair duygu ve düşüncelerini ele verir: “içinde bir türlü atamadığı 

bir burkuntu kalgıyordu” (Kaplan, 1982a: 69). Aile kentte çözülme yaşar. “Kent açgözlü bir canavar 

gibi hergün saldırıyordu” (Kaplan, 1982a: 69). Aileden her yeni gün birisi eksilir. “Yanık Veysel’in 

soyağacından hergün bir yaprak düşüyor, hergün bir dal kırılıyordu. Sürgit eksiliyordu ordusu, sürgit 

kırılıyordu çoluk çocuğu Yanık Veysel’in” (Kaplan, 1982a: 70). “Kentin yasaları, kentin günübirlik 

şartları, Yanık Veysel’in töresine kötü tebelleş olmuştu” (Kaplan, 1982a: 70).  

Kent hayatında Yanık Veysel yalnızlaşır. Kasabadaki dostluları, sohbetleri arar. Kentte herkes 

ayrı dünyaların insanıdır: “Her ev iki kata ayrılmıştı, bir katında çılgınlık oturuyordu, bir katında 

hüzün” (Kaplan, 1982a: 70). Kasabadaki çocukları ile kentteki çocukları da çok farklıdır. 

Değişmişlerdir. Kente karışmış olduklarını tufana karışmakla betimlenir (Kaplan, 1982a: 71). Kentte 

yaşadığı yalnızlık karşısında sürekli bir eziklik yaşar (Kaplan, 1982a: 71). Yazar kente dair olumsuz 

izlenimleriyle böylece kır ve taşra hayatına olumlu bakışlar da verir. Yaşar Kaplan’ın kent hayatına 

olan eleştirel tutumunu belirleyen ölçüt, kentin modern hayatın bir bedeni olarak tasavvur 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Modern kent değişim ve yozlaşma ile okuyucuya sunulur. Bu yönde 

bir bağlama sahip olan “İki Ateş Arasında” öyküsünde kent hayatı gelenekten moderniteye doğru bir 

değişimi zorlayan yaşam tarzıyla gösterilir.  Baba-oğul çatışması ile aktarılan metinde oğul, babanın 

dinî değerlerine karşı yeni bir dinî anlayışla hayatına yön vermesi anlatılmaktadır. Bunu ise kent 

hayatına gelerek yapmaya başlamıştır (Kaplan, 1982b: 24). Kent Batılı değerlerin vücut bulduğu bir 

beden olarak tasavvur edildiğinden Kaplan öykülerinde kenti ahlâkî yozlaşma ve çürüme ile 

göstermektedir. Dolayısıyla kent vurgusu yazarın metinlerinde modernite algısı ve modernleşme 

süreciyle birlikte işlenmektedir.  

Sonuç 

Türkiye’nin 1970’li yıllarının siyasal cephelere ayrılmış ikliminde öyküler yazmış olan Yaşar 

Kaplan, İslâmî duyarlıklı öykü metinlerine örneklik teşkil edebilecek Birinci Kitap, İkinci Kitap, 

Canhıraş adlı öykü kitaplarıyla Türk edebiyatında öne çıkan bir yazardır. Yazarın öykü metinleri 

İslâmcılık ideolojisinin Batı karşıtlığı tezinden hareketle Batı ve batılı değerleri reddeden, buna karşın 

İslâmî değerler ve yerli geleneksel unsurları önemseyen konuları işler. Ayrıca Türk modernleşme 

süreçlerinden Erken Cumhuriyet dönemindeki Kemalizm anlayışına eleştiriler getirir. İdeolojik 

yoğunluklu öykülerinde yazar kent hayatı ve modern yaşam tarzına yönelik olumsuz yaklaşımlarla 

metinlerini işler. Çatışma unsuru ve hüzünlü atmosfere dayalı kurgu biçimini tercih eden Yaşar 

Kaplan özellikle şiirsel dili ve metaforlara dayanan anlatımı ile metinler üretmiştir. Öykülerinde 
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yenilikçi bir dil ve deneysel bir kurgu anlayışına sahip olan Yaşar Kaplan küçürek öykü örneklerini de 

vermiştir.   
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1916 Ayaklanması Sırasında Ulusal Bilinç Dirilişi 

 

Bizhanov Asylzhan Samigollauly
1
 

Özet 

1916 yılında Kazakistan ve Orta Asya'da Çarlık Rusyası'nın sömürge politikasına karşı ulusal 

bir kurtuluş hareketi yaşandı. Ayaklanmanın ana nedenleri doğrudan ekonomik ve politik konularla 

ilgiliydi. Sömürge baskısının yoğunlaşmasında, yerel halkın topraklara el koymasında, çarlık 

hükümetinin yeniden iskan politikasında, vergi ve diğer harçlardaki aşırı artışta ve genel nüfusun 

sosyal statüsündeki keskin düşüşte kendini gösterdi. I. Dünya Savaşı. Ayaklanmanın başlangıcı 

1916'da Çar II. Nicholas tarafından yapıldı. 25 Haziran kararnamesi motive edildi. Kararnameye göre, 

Kazakistan, Orta Asya ve Sibirya'nın bir kısmının (19 ila 43 yaşları arasında) "kasırga halklarının" 

adamlarından 400 bin kişi (Kazaklar dahil) cephenin arkasına (savunma inşaatı) gönderildi. ve askeri 

yollar, hendek kazma vb.). Yaklaşık 240 bin). 

Kraliyet kararnamesini protesto eden halk, geleneksel iktidarı yeniden kurarak sömürgeciliğe 

karşı savaştı. Ülkenin seçilmiş hanları ayaklanmada birleştirici bir rol oynadı. Kasım ayında bir 

monarşi kurarak halk, sömürge yönetiminden kurtularak siyasi özgürlük ve bağımsızlık arayışına 

girdi. Saf göçebeliğin olduğu bölgelerde bağımsızlık ruhu yüksekti ve Kazak yolunu seçen 

kendiliğinden kuvvet geleneksel siyasi yapıyı ve geleneksel siyasi yapıyı kullandı. özgürlüğe ulaşmak 

için silahlı mücadele yöntemi. 1916 ayaklanması Kazakistan'daki ilk ulusal kurtuluş hareketiydi. Bu 

da yirminci yüzyılın başında Kazakların dünyada egemenlik ve vatanseverlik için çabalayan sömürge 

ülkeler arasında yer almak istediklerinin bir kanıtıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Ulusal Bilinç, Orta Asya 

 

 

National Consciousness Revival During the 1916 Uprising 

Abstract 

 In Kazakhstan and Central Asia in 1916 there was a national liberation movement against the 

colonial policy of tsarist Russia. The main reasons for the uprising were directly related to economic 

and political issues. It was manifested in the intensification of colonial oppression, the seizure of land 

by the local population, the resettlement policy of the tsarist government, the excessive increase in 

taxes and other levies, and the sharp decline in the social status of the general population due to World 
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War I.The beginning of the uprising was in 1916 by Tsar Nicholas II. The decree of June 25 was 

motivated. According to the decree, 400 thousand people (including Kazakhs) from the men of the 

"whirlwind peoples" of Kazakhstan, Central Asia and part of Siberia (between 19 and 43 years old) 

were sent to the rear of the front (construction of defenses and military roads, digging trenches, etc.). 

About 240 thousand) [1, p. 187]. 

Protesting against the royal decree, the people fought against colonialism by re-establishing 

traditional power. The country's elected khans played a unifying role in the uprising. By establishing a 

monarchy in November, the people freed themselves from colonial rule and sought political freedom 

and independence.In areas with pure nomadism, the spirit of independence was high, and the 

spontaneous force that chose the Kazakh path used the traditional political structure and the method of 

armed struggle to achieve freedom. The uprising of 1916 was the first national liberation movement in 

Kazakhstan. This, in turn, is evidence of the fact that at the beginning of the twentieth century, the 

Kazakhs want to be among the colonial countries that are striving for sovereignty and patriotism in the 

world. 

Keywords: National Consciousness, Kazakhstan, Central Asia 

 

Introduction  

 

If we study the events of 1916 on the basis of documents from Akmola and Atbasar districts, 

apart from other regions of Kazakhstan, we can see that the country, the Kazakh villages, which 

opposed the tsar's decree of June 1916, showed great organization. According to the research of the 

expedition in 1886, most of the villages along the middle reaches of the Nura River belonged to the 

Argyn and Karakyrgyz tribes.The Kanzhigaly tribe inhabited the mountain valley of Yereimen and the 

lower reaches of the Sileti River, and the Kereys inhabited the northern slopes of the mountain forest. 

Kipchak villages along the Ishim, Argyns and Kyrgyz tribes occupied the Borsyk River [2, p. 62]. 

From July 7 to September 6, 1916 the chief of staff of the Omsk military district A.A. Taube 

writes in the following description of how the Kazakhs joined forces in the uprising:“According to 

information received from the civil authorities and by means of reconnaissance, it turned out that the 

most significant concentrations of the Kyrgyz were concentrated near Lake Kurgaldzhin up to 30 

thousand Kyrgyz and near the Eremin mountains - up to 5 thousand, and in the Kosh-Agach region - 

up to 2 thousand Kyrgyz[3, pp. 489-491].The "decree of the season" was the impetus for the people, 

who were outraged by the colonial oppression. All the rebels preferred to take up arms and shoot in 

their homeland rather than get on a horse and be insulted in a foreign land. 

During this period, Ereymen, Korzhynkol and Sileti bolsheviks also decided to revolt and 

elected Satbay Haji khan to lead the people's army. During this uprising, Moldazhan Zhadaiuly, 

Zhanaidar Ibraiuly, Zhaimolda became famous as both snipers and brave guys. Before the uprising, 

Saken Seifullin, who went to the country to conduct a livestock census and witnessed the problems, 

wrote in his book "Narrow, slippery road". A country on horseback. Gu-gu word. Group meeting. 

People say that it is a story of "getting a Kazakh to a soldier", that a Kazakh "should not go to him". 

He considers those who speak ill of him to be enemies. People are very upset. … Groups, crowded 

Kazakhs. If he looks Russian, he will be like a feather. Everyone spits on their hands. ”[4, pp. 18-19] 

Soldiers led by Satbay-Haji Khan fought against the tsar's punitive detachments. The head of 

Akmola district A.S. On July 27, Veretennikov met with the military governor P.I. In a letter to 
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Maselsky, the clerk of the Yereymen volost N. "On July 19, on the way from the Bolshevik center to 

Akmola, 50 Kazakhs surrounded them and demanded that they hand over their documents, threatening 

to kill them if their demands were not met," Nikolaevich said.Elder Zhaksylyk Baganin and Mullah 

Chingiz, who came with the Bolsheviks from this death, intervened and saved them, but were forced 

to give the list of dynasties and all the documents, Nikolaev wrote that these Kazakhs were from the 

Yereymen volost ”[3, p. 517]. 

The following message contains the following information:“In the eastern part of the Akmola 

region, an increase in unrest was noticed:“ so on the night of September 17, near the Ereimen 

mountains, the Kirghiz of the village of Shaitandy carried out a number of atrocities. The militia 

company located in this area occupies the main settlements at the request of the civil authorities. "[5] 

The colonial tsarist government sent an ice-cold punitive army against the initiators of the national 

liberation uprising. There was a big battle in Torezhaly, near Yereimen, and the armed people were 

forced to retreat. 

Despite the fact that the Kazakhs were able to recruit Kazakhs for military service, V.G. 

Kondoidi, a member of the Interior Ministry's advisers, said on November 9“In the Akmola region, 

only in two places, in the Akmola district in the village. Alekseevka and in the region of the Ereimen 

mountains obedience has not been achieved " - admitted that [p. 3, 500].In places other than the 

Kanzhigaly Khanate in the Yereymen volost, the Arka Kazakhs organized an uprising and began to 

elect a khan from among themselves. Atygai of the Ereymen volost, who rebelled against the decree, 

and Nurpeis, the Kerei land, were elected khans. The notion that he came out of the darkness and 

became a khan began to take root in the minds of the people. Three people from the Toka clan of the 

nine Bolsheviks, Ospan, Alsen, and Amet Haji Kara, were elected khans to lead the 1916 uprising. 

Thoughts and researches about the citizens who became khans out of black can be found on the 

stage of history. The main problem is not in the election of a black khan, but in the country's longing 

for traditional khanate power. The absence of components of the traditional system in the structure of 

the local Russian government, which was abolished on the basis of the tsarist government's policy of 

colonization of Siberia and Central Asia, led to the restoration of self-government.In 1916, 

Abdygappar Khan led the Turgai uprising, which covered a large area. The poet Fayzolla 

Satybaldievich in his poem "Abdigappar khan" dedicated to the Turgai uprising of 1916: 

Holding the country, riding a tulpar, raising a flag, 

I still remember Abdygappar. 

There were 13 khans, three sparrows, 

The sultan of the young man was Abdygappar. 

Patient mind, rich in knowledge, 

One of the peculiarities is a difficult character. 

Although the khan was a simple, 

The details of the day, the wind ... 

The ruler of the traditional system, which was the will of the people of that time, describes the 

"khan".Historian M. Kozibayev spoke about the simplicity of a deeply thoughtful and wise person. 

Kozybayev's article "Amir Abdygappar" also mentions examples. Abdygappar, 46, used to tie knots in 

wood. The country remembered him as a serious citizen who wrote the genealogy of the people, was 

calm, spoke little, did a lot, and was important to his country and his people.Abdygappar's name was 

mentioned, he was raised on a white felt, and there were similar grounds for his election as khan. 

Abdygappar knew that the title "Khan" was unique to those of the Genghis dynasty. Therefore, he was 

grateful to be a khan and decided to call himself "Emir"[6, pp. 196-197]. However, the common 

people called Abdygappar "Khan" and not "Emir". 

S. Seifullin's memoir "1916" about the election of the khan of Arka gives the following 

information: Every day we hear advice, every day we hear different messages from all sides. At that 

time, our country was called the Nile Valley. Half of the Nildi volost is divided into Erkesai 

volost.Amet, a pilgrim from the center of our country, divided into these two volosts, was elected. 

Several "judges" were chosen next to him. The soldier was preparing to form. The khan elected a man 

named Nurlan from the middle of the neighboring country Kareke. And our country, the land of 
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Karagash, elected a man named Ospany of Shong as khan. Kuanysh, a brother from Tinali, was 

elected khan.The khan chose the sword pilgrim. Later, there were reports that khans were elected and 

soldiers were recruited. ”[7] Chon Telgozyevich, the father of Ospan Khan, the khan of Karagash. 

After graduating from the Russian school, Shong from the Toka clan became a translator for the 

younger zhuz Torzhan bolys, then became a bolys for Karagash volost and ruled for 37 years.It should 

be noted that the khans are elected, black Kazakhs, local rulers or heirs of influential people who ruled 

the country. Like the Dulats, who ruled Moghulstan, or the Nogai, who had a special place in the 

Golden Horde, the influential Kazakhs of each region reached the level of being elected "khans." 

The tsarist government began to send punitive troops into the country. Motivated by the 

issuance of the decree, the Kazakhs of Arka began to fight for independence for their homeland. In 

order to organize and work together, the people elected khans from among themselves and sought to 

revive the traditional khanate. Khanate power remained in the minds of the people as a special 

phenomenon and began to be based on resistance to colonialism. Poems in the collections related to 

the uprising of 1916 contain information about the leaders of the uprising. 

Akhmetzhan, who has a poetic ability from an early age, describes the events of 1930 in a 

poem written by Akhmetzhan in Karaotkel prison. The poems describe the murder of seven Russians 

by a Kazakh named Korysbai, the appearance of 500 soldiers of the head of the district who attacked 

Konek and Karagash, the arrest and punishment of Ospan, Alsen Haji, Amet Haji, Korysbai, Kopa, 

Zharkyn, Sapak, Mullah Kozhakhmet.The tsarist government sent punitive troops into the country, 

captured the khans of some countries and brought them to Akmola. Alsen Haji, the elected khan of 

Zhylandy, captured Ospan, the chosen khan of Karagash, and Kuanysh, the khan of Tinali, deceived 

and arrested him and imprisoned him in Akmola prison. Punishing troops with machine guns and 

cannons could not withstand the crowd. The Kazakhs of Arka continued to fight as long as they could. 

In the fateful year, the uprisings in each region were ruthlessly and severely punished. 

The activities of the Jadids in the field of spiritual awakening and enlightenment of the society 

paid off during the national liberation uprising of 1916. The policy of Russification of the tsarist 

government, the seizure of fertile lands as a result of mass resettlement in the Kazakh lands, in turn, 

the irresponsibility of the local administration and the Tsar's decree of June 25 caused the national 

liberation movement.For centuries, there was a revolt against the colonial policy of the autocracy and 

the oppression of the common people by the Tsar. The uprising was influenced by the idea of creating 

a state, the awakening of national consciousness and the readiness to fight for their freedom [77]. 

When talking about the state of the Kazakh village in the early twentieth century, it is 

important to talk about the rich Kazakhs and their economy. In the example of Akmola region, it is 

worth mentioning the economic situation of the rich Kazakhs in times of conflict. In Omsk district of 

Akmola region of the steppe region in 1907-1908 the share of the rich and the rich in the economy 

was 16% with 110 thousand head of livestock, while the average number of peasants and the poor was 

only 115 thousand with 84% [9].Such a variety of social conditions of the population shows that the 

country is not ready to meet modern requirements. The activities of political parties in different 

directions can easily solve such problems in their favor. 

Researcher Ivan Kraft, who worked in the Turgai region, commented on the role of money in 

Kazakh society: "Money became an idol in the eyes of the nomadic people," breaking the patriarchal 

relations between people and asserting the dominance of the rich over borrowers [10]. Salyk Zimanov 

explains his views on the growing role of the rich in society with the socio-economic policy of the 

Russian government in the early twentieth century [11, pp. 213-218].After the abolition of the 

khanate, the weakening of the dances, which were their mainstay, strengthened the influence of the 

rich. At the same time, the decline of the institution of heroes and the expansion of commodity-money 

relations on the basis of the slowdown of the war era increased the role of the rich in society. 

Representatives of the Kazakh rural trade bourgeoisie, based on the livestock trade, became 

managers and owners of plants or factories processing livestock products. For example, Iskakov and 

Ospanov were the owners of oil refineries in Kokshetau, while Kazakh entrepreneurs such as 

Koshkarov, the owner of a tannery, and Kikin, the owner of a flour mill specializing in agriculture, 

[10].Members of the Kazakh society are not only engaged in agriculture, but also show that some of 
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its representatives have developed and prospered in accordance with modern requirements, following 

the laws of capitalist relations. However, it is known that at the beginning of the war, although the 

demand for their goods increased, so did the fees. 

The tsarist government, which had taken all the power into its own hands, did not consider the 

interests of the local people. It became clear that the police control not only the life of the Kazakh 

people, but also their spiritual world, mind and mood.It is obvious that the colonizers have shifted 

from the colonization of the land to the colonization of consciousness. Although the Kazakh people 

took part in the global war and provided significant material assistance, it remained an unreliable, pan-

Islamic element for the tsarist government. 

The traditional khanate power, revived during the 1916 uprising, demonstrates the viability of 

the traditional system. The clear evidence that the centuries-old colonial policy of the tsarist 

government failed to destroy the foundations of national liberation of the local population was 

reflected in 1916 in every region of Kazakhstan.In some places, black Kazakhs were elected to the 

"khan's" rule, which belonged only to the descendants of Genghis. There is every reason to believe 

that the revival of traditional khanate power and the awakening of national consciousness prepared the 

local population for the Alash autonomy, established in 1917. 

 

List of used literatüre 

 

1. Aldazhumanov KS The brightest star of the epoch: Dedicated to the outstanding political figure of 

our people M.Tynyshbayev. - Almaty: Central Scientific Library, 2001. 273 p. 

2. Amirovna K. My village is my homeland. - Akmola: Akkus, 1993. - 228 p. 

3. Uprising of 1916 in Central Asia and Kazakhstan // collection of documents. - Moscow: AN USSR, 

1960. - 792 p. 

4. Seifullin S. The narrow road is slippery: Historical-memoir novel / Fourth edition.- Almaty 

"Writer", 1977.- 387 p. 

5. Central Medical Center of the Republic of Kazakhstan. 246 1 - t. 122 - case. Pp. 3-7 

6. Abdigalievich B. Turgai uprising. 1916-1917 documents, articles. - Astana: Foliant, 2016. - 248 p. 

7. Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. 811 - st. 1-t. Case 58. 1-20 p. 

8. Kamalieva GF Development of education of non-Russian peoples of Bashkiria in 1870-1917: 

Candidate's abstract. - Ufa, 2013. –p.188-189. 

9. Togzhanov G. Kazakh colonial village. - Moscow, 1934.-69 p. 

10. Nurpeisov T. Changes in the social image of the rich Kazakhs from the penetration of capitalist 

relations // Otan tarikhy. - Almaty, 2/2005. - 46 p. 

11. Zimanov SZ The social structure of the Kazakhs of the first half of the XIX century. - Almaty: AN 

KazSSR, 1958. - 296 p. 

 

 

 

 

 

90



 

Dijital Kazakistan: Modern Teknolojiler Aracılığıyla Mevcut Dönüşümün Analizi 

Botagöz Nurumbetova
1
 

Özet 

Makale, Kazakistan'daki dijital finans sektörünün 2022 yılına kadar planlanan finans 

sektöründe önemli bir rol oynayan ve ödeme hizmetleri pazarının gelişmiş altyapısı ile etkin bir 

şekilde işleyen aktif bir finans topluluğunun oluşumunu belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finans, Piyasa, Para, Ekonomi, Dijitalleşme. 

Digital Kazakhstan: Analysis of Current Transformation Through Modern Technologies 

Abstract 

The article highlights the formation of an active financial community in the digital finance 

sector in Kazakhstan, which plays an important role in the planned financial sector until 2022 and 

effectively works with the developed infrastructure of the payment services market. 

Keywords: Finance, Marketing, Money, Economics, Digitalization. 

Introduction  

Finans sektörü, özel kayıtlar aracılığıyla yeni finansal araçların sağlanması, devlet bilgi 

sistemleriyle entegrasyon yoluyla prosedürlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması gibi teknolojiler 

kullanılarak değiştirilecektir. Örneğin, finans topluluğunun ön faaliyeti, açık teknolojilerin (“Open 

API”) uygulanması ve çevrimiçi ortamda dolandırıcılığın azaltılması, yeni hizmetlerin ve ürünlerin 

tanıtılması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, finansal sistemin istikrarının artırılması için 

düzenleyici (UB) desteği ile sistem bankaların bir bütün olarak, altyapı şirketlerinin ve finansal 

teknoloji alanındaki şirketlerin birbirleriyle aktif işbirliğini içerir. Aktif finans sektörnün gelişim 

hedeflerine ulaşmak için, müşteri odaklı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine, finansal ve finansal 

olmayan hizmetlerin (perakende, finansal danışmanlık ve diğerleri) ekosistemlerinin oluşturulmasına 

yönelik yenilikçi kuruluşların geliştirilmesi ve oluşturulması için önlemler alınacaktır. 

Kamu, sosyal ve ticari dahil olmak üzere dijital hizmetlerin güvenliğinin sağlanması,  

basitleştirmesinin ve geliştirmesinin sağlanması için, uzaktan tanımlama da dahil olmak üzere risk 

odaklı yaklaşım ilkelerine dayalı olarak çeşitli biyo-metriklere göstergeler temelli bir tanımlanma 

modelinin oluşturulması önerilmektedir. Devlet ve ticari şirketlerin veritabanlarını kullanan bu model 

devlet kurumlarında, ticari şirketlerde ve sosyal alanda (eğitim, sağlık hizmetleri, nüfus sayımı vb.) 

tanımlanmasını ve hizmetlerin alınmasına erişim sağlar.  

Dijital tanımlama mekanizmasının uygulanması temel bir altyapı olacaktır. Bu, finansal 

kurumlar, müşteriler, devlet kurumları ve kuruluşlar arasındaki etkileşim ve iletişim için evrensel bir 

dijital ortam yaratacaktır.  

Bu durum, finansal, hükümet ve diğer hizmetlerin düzeyini ve verimliliğini niteliksel olarak 

arttıracaktır. Sigorta kuruluşları, sigortalı (lehdar) ile sigortacı arasında sigortalı bir olay, hasar tespiti, 

sözleşme şartlarının değiştirilmesi (satış sonrası hizmet) olması durumunda elektronik bilgi alışverişi, 
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elektronik sigorta sözleşmesinin yapılmasında online hizmet imkânlarını sağlanması için, ayrıca, 

sigorta hakkında tek bir veritabanında müşterinin sigorta sözleşmesine 24 saat erişimi için koşullar 

oluşturulacaktır. 

Finansal kuruluşların, devlet kurumlarının, vatandaşların ve girişimcilerin elektronik etkileşim 

mekanizmalarının ve standartlarının uygulanması, işlemlerin güvenliğini ve işlem maliyetlerini 

azaltmayı hedefleyen bir planı, 2022 yılına kadar “kağıtsız”, açık ve oldukça rekabetçi bir finans 

sektörü oluşturmaya imkanlar sağlar.  

Finans sektörü, ödemelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi, karşı tarafları 

kontrol edebilmesi, iş geliştirme için finansal araçlara erişebilmesi, devletin destek araçlarına 

erişebilmeleri için e-ticaretin geliştirilmesi ve yenilikçi bir ekosistem oluşturmaya yönelik girişimlerin 

uygulanması için araçların sağlanmasını uygular. 

Küresel ekonomik kriz günümüzde yeni bir zorluklar getiriyor ve kamu politikalarının halkın 

gerekli sosyal korumaya yönelik yönelimi nedeniyle devletin ekonomiye daha da fazla katılımına yol 

açyor. Devletin yüksek faaliyetinin olumsuz etkisi, nüfusun ve iş dünyasının, günümüzün riskleri ve 

zorlukları karşısında ekonomik ajanlar olarak davranışlarını değiştirme ihtiyacına hazır olmamasıdır. 

Bununla birlikte, gözümüzün önünde gerçekleşen dijital devrim, Kazakistan'ın kalkınma planında 

dijitalleşmeyi kamu politikası olarak dahil etmesi gerektiğine yol açmaktadır. 

BM genelinde İCT Gelişmişlik Endeksi içinde hesaplanan dünya ICT Development Index’ine 

göre, Kazakistan 2015'ten bu yana konumunu değiştirmedi ve 2016'da 175 ülke arasında 52. sırada yer 

aldı. Programın ve diğer stratejik yönlendirmelerin uygulanması sonucunda ülkeler sıralanmasında 

2022 yılına kadar sıralamada 30. sıraya, 2025 yılına kadar 25. sıraya ve 2050 yılına kadar 15. sıraya 

yükseleceği beklenmektedir. 

 

1. Tablo.  Programın finansmanı (bin tenge): 

Planın adı Plan  
Gerçekleşm

iş rakam 

 %  

Uygula

ndı 

Uygulanma

madı 

İdam 

edilmedi  

TOPLAM: 42 455 911 40 347 402 95,0 -2 108 509 -54 515 

Cumhuriyet bütçesi 

fonundan 
20 835 109  20 779 893 99,7 -55 216  -54 514 

Yerel bütçeler fonundan 7 675 500 7 616 400 99,2 -59 100  

Yarı kamu sektörü fonundan  13 945 302  11 951 109 85,7 -1 994 193  

Not: internet kaynağı: http://www.minfin.gov.kz/ 

 

2018 yılı devlet programı kapsamında, 42455911 bin tenge tutarında fon tahsis edilmiştir, 

bunlardan 40347402 bin tenge veya %95'i tamamlandı. 2108509 bin tenge idam edilmemişti. 

Aşağıdaki kaynaklardan olanlar dahildir: 

- Cumhuriyet bütçesi: Tablo 1'de gösterildiği gibi, 20835109 bin tenge, icra dahil 20779893 

bin tenge veya % 99,7. Tabloda 55216 bin tenge icra edilmediği gözükmektedir ve bunlardan 702 bin 
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tenge bütçe tasarrufudur. 54514 tenge uygulanmamış miktardır, bunlardan 7357 bin tenge tedarikçinin 

sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle (yazılım tedarikinde) bağlantılı, 

47157 bin tenge ise, hazine makamlarına kayıt sözleşmelerinin geç teslim edilmesiyle bağlantılıdır.   

- Yerel bütçe: 7675500 bin tenge, bunlardan 7616400 bin tenge veya %99.2 icra edilmiştir. 

Kamu alımlarındaki tasarruflar nedeniyle 59100 bin tenge uygulanmamıştır. 

- Yarı kamu sektörünün kendi fonlarıyla: 13945302 bin tenge, bunlardan 11951109 bin tenge 

veya %85,7'si icra edilmiştir. 1994193 bin tenge, aşağıdakiler dahil olmak üzere: 872985 bin tenge 

kamu ihalelerindeki tasarruflar, 1121208 bin tenge ise, sözleşme yükümlülüklerinin uzatılması veya 

değiştirilmesi nedeniyle icra edilmemiştir. 

Ekonominin sektörlerinin dijitalleştirilmesi: 

- Konteynerlerle taşınan malların yıllık transit hacmi 2018 yılında 536 bin DFK oranlı, gerçek 

rakam ise 537,4 bin DFK’dır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı’nın 

verilerine göre, 2018 yılı sonunda transit konteyner taşımacılığı hacmi 537,4 bin konteynere ulaştı, 

2017 yılının aynı dönemine göre büyüme % 56,4 artmıştır (2017 yılında 347,5 bin konteyner). 

- Dijital teknolojileri kullanan ulusal öneme sahip karayolların payı %0,85 (planın %0,85'i) 

oluşturdu. 200 km uzunluğundaki ülke genelinde öneme sahip karayollarının enstrümantal muayenesi 

yapılmıştır. 

- Perakende ticarette online sipariş sayısındaki artış planın %56'sı (2016 yılına kadar) 2018'de 

%56,8'i rakamını göstermiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanlığı Sigorta Şirketi'nin 

operasyonel verilerine göre, 2016 yılında perakende sipariş sayısı 15374526 adet, 2018 yılında  ise 

24100000 rakamı oluşturmuştur. 

Kazakistan, aynı zamanda uluslararası danışmanlık şirketi The Boston Consulting Group e-

ıntensity'nin mevcut dijitalleşme düzeyi açısından sıralamasında ilk sıralamalarında yer alan bir 

ülkedir. Programdaki yetişme statüsünün üstesinden gelmek için, dünya ülkelerinin gündeminde yer 

alan dijitalleşmenin her alanında devrimci etkinliklerin varlığını gerektirir.  

Bu alanlar, ekonominin geleneksel sektörlerinin dijital dönüşümünü, insan sermayesinin 

gelişimini, devlet kurumlarının dijitalleşmesini, dijital altyapının geliştirilmesini ve ayrıca dijital 

teknolojiler çerçevesinde iş ekosistemlerinin geliştirilmesinde, değişen üretim modelleriyle 

sonuçlanan bir atılımı içerir.  

Kazakistan bu alanlardaki faaliyetlerini “sıfırdan” başladı diye söyleyemeyiz. Buna örnek: 90'lı 

yıllarda devlet destekli sanayi ve inovasyon geliştirme programı, “Bolaşak” uluslararası eğitim 

programı ve 2005 yılında ise “e-devlet” in oluşumu başlatılmıştır. Ayrıca, Kazakistan'da inovasyon 

ekosisteminin bir dizi unsuru oluşturuldu, Alatau AEA, “Nazarbayev Üniversitesi” ve Astana hub 

Uluslararası Teknoloji Parkı faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkenin yetişkin nüfusunun ¾'ünün temel 

bir dijital okuryazarlık düzeyi vardır, ¾'den fazlasının ise internet erişimi vardır. Bu, Programın 

uygulanmasında dikkatimizin merkezinde olacak önemli bir temeldir.  

2013 yılında onaylanan “Bilgi Kazakistan-2020” devlet programı, bilgi toplumuna geçiş için 

koşullar yaratma adımlarından biriydi.  Ülke ekonomisinin dijital dönüşümünün temeli olan bu 

program, bilgi toplumuna geçiş, kamu yönetiminin iyileştirilmesi, “açık ve mobil devlet” kurumlarının 

oluşturulması, bilgi altyapısına erişimin sadece kurumsal yapılara değil, aynı zamanda ülke 

vatandaşlarına da bu imkanlara erişilebilirliğinin artırılması sağlanmıştır. “Bilgi Kazakistan-2020” 
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devlet programının üç yıllık uygulamasının sonuçlarına göre, etkinliklerin %70'i tamamlandı, hedef 

göstergeler %40'tan fazla gerçekleşti. Ancak, BT'nin küresel ölçekte hızlı gelişimi, kendi kurallarını 

ve yeterli ve zamanında müdahaleyi gerektiriyor. 

Devlet kurumlarının iç faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi: 

- Kazakistan, 2018 yılında e-devlet kalkınma endeksinde 30. sırada, planda ise 39. sırada yer 

almıştı. 

Bu nedenle, e-devlet gelişme endeksi, e-devletin üç önemli bileşenine dayanmaktadır, yani: 

- çevrimiçi hizmetlerin sağlanması derecesi, 

- telekomünikasyon altyapısının gelişim düzeyi, 

- insan sermayesi geliştirme düzeyi. 

Elektronik devlet hizmetlerinin sağlanmasında ana araç e-devlet portalıdır (egov). Şu anda 

2018 yılında egov'da kayıtlı kullanıcılar sayısı 8 milyondan fazladır ve 30 milyondan fazla devlet 

hizmetleri sağlanmıştır. 

 “E-devlet” altyapısı aracılığıyla elektronik ortamda 634 e-hizmet mevcuttur, bunlar “E-devlet” 

web portalının 235 e-hizmeleri, 80 e-lisans, 51 bildirim ve 268 elektronik izin olmak üzere e-Devlet 

altyapısı üzerinden elektronik ortamda hizmetleri sunulmaktadır.  

52 hizmet-servisleri elektronik imza (Eİ) kullanılmadan tek kullanımlık şifre ile dijital imzasız, 

38 farklı hizmet-servis portalının yetki alanında yayınlanmaktadır. 

2018 yılı başından itibaren, sivil toplum kuruluşları için portalda üçüncü şahısların elektronik 

sertifika alma hizmetleri mevcuttur. 

Portalın hizmetlerini halka yaygınlaştırmak ve vatandaşlar arasında dijital kültürü teşvik etmek 

için, e-hizmet alınabileceği ve e-hizmetler konusunda tam bir eğitim kursu alınabileceği “dijital” bir 

nüfus müdürlükleri faaliyetlerini başlamıştır ve 2018 yılında 16 şehirde  “dijital” NM açılmıştır.  

Ayrıca, 2018 yılından beri vatandaşlar için 405'ten fazla self-servis alanı bulunmaktadır. 

Görüntülü görüşme yoluyla kamu hizmetlerinin sağlanması için bir pilot projesi başlatılmıştır. 

Proje kapsamında, telekomünikasyon kabinleri aracılığıyla NM operatörüne 19 uzaktan çağrı 

hizmeti gerçekleştirildi. İlk aşamada, Kazposta şubelerinde ve daha sonra Moskova'daki Rusya 

Federasyonu'ndaki Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde, Konut İnşaatı Tasarruf Bankası 

şubesinde ve EXPO’daki e-hizmet merkezinde 4 ofisi açılmıştır.  

Uzmanlara göre, dijitalleşmenin düşük olmasına rağmen, bu devletler istikrarlı bir büyüme 

dinamiği gösterdiler ve dijital gelişmenin zirvesindeler, bu da sonuç olarak ekonomiye daha fazla 

yatırımın açıldığını gösteriyor.  

Çalışmanın ana bulguları, Avrasya Ekonomik Birliği, büyük ekonomik potansiyele sahip bir 

entegrasyon topluluğudur ve bu işlem aşağıdaki faktörlere dayanmaktadır: beş ülkenin toplam 

GSYİH'si 2 trilyon dolar, sanayi potansiyelinin 600 milyar dolar, tarımsal üretim hacmi 112 milyar 

dolar, toplam tüketici pazarı 170 milyon kişi, gaz üretimi dünyada 1. sırada ve dünya payının %22'sini 

oluşturmaktadır, petrol üretimi dünyada 1. sırada ve dünya payının %14,6'sı oluşturur, kömür üretimi 

dünyada 4. sırada, dünya payının %5,9'u, elektrik üretimi dünyada 3. sırada, metalurjik üretim: dökme 

demir üretimi dünyada 3. sırada, çelik üretimi dünyada 4. sırada, mineral gübre üretimi dünyada 2. 

sırada, makine mühendisliği dünyada 6. sırada, tarımsal üretim: buğday dünyada 4. sırada, et ürünü 
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dünyada 5. sırada, patates dünyada 3. sırada, yol altyapısı dünyada 5. sıra, demiryolu altyapısı 

dünyada 2. sırada yer almaktadır[5].  

Avrasya Ekonomik Birliği'nin tam üyesi olarak Kazakistan, maden kaynakları rezervlerinde 

dünya liderleri arasında yer almaktadır. Ülkedeki hammadde rezervleri, çinko, tungsten, barit 

rezervleri bakımından dünyada birinci, uranyum, gümüş, kurşun ve kromit rezervlerinde dünyada 

ikinci, altın rezervlerinde altıncı, petrolda on ikinci ve doğal gaz rezervlerinde on dördüncü olarak 

rezervler bakımından dünyada ilk sıralarında yer almaktadır. 2017 yılında maden kaynaklarına dünya 

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle madencilik sektöründe üretim %2,5, petrol üretimi %1,7, kömür ve 

linyit üretimi %7,2, demir cevheri üretimi ise %22 oranında azalmıştır. 2017 yılında küresel maden 

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle madencilik sektöründe üretim hacmi %2,5, petrol üretimi %1,7, kömür 

ve linyit üretimi %7,2 ve demir cevheri üretimi %22 oranında azalmıştır. 2016 yılında madencilik 

sektöründeki üretim hacmindeki düşüş %2,7 olarak gerçekleşmişti. Ancak, uzun vadede petrol ve 

madencilik sektörleri Kazakistan ekonomisinin işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla 

birlikte, yeraltı kullanımındaki işgücü verimliliği, üretimin teknolojik ekipmanları düşük seviyede 

kalmaktadır[6]. Şu anda, Kazakistan'ın madencilik endüstrisi, küresel liderlere kıyasla teknolojik 

ekipman bakımından yetersiz durumda olup, bu durum genel olarak düşük iş verimliliğine ve rekabet 

gücüne yol açmaktadır.  

Ülkedeki bazı yeraltı kaynak sahalarının (%21) gelişmiş ekipman ve iyi gelişmiş veri iletim 

ağları ile donatılmış olmasına rağmen, bu sahaların önemli bir kısmının modernleşmeye ihtiyacı 

vardır. Bu nedenle, yeraltı kaynak sahalarının %56'sı ağ eksikliği veya yetersiz gelişimi ile karakterize 

edilir, yeraltı kaynak sahalarının %23'ü ekipmanın tamamen değiştirilmesini gerektirir. Sanayi 

devrimleri, devletlerin ekonomik büyümede etkileyici başarılar elde etmelerine ve küresel 

ekonomideki liderler arasında yer alma yönünde yön vermelerine olanak sağlamıştır. Devletin 

ekonomik durumunu yansıtan ana makroekonomik göstergelerden biri, devletin, ulusun ve halkının 

yaşam standartlarının maddi refahını karakterize eden gayri safi yurtiçi hasıladır. 
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Türkiye Türkçesinde Çok Anlamlılık 

 

Burhan Baran
1
 

Özet 

Sözcüklerin çoğu başlangıçta tek anlama sahipken zamanla buna ek olarak yan ve mecaz 

anlamlar da kazanmaktadır. Ayrıca sözcüğün kazandığı terim anlamlar, halk dilinde veya argo olarak 

kullanılışı, deyim, atasözü, birleşik kelime içinde kazandıkları anlamlar sözcüklerin anlam alanını 

genişletmektedir.  Böylelikle sözcüklerin kullanıldıkları cümlelere göre onlarca anlamı ortaya 

çıkabilmektedir. Sözcüklerin bu özelliğine çok anlamlılık adı verilir. Çok anlamlılık sözcüklerin 

yukarıda sözünü ettiğimiz bütün anlamlarını içermektedir.  Örneğin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 

Sözlük’te bak- fiiline 17 anlam verilmiştir. Bu fiil 17 atasözü, deyim, birleşik fiil ve birleşik isim 

içinde de geçmektedir. Al- fiilinin anlamsal alanını 33 anlamla birlikte 31 atasözü ve deyim, birleşik 

fiil ve birleşik isim içinde kullanılan anlamları oluşturmaktadır. Çıkmak fiili ise 56 anlamla madde 

başı yapılmıştır.  İsimlerden el ve yol 6, göz 13 anlamla madde başı olarak alınmış; ayrıca bu 

kelimeler pek çok deyim, atasözü, birleşik fiil ve birleşik isim içinde kullanılmıştır. İşte bu bildiride 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük esas alınarak Türkiye Türkçesinde sözcüklerin çok 

anlamlılık özellikleri örneklerle açıklanmaktadır. Bildirinin amacı Türkçenin çok anlamlı sözcüklere 

sahip olması sayesinde zengin bir anlam alanının olduğu ve bunun eşsiz bir ifade gücü oluşturduğunu 

göstermektir. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye Türkçesi, Çok Anlamlılık, Anlam Zenginliği. 

 

Many Meaning in Turkey Turkish 

          Abstract 

While most of the words have a single meaning at the beginning, they gain additional and 

figurative meanings over time. In addition, the term meanings of the word, its use in the colloquial or 

slang, the meanings they gain in idioms, proverbs, and compound words expand the meaning area of 

the words. In this way, dozens of meanings of words can be revealed according to the sentences in 

which they are used. This feature of words is called polysemy. Polysemy includes all the meanings of 

words mentioned above. For example, in the Turkish Language Institution Current Turkish 

Dictionary, the verb bak- has 17 meanings. This verb is also used in 17 proverbs, idioms, compound 

verbs and compound nouns. The semantic field of the verb Al- consists of 33 meanings and the 
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meanings used in 31 proverbs and idioms, compound verbs and compound nouns. The verb to quit is 

made per item with 56 meanings. Hand and path 6, eye 13 meanings are taken as per item from the 

names; In addition, these words are used in many idioms, proverbs, compound verbs and compound 

nouns. In this paper, the polysemy features of words in Turkey Turkish are explained with examples 

based on the Turkish Language Institution Current Turkish Dictionary. The aim of the paper is to 

show that Turkish has a rich meaning area thanks to its polysemous words and this creates a unique 

expressive power. 

Keywords: Turkey Turkish, Polysemy, Richness of Meaning. 

Giriş 

Sözcüklerin çoğu başlangıçta tek anlama sahipken zamanla buna yan ve mecaz anlamlar da 

eklenir. Ayrıca sözcüğün kazandığı terim anlamlar, halk dilinde veya argo olarak kullanılışı, deyim, 

atasözü, birleşik sözcük, kalıp söz içinde kazandıkları anlamlar sözcüklerin anlam alanını 

genişletmekte,  böylelikle sözcüklerin kullanıldıkları cümlelere göre onlarca anlamı ortaya 

çıkabilmektedir. Sözcüklerin bu özelliğine çok anlamlılık adı verilir. Çok anlamlılık sözcüklerin 

yukarıda sözünü ettiğimiz bütün anlamlarını içermektedir.  Çok anlamlılıkla eş seslilik ayrımına 

dikkat etmek gerekir. Çok anlamlılıkta sözcükler arasında anlam ilişkisi olup tek bir sözcüğün farklı 

anlamları söz konusudur. Eş sesli sözcükler arasında ise anlam ilişkisi yoktur. Birbirine benzeyen 

yanları seslerinin aynı olmasıdır. Örneğin yüz sözcüğü sayı anlamında, surat anlamında ve yüz- fiili 

olarak kullanılır. Ancak bu anlamlar tek bir yüz sözcüğünün farklı anlamları değil, üç farklı yüz 

sözcüğünün anlamlarıdır. Çok anlamlı sözcükler bir madde başıyla, eş sesli sözcükler ise ayrı madde 

başlarıyla sözlükte geçmektedir.  

Çok anlamlılık konusu araştırmacıların ilgisini çekmiş, bu konuda çeşitli tanım ve açıklamalar 

yapılmıştır: 

Aksan, çok anlamlılığı değişik etkenlerle bir göstergenin yansıttığı temel anlamın yanı sıra yeni 

kavramları da anlatır durumda olması olarak tanımlar. Ardından çok anlamlılıkta göstergenin temel 

anlamını yitirmeden yan anlamlar kazandığını, başta insandan doğaya aktarma eğilimi olmak üzere 

çeşitli aktarmalarla sözcüklerin yeni yeni anlamlar kazanmalarının her dilin söz varlığını belli sınırlar 

içinde tuttuğunu, daha az göstergeyle pek çok kavramın dile getirilmesinin kimi bilginlerce dilde 

tutumluluğun bir belirtisi olarak görüldüğünü belirtir. (1997: 70-71) 

Hengirmen, dilde sözcüklerin yaygın kullanıma bağlı olarak başka anlamlar da kazandığını, 

özellikle organ adları, yakın çevremizdeki varlıkların adları olan sözcüklerin çok anlamlı sözcükler 

olduğunu, çok anlamlı bir sözcüğün kastedilen anlamının kullanıldığı dil bağlamına göre 

belirlendiğini ifade eder. (1999: 107)  

Huber, doğal dillerin çoğunun çok anlamlı olduğuna değindikten sonra “Hele çok anlamlılık 

kavramı yalnızca ölçünlü dilin düz anlamları kapsamında değil de, eğretilemeli kullanımlar ve dil 

değişkenleri de göz önünde bulundurularak bakılırsa, iyiden iyiye çoğalır.” diye ifade eder. (2008: 

169) 

Korkmaz, çok anlamlılığı “bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; 

bir kelimenin anlam genişlemesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar 
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kazanması” olarak tanımlar ve Eski Türkçede olurmak, kün, yigit; Türkiye Türkçesinde ağız, alay, 

ayak, basamak, baba, baş, yüz sözcüklerini örnek cümleleriyle beraber verir. (2010: 61-62) 

İmer, Kocaman-Özsoy sözcüksel çokanlamlılığın bir göstergenin / sözcüğün birden çok anlam 

içermesi durumu olduğunu belirtir. (2011: 76)  

Çok Anlamlılığın Oluşmasında Etkili Olan Hususlar 

Bir sözcüğün çok anlamlılığı bağlama göre belirlenmektedir. Sözcük, cümle veya metin içinde 

kazandığı farklı anlamlarla çok anlamlı duruma gelir. Bu anlam olayı tarihsel bir süreç içinde ortaya 

çıkar. Yaylagül, bildirisinin sonuç bölümünde gerek Türk dili kaynaklı gerekse ödünç sözcüklerin; 

bağlam, deyim aktarması, ad aktarması, sosyal çevredeki özelleşme gibi nedenlere bağlı olarak çok 

anlamlılık kazandıklarını belirtir. (2004: 3184) Karaağaç, bir dil biriminin birden çok anlam ve işlev 

için kullanılması durumu, bir sözün birden çok bilgiye ad olma durumu olarak tanımladığı çok 

anlamlılığın başlıca kaynakları olarak ifade ettiği anlam değişmelerinin yol açtığı çok anlamlılık için  

“Bu çok anlamlılık, anlam bölünmeleri kaynaklıdır. Herhangi bir konudaki bilgilenmelerin artması, 

sözlerin anlam alanlarının bölünmesine ve bu yeni bilgilerin yeni adlarla adlandırılmalarına; 

bilgilenmelerin zayıflaması ve komşu kavramların, dolayısıyla bunların adlarının dilde kullanılma 

yüzdelerinin düşmesi, anlam alanlarının komşu alanları da içine almasına yol açar. Dildeki anlam 

bölünme ve birleşmeleri, dili kullananların insan-varlık ilişkilerinin güçlenmesinin veya 

güçsüzleşmesinin sonucudur.” açıklamasını yapar. (2013: 250-251) Araştırmacıların genel olarak 

belirttiği bağlam, deyim aktarması, ad aktarması, sosyal çevredeki özelleşme, anlam değişmeleri çok 

anlamlılığı oluşturan kaynaklardır. Bu kaynakların oluşmasında toplumsal, siyasal, dinî değişmeler, 

tıp ve teknolojide yaşanan gelişmeler kısacası maddi ve manevi kültür unsurlarında yaşanan her türlü 

değişme ve gelişme etkilidir.  

 Çok anlamlılığın oluşmasında yukarıda sözü edilen etkiler Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 

Sözlük’teki verilerle örneklendirilecektir. Bu etkilerden dinî değişmelere yakarış, birlemek, elçi gibi 

sözcükleri örnek olarak vermek mümkündür. Yakarış sözcüğü “Yakarma işi, yakarı anlamının yanında 

din bilgisinde “Tanrı’dan bir şey dilemek amacıyla söylenen söz, dua, münacat.” anlamını da 

kazanmıştır. Birlemek sözcüğü “Bir etmek, tek duruma getirmek” anlamına ek olarak din bilgisinde 

“Tanrı’nın birliğini dile getirmek” anlamına da sahip olmuştur. Elçi sözcüğünün ilk iki anlamı 

şöyledir: “1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. 2. Bir uzlaşma sağlamak 

veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.” Elçi 3. anlamını din bilgisinde kazanmıştır: 

“Peygamber.” 

Çok anlamlılığın oluşmasında siyasal değişmelere muhalefet ve iktidar örneklerini vermek 

mümkündür. Muhalefet sözcüğü Güncel Türkçe Sözlük’te şu üç anlamda geçmektedir: 1. Bir tutuma, 

bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler 

topluluğu. 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler. Sözcük 3. ve “muhalefet partisi” 

ile “ana muhalefet” birleşik sözcüklerindeki anlamlarını siyasal değişmeler sonucu kazanmıştır. Dört 

anlamı olan iktidar sözcüğünün üç ve dördüncü anlamları bu değişmeler sonucu ortaya çıkmış ve 

anlamsal alanı genişlemiştir: 3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma 

yetkisi. 4. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. “İktidardan düşmek” birleşik fiili de buna 

paralel olarak şu anlamı kazanmıştır:  “Devlet yönetiminde yetkiyi başka bir partiye bırakmak zorunda 

kalmak.”  
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Bilgisayar ağı, genel ağ, dış ağ, iç ağ, yerel ağ gibi birleşik sözcükler teknolojik gelişmeyle 

ortaya çıkmış ve böylelikle ağ sözcüğünün anlamsal alanı genişlemiştir. Fare sözcüğü ikinci anlamını 

bilişimdeki gelişmeyle kazanmıştır: “Düz bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir top aracılığıyla imlecin 

hareketini sağlayan elektronik araç.”  

Temel Söz Varlığının Çok Anlamlılık Üzerindeki Etkisi  

Bazı sözcükler, çekirdek sözcükler veya temel söz varlığı olarak adlandırılır. Bunlar, 

yaşantımızda birinci derecede önemli olan, çok sık kullanılan kavramları yansıtan sözcüklerdir. Baş, 

göz, kulak, el, ayak; ekmek, su; bir, beş, on; gelmek, gitmek, yemek, içmek gibi sözcükler temel söz 

varlığını oluşturur. Temel söz varlığı için bir ölçüt de sözcüklerin yeni ögeler oluşturma gücüdür. 

Birleşik sözcük ve deyimlerde kullanılma sıklığı yeni ögeler oluşturma gücünü gösterir. Bundan 

dolayı temel söz varlığını oluşturan sözcüklerin anlam sayısı diğer sözcüklere göre daha fazladır. 

Temel söz varlığı içinde yer alan bak- fiiline Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te 17 anlam 

verilmiştir. Bu fiil 17 atasözü, deyim, birleşik fiil, birleşik isim ve kalıp söz içinde de geçmektedir. 17 

anlama sahip uçmak fiili, ayrıca 3 deyim ve 6 birleşik isim içinde de çeşitli anlamlar kazanmıştır. Al- 

fiilinin anlamsal alanını 33 anlamla birlikte 31 atasözü ve deyim, birleşik fiil, birleşik isim ve kalıp 

söz içinde fiilin kazandığı anlamlar oluşturmaktadır. Çıkmak fiili, 56 anlamla madde başı yapılmıştır.  

İsimlerden el ve  yol 6, göz 13 anlamla madde başı olarak alınmış; ayrıca bu sözcükler pek çok deyim, 

atasözü, birleşik fiil, birleşik isim ve kalıp söz içinde kullanılmıştır. Bu örnekler temel söz varlığına 

dahil olan kullanımı sık sözcüklerdir.  Bu konuda Yaylagül, Türk dilinde çok anlamlılık ve nedenleri 

üzerinde durduğu bildirisinde “Her dilde olduğu gibi Türk dilinde de sözcüklerin çoğunluğu birden 

çok anlamı yansıtmaktadır. Bununla birlikte bazı sözcükler daha çok anlamı yansıtmaktadır. Türk 

dilinde özellikle ağız, ayak, bel, beyin, boğaz, boy, burun, dil, göz, kulak gibi vücut organları; etek, 

yaka, paça gibi vücutla yakın ilişkili nesne adları; ana, baba, ağa gibi yakın akraba adları; üst, alt gibi 

yönelme zarfları; atmak, bağlamak, açmak, bakmak, beslemek, bırakmak, çalmak gibi temel fiillerin 

daha çok anlama sahip olduğu görülür. Bu büyük ölçüde kişinin kendisi ve yakın çevresini tanıması ve 

dış dünyayı buna göre anlama ve konumlandırmasıyla açıklanabilir. Bazıları bunu, bunların dilin 

temel sözcükleri olması ve daha uzun süre kullanılmasından dolayı çok anlamlılık kazanılmasıyla da 

açıklayabilir.”  (2004: 3179) diye belirtir. Bir gösterenin birçok gösterilen belirtme özelliğini çok 

anlamlılık olarak tanımlayan Kıran, “Çok anlamlılık sıklık kavramıyla yakından ilgilidir. En sık 

rastlanan sözcükler, çok anlamlılığın en yoğun düzeye ulaştığı dilsel birimlerdir. Bağlam ve durum, 

kullanım düzleminde çok anlamlılığı dengeleyici ve anlam belirsizliğini giderici etkenlerdir.” (2010: 

250-251) açıklamasını yapar. 

 

Çok Anlamlılık Örnekleri 

Şimdi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’ten alınan çok anlamlılık örnekleri 

sunulacaktır. Bu hususta pek çok örnek olmakla birlikte bu bildiriye iki fiil ve bir isim olmak üzere üç 

örnek detaylarıyla alınmıştır.  

 

Bak- fiili: 

100



 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te bakmak fiiline 17 anlam verilmiştir. Ayrıca fiil; 17 

atasözü, deyim, birleşik sözcük ve kalıp söz içinde de geçmektedir: 

1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek. “Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben 

değilim.” 

2. Aramak. 

3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. “Limana bakan penceresinden deniz görünürdü.” 

4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek.  

5. Beslemek, geçindirmek. “Üç çocuklu bir aileye bakıyor.” 

6. Bir iş birinden beklenmek. “Evin bütün işleri bana bakıyor.” 

7. Hastayı muayene etmek.  

8. Tedavi etmek için ilgilenmek. 

9. Yoklamak, incelemek, denemek. “Git bak bakalım, evdeler mi? Şu hesaba sen de bak. Yemeğin 

tadına bakar mısınız?” 

10. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. “Pasaport işine polis bakar.” 

11. İlgilenmek. “Baktılar, ettiler, ilaç, tedavi, faydası olmadı.” 

12. Uğraşmak, meşgul olmak. “Çocuğum sen derslerine bak.” 

13. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. “Bu iş beş bin liraya bakar.” 

14. Gözetmek, korumak. 

15. Renklerde benzemek, andırmak. “Bu kumaşın rengi eşile bakıyor.” 

16. Anlamak, farkına varmak. “Bazı akşamlar bakarım Halil savuşur, nereye gittiğini de kimseye de 

söylemez.” 

17. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak. “Yemeğini yemene bak! 

Vaktini boş geçirmemeye bak.” 

Bu fiilin geçtiği atasözü, deyim, birleşik sözcük ve kalıp sözler şunlardır:  

Bak! 1. İşte  “Bak, bu söylediğin doğru!”  2. Şaşma anlatan bir söz:  “Bak şu işe!”  3. Küçümseme 

bildiren bir söz: “Adamın aklına bak!” 

Bakalım (veya bakayım): İçinde yer aldığı cümlenin güvensizlik, kuşku, merak, uyarma vb. 

anlamlarını pekiştiren bir söz: “Kim olduğumu anlasın bakalım!” 

Bakan göze bağ olmaz: Göz önünde olan her şeye herkes bakabilir, anlamında kullanılan bir söz. 

Bakan yemez, kapan yer: Bir şey yalnızca bakmakla elde edilemez, onu ele geçirmek için davranmak 

gerekir, anlamında kullanılan bir söz. 
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Bakar mısınız? Tanımadığı bir kimseye kendisiyle ilgilenmesi için söylenen bir söz. 

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur: Bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız 

bırakılanlardan bir yarar elde edilemez, anlamında kullanılan bir söz. 

Bakarsın: Belli olmaz, anlamında kullanılan bir söz. 

Bak bak! Şaşma bildiren bir söz: “Bak, bak, neler olmuş da haberimiz yok!” 

Bak hele! Şaşma bildiren bir söz. 

Bakılsa: İşin gerçeği, aslında: “Şakiler odanın içinde potinlerinin uçlarına basarak geziniyor idiyse de 

bakılsa bu ihtiyata hacet bile yoktu.” 

Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu: Yapmadan yalnızca nasıl yapıldığına bakarak hiçbir şey 

öğrenilemez, anlamında kullanılan bir söz. 

Bakma sen: Aldırış etme, anlamında kullanılan bir söz. 

Baksana! (veya baksanıza): 1. Teklifsiz konuşmada bir seslenme sözü. 2. Dikkat çekme sözü: “Akşam 

oluyor, baksana hava karardı.” 

Baktıkça alır: Güzelliği birdenbire göze çarpmaz, anlamında kullanılan bir söz. 

Baktın kar havası, eve gel kör olası: Tehlikeli bir durum belirmeye başlayınca ondan uzaklaşmanın 

çaresine bakılmalıdır, anlamında kullanılan bir söz. 

Günebakan: Ayçiçeği. 

Aynabakar:  Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir tür erik. 

 

Uç- fiili: 

17 anlama sahip olan uçmak fiili, ayrıca 3 deyim ve 6 birleşik sözcükte kazandığı anlamlarla 

sözlükte geçmektedir: 

1. Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak: 

“Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu.”  

2. Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak. 

3. Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek. 

4. Rengi solmak: “Rengi birdenbire uçtu.” 

5. Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek: “Bu gece tahta perde uçmuş.” 

6. Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak. 

7. Belirmek: “Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.” 

8. Patlayıcı madde ile parçalanmak. 
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9. Uçar gibi dalgalanmak: “Elleri trençkotunun cebinde, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, saçları 

savrulurcasına geriye uçuyor.” 

10. Çok hızlı gitmek: “Hele bir asfalta çıkalım görürsünüz bey, derdi. Uçar bu bizim külüstür.” 

11. Hava yolu ile gitmek: “Yarın  İstanbul’a uçuyorum.” 

12. Yok olmak, ortadan kaybolmak: “Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi.” 

13. Çok sevinmek. 

14. Gerçek hayattan uzaklaşıp düşlere dalmak. 

15. Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra kendinden geçmek. 

16. Aşırılmak: “Bizim kitaplar uçmuş.” 

17. Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek. 

Uç- fiilinin geçtiği deyimler şunlardır: 

Uçan kuşa borcu olmak: Pek çok kişiye borcu olmak: “Şahin Paşa, uçan kuşa borcu olduğunu herkes 

bilirken nasıl oluyor da kumarda bu kadar para kaybediyor.” 

Uçtan kuşa medet ummak: Çok sıkıntıda kalıp en ufak yardımın herhangi bir yerden gelmesini 

beklemek, sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için her türlü çareye başvurmak: “O birkaç gün içinde 

uçan kuştan medet umdum.” 

Uçup gitmek: Kaybolmak, yok olmak: “Sağıma baktım. İhtiyar yoktu. Güneşin ilk ziyalarıyla beraber 

kaybolan hayalet gibi sanki silinmiş, uçmuş gitmişti.” 

Uç- fiili şu birleşik sözcüklerle de anlamsal alanını genişletmiştir: 

Uçan daire: Ne olduğu, nereden geldiği bilinmeyen, başka gezegenlerden uçup gelerek dünyamızda 

görüldüğü sanılan, yassı biçimli uçan daire. 

Uçankale: Stratejik amaçlarla İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılmış olan Amerikan ağır bombardıman 

uçağı. 

Uçar kefal: Turna balığıgillerden kefale benzer, uzun kanatlı, eti beğenilen bir balık. 

Uçan top: Voleybol. 

Uçuç böceği: Uğur böceği 

Uçtuuçtu: Birkaç kişi arasında oynanan ve uçmayan şeyleri de uçar gibi göstererek şaşırtma temeline 

dayanan bir çocuk oyunu. 

Kaçak ismi: 

Kaçak ismi 7 anlamla birlikte bir deyim ve 6 birleşik sözcük içinde kazandığı anlamlarla 

sözlükte yer almıştır: 
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1. Bir kapalı kaptan, bir borudan sızan gaz veya sıvı. 

2. Gizlice kaçırılmış olan mal veya madde: “Şu ala kaçaktan birer sigara sarar mısınız?” 

3. Av sırasıda vurulamayan kuş: “Malum a, kaçak diye avcının tüfeğinden kurtulmuş kuşlara denir.” 

4. Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan: “Vapurda bir de kaçak Rus ailesi var.” 

5. Yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan: “Kaçak kat.”   

6. Yasaca belirtilmiş gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan veya bir yerden 

çıkarılan: “Öyle olduğu hâlde kaçak sigaramla hâli unutmaya çalışıyordum.” 

7. Yasalara, kurallara uymayarak, gizlice: “Bütün harp müddetince babası ile İsviçre’de kaçak 

yaşadı.” 

Kaçak güreşmek deyimi şu iki anlama gelmektedir: 1. Asıl konuya girmeksizin başka 

şeylerden söz etmek. 2. Politikada sık sık düşünce değiştirip esas amacını gizlemek. 

Bu ismin geçtiği birleşik sözcükler ise şunlardır:  

Asker kaçağı: Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan 

kimse. 

Elektrik kaçağı: Bir telden kaçan akım. 

Mektep kaçağı, okul kaçağı: Derslere girmeyip okul dışında vakit geçiren öğrenci. 

Pranga kaçağı: Azılı haydut. 

Vergi kaçağı: Bildirimde bulunmama veya eksik bildirim sonucu ortaya çıkan vergi geliri kaybı. 

 

Sonuç 

Sözcüklerin, temel anlamlarına zamanla eklenen yan, mecaz ve terim anlamlar, halk dili veya 

argo kullanılışlar, deyim, atasözü, birleşik sözcük, kalıp söz içinde kazanılan anlamlar onları çok 

anlamlı yapmaktadır.  

Çok sık kullanılan,  çekirdek sözcükler veya temel söz varlığı olarak adlandırılan sözcükler, 

genellikle diğer sözcüklere göre daha çok anlama sahiptir. 

Bir sözcüğün çok anlamlılığı bağlama göre belirlenmektedir. Bu anlam olayı tarihsel bir süreç 

içinde ortaya çıkmaktadır.  

Bağlam, deyim aktarması, ad aktarması, sosyal çevredeki özelleşme, anlam değişmeleri çok 

anlamlılığı oluşturan kaynaklardır. Bu kaynakların oluşmasında toplumsal, siyasal, dinî değişmeler, 

tıp ve teknolojide yaşanan gelişmeler kısacası maddi ve manevi kültür unsurlarında yaşanan her türlü 

değişme ve gelişme etkilidir.  
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Göçebe Bir Toplumda Cinsiyet Tabakalaşması: Sosyo-politik Yön 
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Özet 

 

Bu makalede, göçebe toplumdaki toplumsal cinsiyet tabakalaşmasına (Kazakistan tarihi 

örneğinde) sosyo-politik açıdan bakacağız. Çalışma fikri: kadınlar her zaman toplumda önemli 

pozisyonlar almış ve sosyo-politik sürecin seyrini aktif olarak etkilemiştir. Göçebe kültürde bir kadına 

özel bir saygı vardı. Anne hukukunun gelenekleri, dünyanın birçok göçebe devletinin sosyal 

temellerini tanımlamıştır. Kadın, uluslararası ilişkilerin kalitesi ve seviyesinde önemli bir faktördü, 

barışa ve kültürün yayılmasına katkıda bulunyordu. Böylece, Orta Asya'nın sultanları ve hanları ile 

Kazak Hanlığı arasında hanedan evlilikleri yoluyla, Orta Asya halklarının manevi, kültürel ve 

ideolojik olarak bir araya gelme süreci gerçekleşmişti. Kaynakları derinlemesine incelerken, tarihi 

materyalleri tanıtırken, bozkır politikasının büyük ölçüde kadınların varlığı tarafından belirlendiği 

hakkında birçok örnek bulabilirsiniz. 

Araştırmacılar göçebe bir toplumdaki kadınların önemli bir sosyal konuma sahip oldukları 

sonucuna varmışlardır. Bu nedenle, vatanseverlik tarihinin yeni bir anlayışına, göçebe toplumun 

sosyo-politik gelişimindeki kadınların rolünün derin ve objektif bir incelenmesine ihtiyaç olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: göçebe toplum, kadınlar, anne hukuku, devlet. 

 

Giriş 

Kazakların tarihı genel Türk tarihinin bir parçasıdır, çünkü Kazaklar Türk halkının bir 

parçasıdır. Bunlar Türk ağacının ana dallarından biri, Türk halkının ana ailelerinden biri, devamı 

niteliğindedir. Kazakların Türk tarihinden başka tarihi yoktur. Büyük bozkırda yaşayan Türk halkının 

bir parçası olan protokazaklar (modern kazakların ataları anlamına gelir) ve Kazaklar, Avrasya'nın 

merkezinde Türk tarihinin ve uygarlığının mirasçılarıdır. Türklerin tüm tarihi başarılarını ve 

yenilgilerini haklı olarak paylaşıyorlar. 

Bu makalede, göçebe toplumdaki toplumsal cinsiyet tabakalaşmasına (Kazakistan tarihi 

örneğinde) sosyo-politik açıdan bakacağız. Çalışma fikri: kadınlar her zaman toplumda önemli 

pozisyonlar almış ve sosyo-politik sürecin seyrini aktif olarak etkilemiştir. 

Göçebe kültürde bir kadına özel bir saygı vardı. Anne hukukunun gelenekleri, dünyanın birçok 

göçebe devletinin sosyal temellerini tanımlamıştır. Göçebe estetiğin ve kültürün ilk ataları İskitlerdi, 

daha sonra Hunlar, Türkler ve Moğollar mirasçıları olduğu bilinmektedir. 
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Tarihte göçebe kadın savaşçılar bir fenomendi. İskit-sakya döneminde, atlı-göçebe uygarlıkta 

kadınlar genellikle hükümdarlar olarak rol oynamıştır. Örneğin, kazak halkının tarihinde yedi kadın 

Kraliçe vardı, bunlardan en efsanesi Sakya Kraliçesi Tomiris'ti[1, S. 383]. Göçebe toplumun kadınları, 

diğer Doğu halklarının kadınlarından daha fazla bağımsızlık ve özgürlükle farklıydı, çoğu zaman 

halkın kader kararlarına doğrudan katılıyorlardı. Bozkır kadınları arkadaş, Han'ın Danışmanı, keskin 

bir dilli kadın ve savaşçı kadın olarak doğurmuştur. Aynı zamanda, göçebelerin kadınları eğlence için 

düşünmemeleri şaşırtıcıdır. Bozkır onur kurallarına göre, bir kabile üyesi gelecekte ancak bir eş 

olabilirdi [2, S.37]. 

Araştırmacı Zuyev'in görüşüne göre, eski Türklerin sadece Kagan'ın değil, aynı zamanda 

eşinin de en yüksek otoriteye sahip olma hakkı vardı. Bu aynı zamanda onların soylarının, Kagan ve 

Katuna'nın kutsallaşmasına da yol açmıştır [3, s.249]. Burada, özellikle antik ve ortaçağ toplumunda 

güçlü olan jinekokrasinin kalıntılarını görebiliriz. Bu bağlamda, kazak araştırmacısı N. Ospanoğlu'nun 

Türk doğurganlık ve doğurganlık tanrıçası hakkındaki mantığını belirtmek ilginçtir. ‘’Umai, ‘’erkek-

kadın’’ muhalefetinde kadınsı bir başlangıcı temsil etmiyor. Bu muhalefet, tamamen gerçekçi ve 

işlevsel, fenomenolojik Türk metafizik sisteminde mevcut değildir. Heidegger'in, Türk ruhundan 

bahsettiği için ‘’yeryüzünde şiirsel olarak yaşayan bir adam’’ olduğu söylenir. Umay, yaşamın ne 

kadar farklı olduğuna bağlı olarak birçok fırsata sahiptir, ancak aslında Türklerin soybilimsel ve 

antropolojik kimliklerini korur " [4, s.61]. 

Tanrıça Umai, Türklerin en yüksek tanrılarının üçlüsünün bir parçasıydı ve tüm işlerini himaye 

ediyordu. Jambyl bölgesindeki Biylikül Gölü'nün yakınlarında, Türk savaşçılarının üç boynuzlu bir 

başlıkta Tengri ve Umai’ya bir ibadet sahnesini gösteren taş levha bulundu. Kral sık sık Umay ile 

karşılaştırıldı, ama o kralın karısıydı, kötü ruhlara saldırıp, ok ve yayla silahlıydı, savaşçıları 

koruyordu [5, S. 195]. 

Araştırmacılar Y.A. Zuyev ve K.Torlanbayeva'nın anlatımında, Sünnü göçebe İmparatorluğu 

tarihinin dönemini içine alan göçebe ortamındaki kadın imgeleri, göçebe ve yerleşik halklar arasındaki 

göçebe toplumsal ilişkilerin iç içe geçmesi ve değişimini, Türk etnik topluluğu ve diğer birçok süreci 

kapsayan doğal ve sanatsal gerçekliğin prizması aracılığıyla sunulmakta ve yansıtılmaktadır. Bu imge 

başlangıçta, baba-yasal ilişkilerin dahil edilmesinin temelini oluşturan anne-yasal statü yasalarına 

dayanmaktadır. Mitolojik bilinçte, iktidardaki Hanedanların, Katun ve Kagan soylarının, kabilelerinin, 

tengri tanrıçalarının, toprak ve suyun ay / kadın ve güneş / erkek özünün fikirleri doğar, Türkler makro 

ve mikrokozmosun yaratıcıları olarak hareket ederler, güneşe ve Aya kurban sunar. İkili olarak 

örgütlenmiş iktidar kabileleri, antik çağın ve orta Çağ'ın bazı göçebe ve yerleşik halkın yazılı 

kaynaklarında bilinmektedir[6, S. 129]. 

Batı Türkleri mirasının karakteristik özelliklerinden biri, Toprak-Suyun Tanrısı şekilinde ifade 

edilen toprak ve suya olan saygısıdır. Onun adıyla bir su kasesine yemin ettiler ve sözüne sadakat 
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olarak kasenin içindekileri içtiler. Bu kutsal bir ritüel olarak kabul edildi. Sadece Kazak topraklarında 

Türkler, Toprak-Suyu simgeleyen kadın kılığında Tanrı heykelleri yarattılar,. İlginçtir ki, kaganlarla 

eşit olarak hükmetme hakkına sahip olan katun kadınların portreleri Türk sikkelerinde de tasvir 

edilmesidir. 

Göçebe toplumun kadınları arasındaki en önemli fark, kendisini diğerlerinden ayırmamasıdır, 

her zaman kocası, çocukları ve akrabalarının yanında bulunur. Soyutlamaya eğilimli bir insandan 

farklı olarak, kişiliğinden şüphe duymaz; o, çocukları hayata getirmek ve onlarla birlikte olmak için 

yaratılmıştır. Bir kadının görevi doğru şekilde hamile kalmaktır. Doğru seçilmiş bir hanedan evliliği 

göçebe bir toplumun stratejisini tanımlar. Kadın, uluslararası ilişkilerin kalitesi ve seviyesinde en 

önemli faktördür.  

Çocuklar ebeveynlerinden görgü kurallarını öğrenirler. Göçebe toplumda hak ettiği saygıyı bir 

kadın anne kullandı. Birçok kaynak, bir anne kültünün olduğuna işaret ediyor. İçinde ‘’babaların, 

büyükbabaların, büyükannelerin, anlayan, çağıran, fiziksel, pedagojik, ahlaki güçleri kullanan bin 

yıllık bilgeliğinin’’ pedagojik bir değerlendirmesi verilmiştir.  Yukarıdaki kelimeleri doğrulamak için 

kazak atasözlerini veriyoruz: ‘’Akrabalar çoktur, anne tektir’’, ‘’Babasız bir çocuk yarı yetim, annesi 

olmayan bir çocuk tam yetimdir’’, "Anneni Mekke'ye üç kez götürsen bile borcunu ödeyemezsin’’. Bu 

görgü kuralları anneye, kız kardeşine ve kız çocuğuna karşı son derece dikkatli davranmayı emretti,  

çünkü kadın aile koruyucusu, kocasının desteği, çocukların annesi, kız kardeşi ve dolayısıyla anne 

akrabalarına da saygı özeldi.  

Kazak araştırmacı O.Süleymenov, "Asya" kitabında şöyle yazıyor:" Türk kağanı, kızını 

müttefik edinebilmesi için daha az güce sahip bir erkeğe vermiş ve gelecekte bu müttefiki kendi 

Devletinin yörüngesine dahil ediyordu. Diplomatik evliliğin bu formülünde (güçlü kızı vassal'a 

veriliyordu), anaerkilliğin ideolojisinin kalıntıları görülebilir: kadın ailenin başıdır ve çocukları 

annesinin soyundan geliyordu. Türk atasözü: ‘’Oğullar annenin çocuklarıdır’’ bu düşünceyi tam 

olarak ifade ediyor. Oğullar tahtın mirasçıları olarak kabul edildi. Hanedan evlilikleri geniş kapsamlı 

hedefler peşindeydi. Tahtın varisi, annesinin oğlu ve öğrencisiydi.’’ [7, с. 87]. 

Göçebe bir toplumdaki bir kadının rolü hakkında değerli ve ilginç bilgiler L.Gumilev'in 

‘’Antik Türkler’’ adlı kitabında yer almaktadır, yani araştırmacı büyük bir tarihsel materyal üzerine 

tarihte savaşlara katılan, köyleri yöneten, seçkin kişilikleri yetiştiren birçok efsanevi kadın olduğunu 

göstermiştir. Çok katı yasal kuralları kadını koruyordu: evli bir kadının tecavüzüne ölümle 

cezalandırıldı, kızın baştan çıkarıcısı hemen onunla evlenmek zorunda kaldı. L.Gumilev, göçebe 

dünyadaki kadın haklarının kısıtlanmasının daha sonra ortaya çıkan bir olgu olduğuna ya da daha 

doğrusu Moğol sonrası dönemde Orta Asya'nın parçalanmasıyla ilgili olduğuna inanıyordu [8, s. 125]. 

Avrupa Hıristiyan geleneğinde, kadın zayıf bir varlık olarak kabul edilir ve bu nedenle erkek 

genellikle daha fazla sorumluluk üstleniyordu. Göçebe geleneğinde ise bir kadının çalışma yeteneği de 

109



 

dahil olmak üzere bir erkekle eşit olduğu inanılıyordu. Göçebe bir yaşam tarzıyla, adam kabilenin 

koruyucusu olan avcı ve savaşçı rolünü oynadı. Bu yüzden her zaman at üstündeydi: yeni otlak 

alanlarını keşfetmek, diğer insanların atlarını kaçırmak, nöbetçi hizmet etmek, sığırları otlatmak. Ve 

kadın ise her zaman evdeydi, göçebe bir yaşam koşullarında hatta kendisi taşınıyordu, ailenin bir 

sembolüydü ve gerekirse tüm sorumluluğu üstlenirdi. 

Kazak araştırmacısı  A.Kodar'ın görüşüne göre, ‘’göçebe bir toplumda cinsiyet kimseye ne 

avantaj ne fayda sağladı. Aksi takdirde göçebe toplumun kırılgan ekosistemi yok edilecekti‘’ [2, 

S.55]. 

Eski yazarlar tarafından yazılan bozkır amazonlarının gelenekleri yeni çağa kadar devam etti; 

Kabanbay'ın karısı Gauhar ve kızı Nazım batır, Bulanbay'ın karısı Aybike batır ve diğerleri gerçek 

kahramanlardı [9, s.45]. 

Makalemizin bir parçası olarak, İslam'ın 9. yüzyıldan beri Kazakistan'a nüfuz etmeye başladığı 

ve 20.yüzyılın başlarında sosyal yaşamda önemli bir faktör haline geldiği için, İslam'ın göçebe 

toplumda kadınların durumu üzerindeki etkisi konusunda ilgiyi gündeme getirdi. Böylece kazak 

araştırmacı N.D.Nurtazina'nın ‘’Ortaçağ Kazakistan tarihinde İslam (Tarihi ve kültürel araştırmalar)’’ 

adlı monografisinde kadınların göçebe toplumdaki durumu hakkında ilginç görüşler bulunmaktadır. 

Monografın yazarının belirttiği gibi, İslam göçebe halkların aile ve evlilik kavramlarının büyümesine 

büyük ölçüde katkıda bulunmuş, bir kadının manevi kurtuluşu için koşullar yaratmıştır. Kazak 

kadınları özel dindarlığa ve aynı zamanda cesaret bakımından da farklıydı. [10, S. 39]  

Bir kadının göçebe toplumdaki rolünün ve yerinin Araplardan farklı olduğu, hayattaki 

Türklerin sadece Kur'an tarafından değil, aynı zamanda geleneksel Türk yasasıyla (yani, kabile 

gelenekleri) yönlendirildiği belirtilmelidir. 

Monografın yazarı ayrıca, Orta Asya halklarının ruhsal-kültürel, ideolojik birlikteliğinin 

faktörleri arasında, Kazakistan'ın sultanları ile Orta Asya'nın Hanları arasındaki hanedan evliliklerinin 

önemli bir yer tuttuğunu belirtti. ‘’Aristokrat ailelerden gelen kadınların da eğitimli, dindar olduklarını 

belirtmek gerekir’’. Onlar barışa, kültürün yayılmasına katkıda bulundular. Kazak Han Tursyn-

Muhammed'in kız kardeşi padişah, Doğu yazarlarının eserlerinde ‘’zamanının en bilge karısı’’ olarak 

tanınmaktadır. Kazak hanı Burunduk’un bir kızı Şaybani Han'ın oğlu Muhammed Timur-Bahadur-

Sultan'la, diğeri de aynı Şeybani Han'ın kardeşi Mahmud Bahadur'la evlendirildi. Burunduk Han’ın 

kızı Muhammed Şeybani'nin oğlunu - Abal Şah'ı doğurdu. Esim Han'ın kızı Buhara Han İmamkuli ile 

evliydi. Bir süre Doğu Türkistan şehrinde yaşayan Esim Han'ın kendisi, Moğol Hanı Abdar Rahim’in  

kızıyla evlendi ve yeğenini (Kuçuk Sultan'ın kızı) onunla evlendirdi. Kasım Han'ın annesi Jagan 

Begim, Şeybani Han'ın kardeşi Mahmud Sultan'ın annesinin kız kardeşiydi’’ [10, S.210]. 

Kaynakları derinlemesine incelerken ve tarihi materyalleri tanıtırken, bozkır politikasının 

içinde kadınların varlığını tespit eden birçok örnek bulabiliriz. Büyük bilimsel ilgiyi ünlü tarihçiler 
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S.D.Asfendiyarov ve P.A.Kunte tarafından düzenlenen ‘’Kazakistan'ın kaynak ve materyallerdeki 

geçmişi’’ adli eserinde Yunan, Çin, Arap, Fars, Alman, İtalyan, Fransız, İngiliz, İsveç, Hollanda ve 

Rus coğrafyacıları ve gezginlerinin 5.yüzyıldan beri kronolojik ve tematik özelliklere göre seçilmiş ve 

sistematize edilmiş çalışmaların parçaları var. Çalışmamızdaki ilgimizi çeken eserden bazı alıntılar 

verelim. Arap gezgini İbn Batuta (1302-1377 doğumlu), Deşt-e-Kıpçak'ı ziyaret ettiğinde Türk 

kadınlarının yüzlerini kapatmadığını, halkın onlara saygı duyduğunu ve ‘’toplumda erkeklerden daha 

yüksek durduklarını’’ görünce şaşırmıştı [11, s. 89]. 

16. yüzyıl dönemi, Müslüman Doğu'da ünlü olan Muhammed Haydar Dulati'nin ‘’Tarih-i 

Raşidi’’ adlı makalelerinden alıntılar sunulmuştur. Bilim adamları, Kasım Han'ın ölümünden sonra 

Kazak hanlığı'nda meydana gelen siyasi olayları ve Kasım Han'ın karısı Sultan Nagir Hanım rolünü 

anlatan aristokrat bir aileden gelen kadınların devlet yönetimine katılımını iyi gösterdiler, o 

Moğolistan Han Sultanı Said ile Kazak Hanlığı arasında önemli devlet meselelerinin çözümünde 

aracılık etmişti’’ [11, s.121]. 

Kazak araştırmacısı I.Erofeeva, Bopay Sultanın (XVIII. yüzyıl) faaliyetlerinin araştırılması 

örneğinde, Kazakistan tarihinde Kazak kadınları önemli bir rolü oynadığını doğrulamaktadır. Bopay 

Sultanın resmi mektuplarda kullanılan kendi mührü vardı, kurultaylara katılıyordu ve o kadar otoriter 

bir kadındı ki, hatta Abulhair'in ölümünden sonra on yıl boyunca oğulları üzerinde çok büyük bir 

etkisi oldu. Oğulları annesini dinlemek ve iradesini yerine getirmek zorunda kaldılar [12, S. 289]. 

Bu konunun objektif bir incelemesi, kriz döneminde göçebe bir toplumda cehalet ve acımasız 

ahlakın gerçekleştiğini göstermektedir. Böylece, Avrupalı devrim öncesi bilim adamlarının 

araştırmaları, göçebelerdeki kadınların son derece kötü durumunu eşit derecede yansıtıyor. Örneğin, 

18. yüzyıldan kalma Rus tarihçi A.Levşin'in çalışmasından bir alıntı yapalım: ‘’Kazak halkının kadın 

cinsiyeti birçok nedenden ötürü erkeği tercih etmeliydi’’. Kırgızlar, sıkı çalışma bakımından 

kırgızlardan çok daha üstündür. Bütün işleri yaparlar, hayvanlara bakarlar, kendileri ve çocukları için 

el sanatları ve kıyafetler üretirler, kocalarına bakarlar, atlarını bağlarlar ve hatta bazen kocalarını ata 

bindirirler. Bütün bu işler için köleliğe layık görülürler ve kocalarına efendiler, tanrılar gibi 

davrandılar [13, S.331].  

Bu nedenle, kadın kurtuluşunun konusu, yeni kazak edebiyatının ve 19.yüzyılın sonlarından 20. 

yüzyılın başlarında gazeteciliğin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Kazak toplumunun 

çelişkileri, A.Baytursynov'un, M.Dulatov'un, Şakarim'in, M.Jumabayev'in ve diğerlerinin 

çalışmalarında açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu konuda özellikle ilgi duyulan Şakarim Kudeyberdiyev'in 

Sibirya Habercisi gazetesinde yayınlanan ve 1995 yılında bulunan ‘’Unutulmaz’’ Kırgızların geçmişi 

ve bugünü’’ adlı makalesi idi. Makaledeki asıl konu, kazakların geçmişinin ve bugününün 

sürekliliğidir. Kazak toplumunda Enlik ve Kebek'in trajik hikayesinden sonra Şakarim, kabile 

ilişkilerinin her insanda bir kadının sevgisini yok ettiği, bir kadının ezildiğini ve hatta ona köle gibi 
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davrandığı sonucuna varır. Düşünürün görüşüne göre, göçebe uygarlığın çöküşünün nedenlerinden 

biri bir kadına karşı sevginin olmamasıydı [14, S.6]. 

Göçebe bir toplumda kadınlara karşı ayrımcılık yapılmadığını varsaymıyoruz. Feodal bir 

toplumda ‘’erkek-kadın’’, ‘’itaat ve güç’’ ikilemilerin  olmaması imkansızdı. Ancak, göçebe bir 

toplumda toplumsal cinsiyet tabakalaşmasının daha az belirgin bir karaktere sahip olduğu için, politik 

sistemlerde farklı şekillerde tezahür eder ve yansıtılırlar. Bu problem hala araştırmayı gerektiriyor. 

Bizim görüşümüze göre göçebe ruh öncelikle sosyo-demokratik kalkınmaya yöneliktir. Bu 

nedenle, özgürlük sevgisi, eşitlik, adalet, karşılıklı saygı kültürü, yeni dünyaya bakış açısının açıklığı 

ve dünyaya olan ilgi gibi geleneksel değerleri yeniden canlandırmak ve geliştirmek tavsiye edilir. 

Karşılıklı bağımlılık, gelenek ve inovasyonun bütünlüğü, herhangi bir toplumun varoluş koşullarından 

biri olduğu için, geleneklere sahip değilse bir toplumu nasıl geliştirebiliriz? Birlik olmadığı yerde 

kültürel bir kopukluk ortaya çıkar, nesillerin sürekliliği ilkesi bozulur. 

Böylece göçebe toplumdaki kadınların önemli bir sosyal konuma sahip oldukları sonucuna 

vardık. Bu nedenle, yerli tarihi yeni yollarla kavramak, göçebe toplumun sosyo-politik gelişimindeki 

kadınların rolünün  derin ve objektif bir incelemeye ihtiyacı vardır. 
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Tefsirin Tekniği Tekniğin Tefsiri: Elmalılı Hamdi Efendi’nin Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde 

Teknik ve Teknoloji Tasavvuru 

 

Enes Şahin
1
 

Özet 

Türk modernleşme tecrübesinde asrileşmenin istikameti hususunda farklı bir yön tahayyül ve 

tavsiye eden her meşrepten müellifin teknik ve teknolojiyi olumladığı malumdur. Devlet ve toplumun 

ikbali hususunda bambaşka zihniyetlere sahip olanlar dahi mesele teknik ve teknoloji olduğunda aynı 

noktada bir araya gelir. Batı medeniyetinin Batı tekniği ve Batı ahlakı olarak parçalı bir şekilde 

tasavvur edildiği bu zihniyet, Batı’nın ahlakının değil fakat tekniğinin ithalini Türk asrileşmesi için bir 

zaruret olarak tasavvur eder. Tekniğin edinilmesinin zarureti bu doğrultuda ispatı üzerine kalem 

oynatılan en önemli hususlardan biri haline gelir. Bu durum doğrudan asrileşmede usul üzerine fikir 

üreten metinlerde görüldüğü kadar dini eserlerde de kendisini gösterir. Bu hususta en önemli 

örneklerden biri de Elmalılı Hamdi Efendi’nin Hak Dini Kur’an Dili serlevhalı tefsiri olur. Elmalılı 

Hamdi Efendi İslam’ın itikat ve muamelata taalluk eden alanlarında gelenekçi bir portre çizer. Mesele 

teknik ve teknoloji olduğunda yer yer gelenekçi bakışı muhafaza ederken yer yer modernist 

söylemlere kayan bir dil kullanır. Bu doğrultuda söylem analizi yönteminin kullanıldığı çalışma, 

modern dönem Türk düşüncesinde teknik ve teknoloji tasavvurunu Elmalılı Hamdi Efendi’nin Hak 

Dini Kur’an Dili isimli tefsiri etrafında tetkik etmektedir. Çalışma neticesinde ulaşılan sonuç Türk 

modernleşmesinin bir neticesi olarak ortaya çıkan teknikçi zihniyetin dini metinlere dahi sirayet ettiği 

ve Elmalılı Hamdi Efendi’nin de tüm gelenekçi tavrına rağmen bu zihniyetten etkilendiği olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Türk Modernleşmesi, Teknik ve Teknoloji, Elmalılı Hamdi Efendi, Hak 

Dini Kur’an Dili. 

Technique of Tafsir and Tafsir of Technique: Technical and Technological Understanding of 

Elmalılı Hamdi’s Tafsir of Hak Dini Kur’an Dili 

Abstract 

Everybody knows that technology and technique has been accepted by thinker from every 

aspect who dreams and recommend different methods for modernization in Turkish public. Even 

people who have different mindsets about public’s and state’s future is build consensus when the 

subject is technique and technology. This mindset that been divided and understood as West morals 

and West technique evaluates importing not West’s moral but its technique is a must. In this direction, 

obligation of obtaining the technique becomes a subject that must been thought for its proving. This 
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situation shows itself in texts which produce thoughts on modernization as well as it is seen in 

religious texts. One of the most important examples in this respect is Elmalılı Hamdi’s tafsir of Hak 

Dini Kur’an Dili. Elmalılı Hamdi shows a identity of traditionalist on Islam’s believes and 

applications. When technique and technology is the matter, he sometimes uses a language that 

preserves traditionalist vision, and sometimes modernist discourses. The study that uses discourse 

analysis method in this direction has been examined around Elmalılı Hamdi’s tafsir of Hak Dini 

Kur’an Dili in technology and technique discourse in Turkish thought of modern era. As a conclusion 

of study, the technical mindset which occured due to modernization of Turkish public has affected 

even religious texts. Elmalılı Hamdi was also affected by this mindset despite all his traditionalist 

vision. 

Keywords: Turkish Modernization, Technique and Technology, Elmalılı Hamdi Efendi, Hak 

Dini Kur’an Dili. 

Giriş 

 Modernleşme devri Türk tarih tecrübesinin hususî bir dönemidir. Türk geleneğinin modern 

dünya sistemine bir cevap üretmek maksadı ile önce askerî sonra idarî ve en sonunda toplumsal 

cephelerini teşekkül ettirdiği asrîleşme arayışı, nevzuhur pek çok mesele ve zihniyetin Türk 

düşüncesinin içerisinde kendisine yer bulmasına sebebiyet verir. Hali hazırda cevabı verilmiş 

meselelerin yeniden bir problem olarak gündeme geldiği bu dönem kadim manaları yeniden 

yapılandırmanın imkânını arar. Bu istikamette ortaya çıkan farklı düşünce ekol ve hizipleri 

asrîleşmenin mahiyet ve keyfiyetinin hangi istikamette olması gerektiği hususunda usûl problemine 

dair farklı modernleşme güzergahları ortaya koyar. Batı’nın bir bütün olarak kabul edilmesinden İslam 

ahlakı muhafaza edilirken Batı tekniğinin edinilmesine, modern bir ulus olarak şekillendirilmeye 

çalışılan Türklüğün İslam öncesi devirlerinin aktüalize edilmesinden Osmanlılığın modern bir 

toplumsal yapı ve ulus olarak yeniden organize edilmesine kadar pek çok fikrin kendisini gösterdiği 

bu devir, düşünce dünyasında birlikten çok çatışmanın kendisini gösterdiği bir dönem olarak var olur. 

Bu farklı zihniyetlerin birbirlerine muarız olduğu hususlar ekseriyeti ifade ederken bir araya gelip 

muvafık oldukları hususlar yok değildir. Bunların başında ise teknik ve teknolojiye müspet bir mana 

verilmesi ve ehemmiyet atfedilmesi gelir. Modernleşme arayışının ilk döneminden itibaren hususî bir 

önem verilen teknik ve teknoloji asrîleşmenin ilerleyen dönemlerinde de bu önemini muhafaza eder. 

Türk modernleşme tecrübesinde her meşrepten mütefekkirin üzerinde ittifak ettiği bir husus varsa bu 

da Batı teknik ve teknolojisinin olumlanması ve edinilmesinin zaruret olarak telakki edilmesi olur. 

Batıcı, Milliyetçi yahut İslamcı fark etmeksizin herkes teknolojinin lüzumu ve kıymeti hususunda 

ittifak eder. Bir araya gelmesi muhal unsurlar teknik ve teknoloji etrafında birleşir. Avrupa gezisinde 

gördüğü türlü teknikleri adeta bir büyü gibi tasavvur edip, görmeden anlaşılmasını neredeyse muhal 
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addeden Yirmisekiz Mehmet Çelebi’den (Rado, 2014) Molla Abbas adlı bir karakteri Avrupa’ya 

gönderip oraya hayran bıraktıran, sonra da bu hayran olunan bütün anasırın aslında Müslümanlar 

vasıtasıyla Avrupa’ya intikal ettiğini savunduran ve modernleşme arayışının kodlarını bu mollanın 

ağzından “…sizlere verdiğimizi kaytarıp almayı …Huda-yı Teala müyesser eyleye!” (Gaspıralı, 2014: 

129) ifadeleriyle açığa vuran Gaspıralı İsmail’e; Avrupa’da gittiği şehirlerin temizliğine, yollarının 

büyüklüğüne, trenlerine velhasıl neredeyse her şeye hayran kalıp İstanbul ile karşılaştıran ve geri 

kalmışlığa işaret eden Ferit Kam’dan (Kam, 2000), Avrupa medeniyetinin hasmı olsa da tekniğinin 

hısmı olan,  

“…bu heriflere karşı olan buğzumuz hiçbir vakit onların ilimlerine, fenlerine, 

san’atlarına sıçratmamalıyız. Çünki medeniyetin bu kısımlarında onlara yetişemezsek 

yaşamamıza, bize emanetullah olan din-i İslam’ı yaşatmamıza imkan yoktur. …Madem 

ki dinin müdafaası farz-ı ayındır; madem ki edayı farzın mütevakkıf olduğu esbabı elde 

etmek farzdır; o halde düşmanlarımızın kuvvet namına neleri varsa hepsini elde etmek 

için çalışmak efrad-ı müsliminin her birine farz-ı ayındır.” (Ersoy, 2013: 268-269)  

cümleleriyle tekniği edinmenin beş vakit namaz ve ramazan orucu gibi farz-ı ayn olduğunu söyleyen 

Mehmet Akif’e kadar Avrupa görmüş herkes teknik ve teknolojinin faziletlerini ve almanın zaruretini 

kendine adeta vird edinir. Bu doğrultuda Türk modernleşmesinin en temel hususiyetleri sayılırken 

teknikçi zihniyet kendisine en başlarda yer bulmalıdır.  

Bahsi geçen teknikçi zihniyet, devrin fikir üretim ve yayılım çevreleri olan neşriyat vasıtasıyla 

kendisini gösterir. Her eser bir şekilde kendi devrinden tevellüt ettiğine göre dinî neşriyat da teknikçi 

zihniyetten ari kalamaz. Devrin Batı fikriyatı çerçevesinde eğitim gören unsurları kadar ulema da Batı 

teknik ve teknolojisinden etkilenir ve bu durum onlar tarafından telif edilen dinî eserlere de yansır. 

İslam’ın mâni-i terakki olduğu iddia ve söylemlerinin (Cündioğlu, 1996) tekzibi ile bu söylemlerin 

tam aksine İslam’ın sebeb-i terakki olduğu fikrinin takviyesi arayışları İslam’ın temel kaynaklarına 

intikal ettirilir. Bir mütearife haline getirilen geri kalmışlık halinin müsebbibinin İslam değil İslam’ı 

hakkı ile eda edemeyen Müslümanlar olduğu fikri temellendirilmeye gayret gösterilir. Avrupa’da 

görülen ve terakki unsurları arasında tasavvur edilen ne varsa kaynağının İslam olduğu fikri 

çerçevesinde bu unsurların kaynakları İslam’ın temel kaynaklarından keşfedilmeye çalışılır. Bu 

istikamette en çok başvurulan alanlardan biri de tefsir olur. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin modern 

bilimsel gelişmeleri asırlar önce haber verdiğinin kanıtlanması için bir araç olarak değerlendirilen 

tefsir ilmi bunu göremeyen Müslümanları tenkit ederken İslam’ı muhafaza etme arayışı için 

işlevselleştirilir. Böylece teknikçi zihniyet kendisine tefsirlerde dahi yer bulur. Bu arayışın önemli 

örneklerinden biri ise Elmalılı Hamdi Efendi (Köksal, 2013: 13-33; Yavuz, 1995; Paksüt, 1993) 

tarafından Cumhuriyet idaresinin talebi üzerine kaleme alınan Hak Dini Kur’an Dili serlevhalı 

tefsirdir (Bilgin, 1997: 153; Ersöz, 1993: 173).  
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Osmanlı’nın zeval devrinin kemâl halindeki alimlerinden biri olan Elmalılı Hamdi Efendi bir 

fıkıhçı olmasına rağmen tefsir sahasında Cumhuriyet devrinde henüz aşılamamış bir eser telif eder. 

Tabii olarak eser devrin şart, arayış ve zihniyetlerinden de etkilenir. Bu doğrultuda teknikçi zihniyet 

de kendisini yer yer gösterir. Dini idrak tarzı bakımından Türk geleneğinin bir müntesibi olan Elmalılı 

Hamdi Efendi tefsiri telif ederken gelenekçi tavrını muhafaza etme çabası ortaya koyar fakat teknikçi 

zihniyetin etkileri de tefsirde tespit edilebilir nitelikte olur. Bu doğrultuda çalışmada Elmalılı Hamdi 

Efendi’nin Hak Dini Kur’an Dili tefsirinde teknik ve teknolojiye yönelik idrak biçimi söylem analizi 

yöntemi kullanılarak tetkik edilecektir. Gelenek ile modern arasında sıkışan zihniyetin bir yandan 

geleneği muhafaza etmeye gayret edilirken bir yandan da modern dünyaya intibak ve orada kendisine 

bir kıymet tesis etme çabası bu istikamette idrak edilmeye çalışılacaktır. 

1. Tefsirin Tekniği: Elmalılı Hamdi Efendi’nin Gelenekçi Cephesi ve Muhammed Abduh’u 

Tenkidi 

 Elmalılı Hamdi Efendi Türk düşünce geleneğinin müntesibidir. Kaleme aldığı eserleri bu 

geleneğin kendisini tesis ettiği zihniyet etrafında telif ettiği görüldüğünde bu durum başka bir delile 

gerek kalmayacak bir biçimde ortaya çıkar. Hak Dini Kur’an Dili de bu geleneğin tesis ettiği bir 

zihniyetle kaleme alınır. Hanefî-Mâtürîdî gelenek devletin de kendisinden talep ettiği üzere tefsirde 

muhafaza edilir (Yazır, 2005: XXIV- XXV). Bu zihniyet doğrultusunda dinin belli teknik ve 

teknolojik hususları doğrulamak için işlevselleştirilmesi, ayetlerin bu doğrultuda tefsirine çaba 

gösterilmesi de eleştirilir. Türk geleneğinin içinde yetişen bir mütefekkir olarak Elmalılı’yı ortaya 

koyan önemli örneklerden biri olarak onun Muhammed Abduh’un Fil Suresi tefsirine yönelik tenkidi 

gösterilebilir. Abduh, Fil Suresi tefsirinde geleneğe muhalefet ederek vakıayı determinist bir 

zihniyetle açıklama gayretine girişir. Meseleyi Allah tarafından var edilen insan üstü bir mucize yerine 

bilimsel nedensellik ilişkileri ekseninde açıklamaya çalışır. Bu doğrultuda Abduh, vakıanın kuşlar 

tarafından atılanların taşlar değil de sivrisinek yahut sinekler tarafından taşınan, Avrupa’da hastalık 

yapıcı olduğu tespit edilen mikroplar olduğunu ve ölenlerin de çiçek veya kızamık hastalığı 

münasebetiyle öldüğünü söyler: 

“Bu değerli sure bize, bu çiçek veya kızamık hastalıklarının, Allah’ın rüzgar yoluyla 

gönderdiği tayrdan/uçanlardan oluşan büyük sürüler vasıtasıyla askerlere attığı sicilden 

...kaynaklandığını beyan etmektedir. Bu tayr’ın ...bazı hastalıkların mikroblarını taşıyan 

sivrisinek veya sinekler olduğunu ve zehirli olan bu siccilin ...ise bu hayvanların 

ayaklarında rüzgar vasıtasıyla asılı bulunduklarını, bu taşların isabet ettiği bedenin içine 

girdiğini ve bedenin bozulmasını ve etinin dökülmesi ile sonuçlanacak olan yaralara 

sebeb olduğunu düşünmek mümkündür. …Bugün mikrob adı verilen bu küçük hayvan 

da, bunun dışında değildir. ...Allah Teala’nın azgınları kahretmedeki kudretinin eserinin 

zuhuru, o tayr’ın ...dağların tepeleri iriliğinde olmasına, özel renklerinin bulunmasına, 

taşların miktarının ve bunların nasıl etki yaptıklarının bilinmesine bağlı değildir.” 

(Abduh, 2012: 438).  
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 Tefsir vasıtası ile teknik-teknolojinin tespiti ve teknik-teknoloji vasıtası ile ayetlerin tefsiri 

arasında salınan bu teknikçi zihniyet karşısında Elmalılı belki de bütün Hak Dini Kur’an Dili 

metnindeki en ağır tenkitlerden birini ortaya koyar. Abduh’u tahrif yapmakla ve ehliyetsizlikle itham 

ve Abduh’un iddialarına sayfalarca itiraz eder (Yazır, 1979a: 6125-6146). “…bu telâkki, bu sureti 

ifade Abdühün sırf kendi vaz’ıdır. … bir te’vile sapmayı, o büyük işi adî gibi göstermeyi bir 

fevkalâdelik saymıştır.” (Yazır, 1979a: 6128-6129) ifadeleri ile Abduh’u zemmederken bu söylemler 

karşısında geleneğin müddei hususunda vereceği hükmü doğrudan vermese de duruşu muhafaza eder. 

Abduh’un bu yaklaşımının hoş görülebilecek bir hata olmadığının altını çizer, “Ve böyle hatalar 

hasbelbeşeriyye her âlimde bulunması tabi’î olan ictihadî hefevat kabîlinden de değildir. Şeyhlık 

vüsûkuna mani’ olan avarızı ehliyyetten olur.” (Yazır, 1979a: 6132-6133) ifadeleri ile bu söylemlerin 

bir alimin güvenilirliğini yok edecek hata kabilinden olduğunun üzerinde durarak Abduh’un ilmî 

güvenilirliğinin olmadığını da söylemiş olur. Bunun ardından Abduh’un bu bilimci-teknikçi arayışının 

arkasındaki zihniyeti kendi fikrince aşikâr eder: 

“Halbuki bizim iradî fiıllerimiz için zarurî gibi görünen maddî ve tabiî şerâit, Allah’ın 

fiıllerinde ve bahusus tabiatleri tahvil eden ibdaî fiıllerinde hiç şart olmadığını 

göstermek bu Sûrenin bâriz mazmunu iken ve kudreti ilâhiyyenin eseri o gibi şartlara 

tevakkuf etmiyeceği daha demin söylenmiş iken eamm olan taşları cüderî ve hasbe 

maddesine tahsîs ederek maddecilere hoş görünmek için Sûrenin ıtlâkını takyid ile 

tagyir eden bir fıkraya tefsîr diye ı’tikad, nasıl sahih olur?” (Yazır, 1979a: 6140). 

Ayetlere yönelik geleneksel kabulleri ve Ehl-i Sünnet’in itikat ettiği rivayetleri sıralar ve bugün 

de şifahî kültür doğrultusunda neredeyse akıl baliğ her Müslümanın bildiği Fil Olayı’nı klasik tefsir 

usûlü çerçevesinde anlatır.  

Elmalılı mevzuyu sadece abesle iştigal ettiği yere işaret ederek geçmez, meselelerin nasıl ele 

alınacağı ile ilgili usûle de işaret eder (Yazır, 1979a: 6138). Elmalılı’nın bu duruşu onun modernleşme 

zihniyetinin içinden konuşan diğer isimlere nazaran kendi alanını açmış ve zihniyet dünyası geleneğin 

içinden teşekkül etmiş bir şahsiyet olduğunun karinesi olarak okunabilir. Elmalılı, Fil Suresi tefsirinde 

geleneği muhafaza, modern tevilleri mahkûm eder. Modern dünyaya intikal ve intibak adına Kur’an-ı 

Kerim ayetlerinin rasyonalist arayışların bir parçası haline getirilmesini ağır bir şekilde eleştirir. Bu 

itibarla Elmalılı gelenekçi bir duruş ve şahsiyet ortaya koyar. 

2. Tekniğin Tefsiri: Elmalılı Hamdi Efendi’nin Modern Cephesi ve Teknikçi Zihniyeti  

Türk düşünce geleneğinin bir müntesibi olan Elmalılı bir parçası olduğu devirden de tabii olarak 

etkilenir. Askerî, idarî, siyasî, iktisadî ve içtimaî değişim ve dönüşümler, bu değişim ve dönüşüm 

süreçlerinin ortaya çıkardığı buhran hali, asrîleşmede usûlün ne yönde olması gerektiğine dair çok 

farklı fikir ve tekliflerin çağında yetişen Elmalılı, bu dünyanın bir parçası olur. Şarkiyatçı literatürde 

İslam ile ilgili fikirler karşısında ortaya çıkan savunmacı söylemler ve İslam’ı müdafaa arayışından 

Elmalılı da etkilenir ve bu çabanın müdafîlerinden biri haline gelir (Yazır, 2013a; 2013b; 2013c; 
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2013d). Bu istikamette gelenek ile modernite arasında gidip gelen zihniyetten onun etkilenmemesi 

muhaldir. Elmalılı Metâlib ve Mezâhib’e yazdığı meşhur dibacede zihniyet dünyasını açıkça ortaya 

koyar. Bir yandan geleneğe dönerken bir yandan moderniteye kapı açar. Dibacedeki şu satırlar bu 

durumu açıkça ortaya koymaya kâfi gelir: 

“Avrupadaki son ilerlemeler, İslâmla temastan sonra edindiği vicdanın tesirile, aklı, 

Hıristiyanlığın kör kulluğu karşısında sönmekten kurtarıp ayrıca faaliyetlerine kıymet 

verebilmesi ve Hıristiyanlığı hassasiyet dairesi içinde durdurmağa çalışmasile 

başlamıştır. …İslâm milletlerinde görülen gerileme ise, dine karşı hassaslığın azalması, 

aşk ve zevkin sönmesi ve akidelerin donmuş bir hale gelmesi yüzündendir. İslâm 

akidelerinin akla uygunluğu, Allah’a şükür, her zaman sabit ve emin olup, âlemde 

Müslümanlar kadar inanç sahibi hiç bir millet bulunmadığı da tecrübe ile görülmüş 

iken, bu itikad esaslarının namzet bulunduğu ilmî gelişmelerden ve amelî neticelerden 

mahrum kalınması, dine karşı hassaslığa gereği gibi dikkat edilmemesinden ve akideye 

aşkı da ilâve ettirecek bir vicdanî neşve ile takip olunamamasından ileri gelmiştir. İslâm 

Felsefesinin, bütün felsefede sâbit olmuş esaslarla ihtilâf halinde olmadığı ve bu itibarla 

bizde din ile ilmin çatışmasının bahis mevzuu bulunmadığı bilindiği halde, biz niçin 

fenlerin karşısında kalmış gibi görünüyor ve gösteriliyoruz? Bence, bunun sebebi, 

dinimizin his tarafının iyi takip edilmemesi, akidelerimizle müsbet ilimler arasındaki 

gittikçe artan münasebetlerin geliştirilmemesi ve edebiyat ve sanatımıza, toplum 

vicdanımızın hayat neşvesine revnak verecek bir hassaslığın sağlanamamasıdır.” 

(Yazır, 1978: XLV). 

Bununla beraber Hak Dini Kur’an Dili bütünlüklü bir şekilde tetkik edildiğinde Elmalılı’nın 

tenkit ettiği bu yaklaşımlara yakınlaştığı, devrinin zihniyet dünyasının etkisi altında teknikçi bir 

arayışa girdiği yerleri de görmek mümkün olur. Örneğin Elmalılı, Hud Suresi’nin 40. Ayeti’ndeki 

Hazreti Nuh’a yapması vahyedilen gemi ile ilgili bilgi verirken bahsi geçen geminin ilkel bir yelkenli 

değil, kendi döneminde gördüğü buhar gücüyle çalışan bir vapur olduğunu ifade eder. Burada da 

ayette geçen tennur ve feveran sözcüklerini ateşin yandığı ve devinime sebebiyet verdiği yer olarak 

idrak eden Elmalılı bu doğrultuda akla gelebilecek Bu teknoloji madem o zaman vardı neden 

sonrasında kullanılmadı? sorusunu da gündemine alır: 

“Âyetin bu zâhirine karşı o zaman öyle bir vapur nasıl yapılabilirdi ve yapılmış olsa bu 

san’at unutulur mu idi? gibi bir istib’ad ve tevehhümden başka denecek bir şey de 

bulunamaz. Halbuki mukaddemâ ma’lûm olub da sonradan gaib olmuş sanayiı 

tecribiyyenin bile tarihte misali eksik olmadığı gibi... Allahü teâlânın hıfz-u vahyile 

yapılmış olan ve …çifti, ya’ni erkeği dişisi bulunan her şeyden -ki, tafsılini Allah bilir- 

ikişer dane humule alabilen ve bunlarla beraber Hazret-i Nûh’un bir oğlundan başka ehl-ü 

ıyalini ve az miktarda da olsa kavminden îman etmiş olanları dahi yüklenerek …dağlar 

gibi dalgalar içinde cereyan edip giden harikul’âde bir geminin alel’âde bir yelken gemisi 

farzedilmesi daha müsteb’ad olacağında şüphe edilemez.” (Yazır, 1979b: 2783). 

Elmalılı burada çok fazla mahluku taşıyacak bir geminin ilkel bir gemi olmasını akla uygun 

bulmayarak Hazreti Nuh’un inşa ettiği gemiyi buharlı motorla çalışan bir vapur yapmakta herhangi bir 

sakınca görmez. Abduh’u tenkit ederken üzerinde çokça durduğu rivayetlerin manipülatif amaçlarla 

kullanılması hatasına düşmese de devrin teknik ve teknolojisini Kur’an-ı Kerim ayetlerinde aramanın 

bir örneğini açıkça gösterir. Gene Hicr Suresi’nin 22. Ayetindeki rüzgârın aşılayıcılığı ifadesini 
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Elmalılı bitkilerin rüzgâr vasıtasıyla aşılanmasına yormuş ve bu durumu bilimsel bir bilginin bin sene 

öncesinden haber verilmesi olarak sunar: 

“Ve bu suretle …meçhul bir hakikati ilmiyyeyi haber verdiği bin bu kadar sene sonra 

tebeyyün ve tavazzuh etmiş ve binaenaleyh bu âyetin de bir mu’cize olduğu tezahür 

eylemiştir.” (Yazır, 1979c: 3053-3054). 

Modern dönemde tespit edilmiş bilimsel bir bilginin ya da keşfedilen teknik ve teknolojinin bin 

yıl önce Kur’an-ı Kerim’de haber verildiği söylemi, modernleşme devri Osmanlı mütefekkirlerinde ve 

haleflerinde sıkça rastlanan bir tema olur. Bu doğrultuda esasen dinin bilim ve teknik namına 

Müslümanları bilgilendirdiği fakat bu malumatı Müslümanların kullanamadığı, bunun bir neticesi 

olarak da Müslümanların geri kaldığı tezi temellendirilmeye çalışır. Burada varılan netice ise İslam’ın 

gerileme değil bilakis ilerleme sebebi olduğu burada geride kalmış bir unsur varsa bunun sebebinin 

İslam’ın kendisi değil dinin sunduğu ilerleme imkanlarını kullanamayan müntesipleri olduğudur. Bu 

noktada Kur’an-ı Kerim’in modern teknolojilere “işaret” ettiği anlatısının yeniden ortaya çıktığı bir 

diğer bölüm ise Yasin Suresi’nin “O ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup 

duruyorsunuz.” mealindeki 80. Ayeti’nin tefsirinde ortaya çıkar. Burada Elmalılı ayetin Allah 

tarafından elektriğe yapılan bir işaret olduğunu ifade eder: 

“Ancak burada şayanı dikkat olan nokta şudur ki, bununla maksud ağaçtaki odun veya 

kömürü göstermek değil, delk-ü temass ile yeşil ağaçtan zuhure gelen hararet ve iştiali 

anlatmaktır. Bu ise şimdi bildiğimize göre bir elektirik hâdisesidir.” (Yazır, 1979d: 4042). 

Benzer şekilde Elmalılı Hamdi Efendi A’la Suresi’nin “O Rabbin ki o otlağı çıkardı, sonra da 

onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi.” mealindeki 4. ve 5. ayetlerinin taşkömürüne işaret ettiği fikrine 

kapılır ve taşkömürünün nasıl oluştuğunu tefsirde sayfalarca anlatır (Yazır, 1979e: 5751-5758). Buna 

benzer pek çok örnekle beraber Elmalılı modern bilim, teknik ve teknoloji etrafında ortaya çıkan 

unsurların Kur’an-ı Kerim’de var olduğuna tam manası ile kanaat getirir. Bu kanaat ile ortaya çıktığını 

düşündüğü “zafer”i ise şöyle ilan eder: “Demek ki bugün bu ve emsali âyetlerde Kur’an’ın fenne karşı 

büyük bir zaferini okumaktayız. O halde bildiğimiz fenne muhalif görünen noktalara tesadüf edildiği 

zaman Kur’an’ı fenne uydurmağa çalışmamalı, fenni Kur’an’a tevfîk etmeğe uğraşmalıdır.” (Yazır, 

1979c: 3355). Bu ifadelerle Elmalılı Hamdi Efendi bir yandan Abduh gibi dinin fizik ötesi unsurlarını 

rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışarak “Kur’an-ı Fenne uydurmaya” çalışmayı tenkit eder fakat 

diğer yandan Kur’an-ı Kerim’in hali hazırda bütün bu unsurları muhtevî olduğu, fenne galip geldiği 

fikrinden hareketle “fenni Kur’an’a tevfik etmeğe” çaba gösterilmesini teşvik eder. Burada edebî bir 

maharet gibi görünse de bu yöntemsel ayrımın ne şekilde gerçekleştirileceğinin altı ise boş kalır. 

Kur’an-ı bilimlere uydurmaya çalışmak ile bilimleri Kur’an’a ile uyumlu hale getirmek arasında nasıl 

bir fark vardır? Bu iki yöntem arasında ne gibi mahiyet ve keyfiyet farkları bulunur? Bu sorulara 

Elmalılı’nın sarih bir cevabı yoktur. Bundan dolayı da Elmalılı “fenni Kur’an’a tevfik etmeğe” 

çalışırken yer yer “Kur’an-ı Fenne uydurmaya” intikal eder. Aslında Elmalılı bilim, teknik ve 
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teknolojiyi merkez kabul edip Kur’an-ı Kerim’i bu merkez etrafında değerlendirmenin tehlikelerinin 

farkındadır (Yazır, 1979f: 855). Fakat içinde bulunulan devir ve durum mazi ile hal arasında bir köprü 

kurmanın imkanını yoklamayı da zaruret haline getirir. Elmalılı bu arayış içinde dahi yetiştiği 

geleneğin zihniyet ve duruşunu olabildiğince korur. Bununla beraber her durumda bu duruşu 

muhafaza etmek teknikçi zihniyetin devrindeki egemenliğinden dolayı mümkün olmaz. Asrîleşme 

devri en gelenekçi zihniyetleri dahi etkisi altına alır. Geleneğin getirdiği bakış açısı muhafaza edilse 

bile uygulamada modern söylemler az ya da çok kendisini bir şekilde gösterir. Devrin içinde 

doğanların o devirden bağımsız kalmasının muhal olduğu bu şekilde yeniden ortaya çıkar. Hazreti 

İsa’nın doğumunu modern tıp ve biyoloji açıklamaları etrafında izah etmeye çalıştığı bahiste de bu 

durum kendisini yeniden aşikâr eder (Yazır, 1979f: 1126). Geleneğin zihniyeti çerçevesinde 

Muhammed Abduh’un Fil Sûresi’ndeki söylemlerine baştan sona ilmî niteliğe haiz tenkitler getiren 

Elmalılı, tenkit ettiği hataya bu hususta kendisi düşer. 

Sonuç 

Asrîleşme devri muhkem bir halden başka bir hale intikal edilmeye çalışılan her devirde olduğu 

gibi şahıs ve toplumların zihniyet dünyalarında önemli etkiler bırakır. Mazi, hal ve ikbal arasında belli 

zaruret kabulleri sebebiyle yeni bir terkip tesis etmeye çalışanlar bu unsurlar arasındaki dengeyi 

kurmakta zahmet çeker. Elmalılı Hamdi Efendi’nin tecrübesi de bu durumu tasdik eder. Elmalılı bir 

taraftan ait olduğu dünyayı muhafaza etmeye çalışırken bir yandan da intikal edilmek istenen dünyaya 

ulaşmanın imkanlarını arar. Onun muhallet eseri Hak Dini Kur’an Dili’nde de bu muhafaza ile arayış 

arasında salınan zihniyet kendisini gösterir. Elmalılı’nın devrinin diğer simalarına nisbetle mazi, hal 

ve ikbal arasındaki arayışında maziyi merkeze aldığı ve hal ile ikbali mazinin gözünden 

değerlendirdiği söylenebilir. Onun bir ilim adamı olarak geleneğe ittibası telif ettiği her eserde 

rahatlıkla görülebilir. Bu istikamette Elmalılı, tefsiri Hanefî-Mâtürîdî gelenek etrafında kaleme alır. 

İtikat ve muameleta dair meseleleri Türk düşünce geleneği etrafında izah eder. Onun Muhammed 

Abduh’a tenkidinin merkezinde de bu geleneğin değerlendirme tarzı kendisini gösterir. Bununla 

beraber herkesin kendi devrinin bir neticesi olduğu da mütearifedir. Asrîleşme en gelenekçi 

zihniyetleri bile bir şekilde etkiler. Dünyaya bakış, onu değerlendirme tarzı ve hayat pratiklerini az ya 

da çok şekillendirir. Bu istikamette Elmalılı Hamdi Efendi de devrinin teknikçi zihniyetinden 

etkilenir. Tefsirde usûlün kıymetinin farkında olduğundan teknik ve teknoloji gibi meselelere bakış 

noktasında klasik usullerin gözünden bir bilinç ve söylem de ortaya koyar. Fakat uygulamada bu 

usullerden bazı noktalarda kopar, tenkit ettiği usûl hatalarına kendisi de düşer. Bu meyanda 

Elmalılı’nın tefsirinde Hazreti Nuh’un gemisi modern bir vapur olur; Kur’an-ı Kerim’de elektrik, taş 

kömürü bin sene önceden işaret edilerek haber verilir; İlahî kelam yer yer astronomiden biyolojiye, 

tıptan botaniğe modern bilimin pek çok keşfinin var olduğu bir metin olarak değerlendirilir. 
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Asrîleşme, en muhkem zihin ve zihniyetleri dahi etkilemenin imkânını bulduğu böylece gösterir.  

Buna rağmen Hak Dini Kur’an Dili baştan sona ciddi bir şekilde tetkik edildiğinde hâkim unsurun 

modern arayışlar olmadığı ve Elmalılı’nın gelenekçi zihniyetinin ağırlığı da açıkça görülür. Netice 

olarak şunu söylemek mümkündür ki Elmalılı Hamdi Efendi devrinin teknikçi zihniyetinden etkilense 

de tefsirini geleneğin zihniyet dünyası etrafında kaleme alır. Elmalılı’nın mazi, hal ve ikbal arasındaki 

gerilimi doğru bir şekilde yönetme çabası, Hak Dini Kur’an Dili’ni muhallet bir tefsir olmanın 

yanında asrîleşme devri tarihi izlerinin kendisinde aranacağı bir düşünce tarihi metni olarak okumanın 

imkânını beraberinde getirir. 
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Kehf Suresindeki Bahçe Kıssasında Kişilik Betimlemesi 

 

Eşref İnan
1
 

Özet 

     Kur’an örneklendirme yaparken, toplumda önce bazı sorunları dile getirir. İnsanlar için takip 

edilmesi gereken yolu söyler. Daha sonra yapılan tavsiyeyle insanlar tercihlerini yaparlar. Her zaman 

iyilik, güzellik ve adaleti tercih edenlerin kazandığı ifade edilir. Burada da zengin, şımarık inkârcı bir 

kişinin mal ve servetiyle övündüğü bir kişilik sergilenmektedir. Karşısında ise hayırsever ve mütevazi 

bir kişiden bahsedilmektedir. Zengin olan, servetin verdiği sarhoşlukla arkadaşına karşı büyüklük 

taslar. Diğeri ahiretin olduğunu ve rabbine itaat etmesi gerektiğini söyler ve onu iknaya çalışır. Ona 

Allah’ın servetini yok edebileceğini söyler ve neticede de bu gerçekleşir. Büyüklük taslayıp malıyla 

şımaran kişi pişmanlık içindedir ve yaptığı hatasını sorgulamaktadır. Kur’an, dünya hayatının da böyle 

olduğunu belirtir. 

      Kıssaların temel mantığında verilecek mesaj değeri farklı bir anlatımla dile getirilmektir. Bu da 

zihinde kalıcı bir anlamın yer etmesini sağlar. Yüce Allah burada önemli bir kişilik tasviri yaparak 

istenilen kazanıma kapı aralamaktadır. Kıssa gerçekliği ise insanların hedef kişiliğe temel teşkil 

etmede oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıssa, Kişilik, Betimleme. 

 

Personalıty Descrıptıon in the Story of Garden in Sure Kehf 

Abstract 

While exemplifying, The Koran primarily expresses some problems in the community lt tells the way 

which should be followed for people ,then people make their choice though the made advice lt is 

expressed that those who prefer favor,beauty and justice always win. In this article a personality 

whose a wealthy,spoiled and disbelief young boasting with his wealth and geods is exhibited.On the 

ofher hand ,ıt mentions about a charitable and humble person ,too while the wealthy person humiliates 

his friend by relying on his fortune,the other person tells there hereafter and he must obey God and 

tries to convince him .He tells God may destroy his wealth and it happens eventvally .The arrogant 

person who brays goods would regret and think his mistake .The Koran states that worldly life is like. 

     In the basic logic of the stories, the message value is to express different expressions. This gives 

the mind a permanent sense of meaning. Almighty Allah is opening the door to the desired gain by 

depicting an important personality here. 

The reality of the story, on the other hand, is very important in forming the basis of the target 

personality of the people. 

 

Key Words: Story, personality, description. 
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Kur’an’da anlatılmak istenen mesajların sunuş şekli farklı boyutlarla ile ilerler. Kıssa şekliyle gelen 

anlatımlar da bunlardan biridir. Yüce Allah bu üslupla gerek peygamber ve gerekse de farklı kişiler 

üzerinde anlattığı olaylarda önemli mesajlar vermektedir. Konumuzu bina ettiğimiz   hikâye, dünya 

hayatının maddi olarak süslü(Al-î İmran, 3/14) boyutunu dile getiren bir diyalog ile başlamaktadır. 

Güzel bağların olduğu hurmalıklar ve üzüm asmaları ile çevrili nehirlerden bahsedilir. Oldukça göz 

alıcı bir manzara, zevk ve mal bahşeden bir servetten ibaret olan değerli bahçeden anlatılır ( 

Kehf,18/32-33). 

     Kıssada inanan biri ile inanmayan birisinin ruh hallerini tasvir eden bir örnek verilmektedir. 

İnancın ruha verdiği huzur yönü ve inkarın netice verdiği olumsuz durumlar dile getirilmektedir. 

Ayrıca Mekke yaşayan servet sahibi şirk ehli ile yoksul müminlerin ruh halleri de anlatılmaktadır. 

Genel manada ise dünyada her zaman ve her dönemde yaşanılabilecek bir tablo örneği içermektedir. 

Yoksul müminleri küçümseyen zengin müşriklerin tutumları da kınanmaktadır. Hz. Peygamber 

(a.s.m.)’a onların sözlerine uyulmamasının gereğini bildiren bu ayetlerin devamında verilen tablo ile 

müşriklerden bu tarz kişilik sergileyenlerin akıbetlerinin o bahçe sahiplerinin hüsran ile özdeşleşeceği 

anlatılmaktır (Komisyon, 2006: III, 475-476). Yaşanmış bu kıssalar hayata önemli bir ölçü koymakta 

peygamber ve takipçilerinin davet süreçlerinde değerli bir inanç motivasyonu sağlamaktadır. Biz de 

bu çalışmamızda iman ve küfrün her asırda şekillenişinin farklı olacağını bunun kişilik yansımasında 

nasıl rol oynayacağını ortaya koymaya çalışacağız. 

Kur’an’da Kıssaların Mahiyeti 

     Kur’an’ın asıl hedefi insanoğluna hakikati bildirmek, kendilerini hak ve doğru ile tanıştırıp onları 

arzularına esir olmaktan kurtarmaktır. Asıl gerçek bilinince de takınılacak tavrın ne olacağı yönünde 

isabetli yaklaşım kazanımı sağlamaktır. Tecrübesizlikten kaynaklı kötü sonlara varmadan ilahi 

öğretilerle istikametli yol alabilmektir. Kur’an’daki bu tarz kıssalar ise bu temel gayeye ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 

      Kur’an, insanlara mesajların farklı metotlarla dile getirir. Kur’an hidayet yolunu bazen doğrudan 

anlatırken bazen de ‘kıssadan hisse’ alınması için daha önceden tecrübe edilmiş örneklerle anlatır. 

Mesela maddi imkânlarıyla şımaran ‘Karun’ örneğini verir. Servet çatışması ile ikiye bölünen 

insanlardan hangilerinin isabet ettiğini bildirir (Kasas,28/76-82). Servetin ve iktidarın Allah yolunda 

harcanmasının önemini anlatmak için Hz. Süleyman misali göze çarpar. İktidar ve gücün nasıl kör 

edip saptırdığını Allah’ı unutmakla sembolleşen Firavun’a dikkat çekilir. Sahip olduğu iktidarla 

insanlara zulmeden otoriteye karşı mücadelede dik duran Hz. Musa örneği verilir. Hz. Eyüp de ise 

oldukça eğitici sabır örneği ile dikkatleri çeker. Yıllarca çekilen çileye karşı tahammülün önemine 

değinilir. Hz. İbrahim’in kıssasında evladına feda etme derecesinde Allah’a olan teslimiyet anlatılır. 

Hz. İsa ve Meryem örneğinde iffet ve merhamet öne çıkar (Meryem,19/16-35). Bütün kıssalarda 

anlatılmak istenen “Geçmiş milletlerin kıssalarında akıl sahibi insanlar için pek çok dersler vardır.” 

(Yusuf,12/111)ayetiyle açıkça ifade edilmiştir. Kıssaların önemli bir çoğunluk teşkil ettiği Kur’an, 

hayat konusunda önemli derslerin olduğunu dile getirmektedir.  

     Peygamberlerin özellikle anlatıldığı kıssalarda Kur’an Hz. Âdem’le başlayan tevhit mücadelesinin 

farklı zaman ve mekânlarda devam ettiğini göstermektedir. Peygamberlere ait ve diğer kıssalarla ortak 

bir anlam için mesaj ortaklığı görülmektedir. 

Kur’an’da Kıssanın Kehf Suresinde Geçen Bölümü 
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      Kıssanın daha iyi anlaşılması için olayın bilinmesi oldukça önemlidir. Olaya Kur’an şöyle 

değinmektedir: 

“Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla 

donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik.”  

“İki bağ da yemişlerini vermiş, ondan (verim bakımından) hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve 

aralarında da bir ırmak fışkırtmıştık.”   

İmkânı iyi olan arkadaşına “Ben, mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da 

daha güçlüyüm.” dedi. 

Bahçesine girdiğinde ise “Bunun hiç yok olacağını sanmam.” dedi.   

 “Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, 

şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım.”   

Diğer arkadaşı ona “Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli ayağı 

tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan (Allah) ı inkâr mı ettin?” şeklinde öğüt vererek kendisinin 

benimsediği inancı ve tavrı da açıkça şöyle dile getirmektedir: 

 “Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.”  

  “Bağına girdiğin zaman, 'Maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi? Eğer 

beni mal ve çocuk bakımından senden daha az (güçte) görüyorsan.”   

 “Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir, (seninkinin) üstüne de gökten 'yakıp-yıkan 

bir afet' gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir.” 

 “Veya onun suyu dibe göçü verir de böylelikle onu arayıp-bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.”  Bu 

öğütlerden sonra olayın nasıl gerçekleştiği anlatılırken pişmanlığın acısı da belirtilmektedir: 

“Onun ürünleri (bir yıkımla) kuşatıldı. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını 

ovuşturuyordu. O (bahçenin) çardakları yıkılmış durumdaydı, kendisi de şöyle diyordu: “Keşke 

Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım.”   

“Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu, kendi kendine de yardım edemedi.   

“İşte burada (bu durumda) velayet (yardımcılık, dostluk) hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından 

hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır.”(Kehf, 18/32-44) Tamamını verdiğimiz bu kıssanın içeriği 

insanın nazarına önemli bir ibret tablosu olarak sunulmaktadır. Kıssa verisi diyebileceğimiz olaydan 

sonraki iki ayet, asıl mesajı aktarmaktadır: “Onlara, dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu 

anlat: Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır, ama sonunda rüzgârın 

savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır.” “Mal ve oğullar, 

dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak yararlı işler, sevap olarak da, emel olarak da, Rabbinin 

katında daha hayırlıdır.”(Kehf, 18/45-46). Hayata dair beklentinin böyle önemli bir mecrada 

işlemesinin gerekliliği anlatılmaktadır. 

Kıssa Hakkındaki Rivayetler 

125



 

     Kıssada anlatılan iki kardeşin Mekke'de yaşayan ve tanınmış bir kabile olan Mahzûm oğularından 

olduğu söylenmektedir. İnkâr eden kişinin Esved b. Abdü'l-Eşed olduğu müslüman olan ise kendi 

kardeşi Ebû Seleme olduğuna dair rivayetler vardır. Bahçelerin ise Tâif'de bulunduğu söylenmektedir. 

Mümin olan Ebu Seleme babalarından kalan miras payını hayır yolunda harcamış, diğeri ise kıssada 

geçen bağları satın almıştır. Sonuç ise Kur’an’ın anlattığı gibi hüsrandır. Başka bir rivayette ise bu 

kardeşlerin İsrâiloğullarından olduğu yönündedir (İbn Âşûr, ts: XII, 316). Saffat suresindeki 

“Onlardan bir sözcü der ki: ‘Benim bir yakınım vardı.’ Sen de gerçekten(dirilişi) doğrulayanlardan 

mısın? Bizler öldüğümüz, toprak ve kemikler olduğumuzda mı, gerçekten biz mi (yeniden diriltilip 

sonra da) sorguya çekilecekmişiz?”(Saffat,37/51-53) ifadelerinin gerçekleştiği kimselerle aynı kişiler 

olduğu belirtilmiştir. (Zemahşerî, 2005: 605) 

      Başka bir rivayette ise bunların miras meselesi üzerinde farklı yaklaşımları olan iki kardeş olduğu 

ifade edilir. Babalarından kendilerine sekiz bin dirhem miras kalır. Bunlar mirası bölüşürler. Birisi bin 

dirheme bir arsa alır, diğeri ahirette yerim olsun diye bin dirhem infak eder. Diğeri bin dirheme ev 

alır. Bu ise ahirette evim olsun diye bin dirhemi Allah yolunda harcar. Diğeri bin dirhem ile evlilik 

masrafı yapar, mümin olan ise ahirette hurilerin mehri olsun diye infak eder. Nihayet diğer kalanı da 

Allah yolunda harcar (Zemahşeri, 2005: 619). Bütün rivayetler göz önünde bulundurulduğunda 

Allah’ın kendisine ikram ettiği nimet vasıtasıyla şımarıp gurura kapılan arkadaşı kınanmaktadır. 

(İsra,17/37) Karşılıklı diyalogta onun sıradan bir sudan yaratıldığı ve ham maddesinin çamurdan 

olduğu kendisine hatırlatılmaktadır. Şımararak haddi aşmanın, kibirle büyüklenmenin doğuracağı kötü 

sonuca karşı ikaz edilmektedir. Bağ, bahçe ve servetten daha hayırlı olabileceklerin Allah’ın katında 

olduğu  ve bu emeli taşımanın gereği bildirilmektedir (Kutub, ts: VII, 412). 

Kıssadaki Bazı Karakterler 

      Kur’an bu kıssayla Allah’a bağlanmanın insan ruhuna verdiği güven ve sekinetin mesajının 

verirken, inançsızlıkla ruhtaki güvensizlik dile getirilmektedir. Bu ayetlerle yoksulları küçümseyen 

kimselerin tutumlarını eleştirilmiş ve sonucun fakir mümin lehinde gerçekleştiği belirtilmiştir (Ateş, 

1988: III, 573). 

     Kıssada zulüm, şükürsüzlük, kibirlilik tavrı sergileyen biri ile ve gayet mütevazi nimeti takdir eden 

biri arasında gerçekleşen bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bahçe sahibinden biri aklını, fikrini dağıtıp 

bu nimetlerin verdiği sarhoşlukla kendinden geçip aşırı bir gurura kapılmaktadır. Horoz ve tavus 

kuşları gibi kabarıp "Ben senden daha varlıklıyım ve tayfam da seninkinden daha kalabalıktır." 

(Kehf,18/34) demekle kişiliğine ait durumunu ortaya koymaktadır. Sonra arkadaşını alarak 

bahçelerden birine götürür. Kendisine Allah’ın lütfuyla verilen nimetlere karşı tahdis-i nimet yapmak 

yerine içini azgınlık kaplayarak yüksek bir gurura kapılır (Useymin,2010: VII,140). Dolayısıyla 

Allah'ı unutmuş, kendisine verilen bunca nimete rağmen şükretmeyi bile aklına getirmemiştir. Bu 

güzel bahçelerin asla yok olmayacağını sanmakta ve kesin bir dil ile kıyameti inkâr etmektedir 

(Kehf,18/35-36). Kıyamet kopsa bile o zaman da ödüllendirilmede kayırılacağını zannederek 

kendisinin başkalarına tercih edileceğini söylemektedir. Dünyada bahçe sahibi olması ahirette de 

kendisine ayrıcalık tanınacağı fikrine sürüklemiştir (Kutub, ts: VII, 411). Oysa bu apaçık batıl bir 

karşılaştırmadır. Dünyada sahip olunan nimet avantajlarının ahirette de aynısına sahip olunacağı 

anlamına gelmedi gayet açıktır (Useymin, 2010: VII,141). 

      Gurura kapılan servet ve mal sahipleri, dünyaya düşkünlüklerinden dolayı değer yargılarında 

ahirette de nimete mazhar olmanın zannına kapılmaktadırlar. Dünyadaki bu tavırları kendilerine gökte 
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de bir ayrıcalık getireceği arzusu taşımalarına sebep olmaktadır (Kutub, ts: VII, 411). İnsanoğlunun 

dünyaya meyyal olması bilinen bir gerçektir. Ancak bu arzularının putlaştırılmaması gerekir 

(Komisyon, 2010: I,132-133). Oysa herhangi bir bağ ya da serveti sahip olmayan arkadaşı ise sürekli 

ve daha değerli nimetlerle övünüyor. Rabbine olan inancı ile onur duyarak gelecekte ilahi divanda 

herkesin secdeye kapanacağı alemlerin rabbi olan Allah’a dayanıp güvenmektedir. 

      Aralarında geçen bir tartışmada arkadaşı kendisine dedi ki; "Seni önce topraktan, sonra spermden 

yaratan, sonunda da insan biçimine koyan Allah'ı inkâr mı ediyorsun?" (Kehf,18/37) Burada geçen 

konuşmada ise ahiretin inkârı adamın küfrüne delil olarak sayılmıştır. (Zemahşerî, ts: 620) “Bana 

gelince, benim Rabb'im Allah'tır. O'na hiç kimseyi kesinlikle ortak koşmam.” (Kehf,18/38) ifadesi 

Âdem’in oğlunu kardeşine “Ancak Allah müttakilerden kabul eder.”
 
(Maide, 5/27) dediği manaya 

benzemektedir. Mümin olan arkadaşına Rabbinin kendisine onun bahçesinden daha güzelini 

verebileceğini onun bahçesini de gökten gelebilecek bir afetle çorak bir araziye çevirebileceğini ya da 

bahçenin suyunun çekilebileceği (Kehf,18/40-41) şeklinde açıklamalarda bulunmaktadır.  Yeryüzüne 

bedel gökten gelebilecek bir afet tabirinin kullanılmasıyla öncelikle bu musibetin Allah’tan geldiğine 

dikkat çekilmektir. Ayrıcı yerden gelebilecek bir tehlikeye karşı müdafaa durumu olabilirken gökten 

gelebileceğe karşı savunmanın çok zor ya da imkânsız olduğuna işaret edilmektedir (Useymin, 2010: 

VII, 144). 

       İmanın ana mastar olduğu onurluluk duygusu bir müminde bu tarzda yükselmeye vesiledir. 

Mümin mal ve aşiretini öncelemez, zenginliğin verdiği hava ile şımarmaz. Hak ve doğruluktan taviz 

vermeyerek arkadaşına, dostuna ayrıcalıklı davranmaz. Mümin, mal ve mülk karşısında daha üstün bir 

konumda olduğu bilincindedir. Allah'ın vereceği nimetlerin dünya hayatının cezp eden 

güzelliklerinden daha hayırlı olduğunun farkındadır. Ayrıca Yüce Allah'ın öç almasının korkunç 

olduğunu (Buruc, 85/28) ve bunun da Allah'ı anmayı anlamsız gören azgınlara isabet etmesinin uzak 

olmadığını bilir. Kıssada karşılıkla diyalog sahnesinden sonra helak olmanın, mahrumiyetin ve 

pişmanlığın gerçekleştiği bir sahneye geçiş yapılıyor. İlk konumdaki şımarık ve büyüklük taslayan 

kişilik sahibi gitmiş, yerine pişmanlık hissedip af dileyen bir başkası gelmiştir. Sonuçta mümin 

adamın söyledikleri gerçekleşmiştir: 

  “…iç yanıklığı ile vahlanmaya ve elleri ile dizlerini döverek "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak 

koşmasaydım" (Kehf,18/42) demeye başlar. İnsan kaybettiklerine karşılık pişmanlık duyduğunda 

ellerini ovuşturarak üzülür (Useymin, 2010: VII, 145). Kur’an müminleri istenilen gayeye bu veciz 

beyanlarıyla teşvik ederek eğitir. 

      Kur’an burada psikolojik boyutları somutlaştırarak yansıtan sahne figürü resmetmiştir. Ürünlerin 

yerle bir edildiği her yönden bir baskına uğrayan ve onlardan bir eser kalmayan manzara 

gözükmektedir. Bir iç yanıklığı ve boşa giden önemli bir servetin kaybının verdiği üzüntü ile dizlerini 

dövüyor. Allah'a koştuğu şirk onu pişman etmiştir (Kutub, ts: VII, 413). 

      Kıssada Yüce Allah'ın bir olduğu, O'nun gücünden başka hiçbir güç olmadığı ön plana çıkıyor.  

O'nun yardımından başka bir yardım ve vereceği sevabın daha hayırlı bir mükafatın olmayacağı 

bildirilmektedir. Allah’ın dünya nimetleri ile insanları sınayacağı özellikle vurgulanmaktadır (Kutub, 

ts: VII, 413). Bahçe kıssası ile verilen mesajda Yüce Allah'ın karşı konulmaz gücü ortaya 

konmaktadır. Öyle ki, insanın gücünün son bulması ve her boyutuyla acizliği anlaşılmaktadır. Dünya 

hayatı ise verilen örnekteki gibi kısa ve devamsızdır. Böylelikle kişi kendine menfaat vermede tercih 

sahibi kılınarak neticesine razı olacağı da anlaşılmaktadır. (Derveze, 1997: III, 493). Peygamberden 
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dünya hayatının ansızın gelen rüzgarla nasıl saman çöpü kalıntılarına döndüğünün anlatılması 

istenmektedir (Kehf, 18/45). 

       Dünya hayatının iç yüzünün anlatıldığı bu örnek olay insanlar üzerinde istenen faydayı 

sağladıktan sonra surenin devamında Allah’a kullukta bulunmalarının önemine değinilmektedir. 

Ayrıca dünya hayatının geçici metaı ile değil asıl değerlerinin önemsenmesi ve öncelikle bağlı 

bulunulması gereken kalıcı kısmına dikkat çekilmektedir. 

Mal ve Kişilik İlişkisi 

        Kıssanın geçtiği Kehf suresinin başında yer alan: “Biz dünyadaki her şeyi yeryüzünün süsü 

yaptık. Amacımız, insanları sınavdan geçirerek hangilerinin daha iyi işler yapacaklarını görmektir. 

Günü gelince yeryüzünün bütün göz alıcı yeşilliklerini kesinlikle kupkuru bir toprak düzlüğüne 

çevireceğiz.” (Kehf,18/7-8) ayetlerde yeryüzünde bulunan şeylerin gerçekten bir süs olduğu 

anlatılmaktadır. Bu kıssa ile de bunun geçiciliğini ortaya koymak suretiyle bu hayatın hakikati bizlere 

anlatılmaktadır (Havva,1990: VIII, 347). 

     Bahçe kıssası hayata ve mala yönelik iki ayrı ölçü vermektedir: Biri iman penceresi ile servet ve 

malın iç yüzünü fark ederek öne göre onurlu tavır sergileyen bir kişilik, diğeri dünya hayatını merkeze 

koyan ve onu kutsayarak kibirle yol alan şahsiyettir.   

     Kâfir kişi dünya malının hırsı ile gözü dönmüş Allah’ı bilmeyip ahireti kulak ardı etmiş 

başkalarına karşı gururlanarak tepeden bakarak üstün olduğunu sanan bir modeli temsil etmektedir. 

Üstünlük ve itibarın mal ve eşya ile olduğuna inanarak saygınlığın makam ve mevkide olacağını 

sanmıştır (Razî, 1993: XV,180-181). Ancak izzet ve şerefin Allah’a ve resulüne inanmakta olduğunu 

bilen mümin, arkadaşı karşısında aldanmamış, onun karşısında ne eziklik hissetmiş ne de korkmuştur. 

Aksine kendisine tam bir güvenle arkadaşına yaratılışının özünü ve esasını düşünmesini bildirerek 

aldanmaması noktasında yol göstermiştir.  

     Mümin kişi arkadaşına inkarın fayda vermeyeceğini azgınlığın ise kötü bir son doğuracağının 

bildirmiştir. Allah’ın gücünü ona hatırlatarak bahçesinin ve servetinin her an elinden alınabileceğini 

bildirmiştir. Bu taşkınlığının beklenmeyen bir cezaya dönüşebileceğini özellikle ifade etmiştir. 

Bahçelerin hayat suyu olan ırmağın kesilebileceğini, herhangi bir fırtına ile de bahçesinin yok 

olabileceği noktasında beklentisi olduğu dile getirmiştir. (Zeydan,1970: 406-407). Neticede Allah bu 

adama ceza vererek helakini sağlamıştır. İyi arkadaş sürekli ve geçerli olan şeyin salih amellerin 

olacağı noktasını dile getirse de kibir ve gurur sahibi olan bu gerçeği anlamamıştır (Zemahşerî, ts: 

620). 

    İki bahçe sahibi öyküsünü kimileri gerçek olmadığı yönünde fikir beyan etmiş sembolik olacağının 

söylemişlerdir. Bu durumda Kur'an’ın eskilerin masalları olduğunu iddia eden inkarcılarla bir 

paralellik arz etmektedir. Bu tarz anlatımların hakikat içerikli betimlemeler olduğu birçok alim 

tarafından dile getirilmiştir. Bu kıssalar tarih sürecindeki gerçek hayattan alınmış ve kahramanları ise 

yeryüzünde hayat sürmüş kişilerdir. 

     Kıssada dile getirilmeyen ayrıntılar, araştırmamız gereken şeyler değildir. Yer ve zaman, şahıslar, 

bahçenin detayı, ırmağın nereden geldiği gibi konular önemli değildir. Asl olan kıssadan verilen 

hissedir. Her asırda örneği görülebilecek hayatlara ibret olması yeterlidir. Temel gaye de hayata 

128



 

uygulanabilirliği olacak mesajları alabilmektir (Hâlidî, 2005:II, 121-122). Zira böyle bir detay 

Kur’an’ı mesajdan ziyade yüksek hacimli bir bilgi yığınına dönüştürecektir.  

     İki bahçe sahibi ve arkadaşının kıssasındaki hedef, inancı sağlam bir temele oturtmaktır. Kısacası 

inanç ölçüsü ile istenilen değerleri düzeltmektir. Kur’an eldeki servetin bel bağlanılacak bir meta’ 

olmadığını ısrarla söylemektedir.  Kurtuluşu ve yücelmeyi onda aramamanın gerekliliği 

belirtilmektedir.  Allah’a güvenmenin ona tevekkülün doğuracağı sonucun ve ödülün daha çok tercih 

sebebi olmasının gerekliliği bildirilmektedir. (Halidî, 2005: II,123). Kur'an Vakıa suresinde her türlü 

ekinin ve sahip olunanların Allah’a ait olduğunu şöyle ortaya koymaktadır: 

"Söyleyin, ektiklerinizi yerden bitirenler siz misiniz, yoksa biz miyiz? Dilersek biz onu çerçöp yaparız, 

siz de şaşar kalırsınız ve 'doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık' dersiniz." (Vakıa, 56/63-67). 

İşlerin Yüce Allah’a isnat edilmesi, insanın Allah’ın nimetleri gasp etmeye hakkı olmadığı ve bunun 

apaçık bir çirkinlik olduğu belirtilmektedir. Mümin kişi elindekilerle haddi aşmamasının gereğine ve o 

bahçelerin yaratılmasında payı olmadığına ve bunların tamamen rabbinin birer lütfu olduğunu bilir. 

Hurmalıklar ve üzüm bağlarının ilahi rahmet olan yağmurla olduğu ve bununla ırmağı akıttıranın 

şüphesiz Allah olduğu açıktır. Dolayısıyla şükür vacipken azgınlık yolu tercih edilmiş ve sonuç 

hüsrana dönmüştür (Hâlidî, 2005: II, 125-126). 

      Sonuç 

      İnsanoğlu Allah’ın verdiği nimetlerin bir ikram ve lütuf olarak görmelidir. İnsan, varlık gayesini 

anlayarak hayata ve o hayat sürecinde işleyen durumlarda asıl görevini idrak etmelidir. Bahçe 

sahipleri hikâyesi, iki kişiliğin ele alındığı bir model olarak verilmiştir. İnkâr ehli olan, mal ve 

servetiyle diğer arkadaşına karşı gururlanıp övünen birisi gözükürken; karşı tarafta Rabbini bilen, 

ahiret hayatını önceleyen birisi bildirilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleşen tartışma sonucunda 

kibrine mağlup olan zengin adam ölümden sonra dirilmeyi de açıkça inkâr etmektedir. İmtihanın 

mahiyetini anlayan mümin mal ve servetin zail olabileceğini söylese de diğeri inkârında ısrar etmiştir. 

Neticede ilahi kudret onun bahçesini helak etmiş ve adam büyük bir pişmanlıkla durumunu itiraf 

etmiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir yapı itibariyle herkese farklı bir boyutla kendisini arz etmektedir. 

Kimileri aldanmış kimileri ise dünyanın mahiyetini çözmüş ve tam iman ile hedefine ulaşmıştır. Kıssa 

kibir, mütevazilik, teslimiyet ve inkâr ile şekillenen kişilik betimlemelerini olay örgüsüyle 

vermektedir.  

Kaynakça 

Süleyman, A. (1998). Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat. 

Derveze, İ. (1997). et-Tefsirü’l Hadis Nüzül Sırasına Göre Kur’an Tefsiri,(Çev,Vahdettin İnce), 

İstanbul: Ekin Yayınları. 

Hâlidî, S. A. (2005). Kur'an Öyküleri, Konya: Kitap Dünyası Yayınları. 

Said, H. (1990). el-Esas Fi’ttefsir,(trc. M.Beşir Eryarsoy) İstanbul: Şamil Yayınları. 

İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed et-Tûnisî, Tefsir-i İbn Aşur, Daru’l Marifet. 

Komisyon,(2010). Kur’an’dan Öğütler, Ankara: DİB Yayınları. 

Komisyon, (2006) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara: DİB Yayınları. 

129



 

 Seyyid, K.  Fi Zilali’l Kur’an, (Çev, Vahdettin İnce ve dğr.,) İstanbul: Dünya Yayınları. 

Razi, Fahrudddin(1993). Tefsir-i Kebir Mefatihul Gayb, (trc. Suat Yıldırım) Ankara: Akçağ Yayınları. 

Useymin, Muhammed bin Salih,(2010). Kenzü’s Semin fi Tefsiri İbn Tefsiri İbn Useymin, Beyrut: 

Darü’l Kütübi’l İlmiyye. 

Zemahşerî, Ebû'l-Kâsım Mahmud İbn Ömer el-Harezmî,(ts). Tefsiru’l Keşşaf, Beyrut: Daru’l Marifet. 

 Zeydan, Abdulkerim, (1970). el-Müstefad min Kasasu’l Kur’an, Beyrut: Risale Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130



 

Türkolojide Modern Eğilimler; Dil ve Kültür İlişkisi 

 

Farida Orazakynkyzy
1
 Nyrkassym Asimbai

2
  Bissenbayeva Zhanat

3
 

Özet 

Kazakistanlı Türkologlar arasında Türk Dilbilimi alanındaki bilimsel temaslar, Avrasya bilim 

okulları ve geleneklerinin işbirliğinin devamının bir örneğidir. Sibirya ve Kazak araştırmacılar 

arasında en verimli işbirliği deneysel fonetik, morfolojik ve sözdizimsel araştırma alanında 

gerçekleştirilmiştir. Türk Dilbilimi alanındaki genç araştırmacıların yanı sıra tanınmış Kazak 

Türkologlarının katıldığı ortak uluslararası projeler sayesinde, Avrasya topraklarındaki Türkologlar 

arasındaki bilimsel temaslar arttı. Türkçe nesli tehlikede olan yerli dillerin belgelenmesi, modern 

Dilbilimin en önemli görevlerinden biridir. 

Anahtar kelimeler: Türk Dilbilimi, Türk dilleri, tehlike altındaki diller, dil belgeleri, dil 

külliyatı. 

Modern Trends in Turcology; Language and Culture Interrelation 

Abstract 

Scientific  contacts  in the field  of Turkic Linguistics  among  Turсologists from  Kazakhstan 

are an  example of  continuation of cooperation of Eurasian scientific schools  and  traditions.  The  

most  productive  cooperation  between  Siberian  and  Kazakh researchers was conducted in  the field  

of experimental  phonetic, morphological and syntactic research. Scientific contacts between 

Turkologists in the territory of Eurasia have grown thanks to joint international projects in which well-

known Kazakh Turkologists alongside young researchers in the field of Turkic Linguistics are 

participating. Documentation of Turkic endangered indigenous languages is one  of the  most 

important tasks of modern Linguistics.  

Keywords:  Turkic  Linguistics,  Turkic  languages,  endangered  languages,  language 

documentation, language corpus. 

Introduction  

 Modern Turkic research in Kazakhstan has intensified in recent years in two main 

directions: the study of written monuments of the early and late Middle Ages (Orkhon, Talas, East 

Turkestan, Armenian-Kypchak); study of languages and cultures of modern Turkic peoples in 

synchronicity. 
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 Written monuments have been quite well studied by Soviet Turkologists and are 

studied in new aspects by scientists from the West and the East, the CIS countries, including 

Kazakhstan (A. Amanzholov, G. Aydarov, A. Kuryshzhanov, M. Zholdasbekov, K. Sartkozha, K. 

Sarygarauly, A. . Kayirzhanov, N. Shaimerdinova, T. Kayirken and others). 

 The synchronous analysis of the language, cultures and history of modern Turkic 

peoples, including peoples living in the territory of the Republic of Kazakhstan, has been carried out 

inconsistently until now. Although some studies of this direction were carried out, but in general on 

the material of the Kazakh language [Tajibaeva, Kozyrev 2007; Nevskaya, Tazhibaeva 2011, 2012], 

see also works on phonetics, vocabulary, syntax of the Uyghur language, for example, works by T. 

Talipov on the phonetics of the Uyghur language [Talipov 1987], S. Abdullaev on the syntax of the 

Uyghur language (the authors of the article deliberately stop only on names researchers who worked 

in close contact with the Novosibirsk Türkologists). 

 The task of studying the history, language, literature and culture of the Turkic ethnic 

groups living on the territory of Kazakhstan is especially relevant today. It is in demand and necessary 

to study the history of the formation of modern Turkic languages, their classification, their 

development in terms of linguistic contacts with Kazakh, Russian and other languages, as well as the 

mutual influence of the cultures of Turkic ethnic groups in Kazakhstan. The linguistic construction of 

the Turkic ethnic groups, dispersedly living in the territory of the Republic of Kazakhstan, and the 

analysis of sociolinguistic factors influencing the development of these languages, are of interest. 

 A separate promising topic for research by Kazakh linguists is the process of 

interaction between closely related Turkic languages and literatures against the background of the 

dominance of one language. Kazakhstan is taking serious steps to consolidate the countries of the 

Turkic world, to study the spiritual and material culture of the Turkic peoples in the context of the 

activities of socio-political, cultural and other institutions. 

Discussion  

 Urban culture of Kazakhstan 6-12 centuries, Great Silk Road, monuments of ancient 

Turkic writing, beliefs and religion of the Turks. 

Kazakh culture is the direct heir to the ancient Turkic civilization. Thanks to the achievements 

of archaeological science, we now know that our ancestors had a medieval urban culture, irrigation 

facilities, architecture, and art. It has been proven that our homeland was the cradle of a kind of steppe 

civilization that combined the symbiosis of the culture of farmers and pastoralists, the City and the 

Steppe. Moreover, the traditions of interaction can be traced earlier - in the Bronze Age. 

First, let's define the concept of "culture". 

 Culture is the totality of the achievements of human society in industrial, social and 

spiritual life. Culture can be material and spiritual. 

Material culture includes, for example, cities, architectural monuments, household items, 

clothing, folk applied art., And spiritual culture - oral folk art, works of literature, music. 

Cities are formed in the floodplains of rivers, interfluves, at the junction of continents, on the 

route of trade caravan routes. the cities were the centers of concentration of trade and crafts, 

agriculture, such a region on the territory of Kazakhstan was Semirechye. 

The first description of the Semirechye cities belongs to the Buddhist pilgrim Xuan Jian, who 

traveled here in 630. He reported: “Having passed more than 500 li to the north-west of the 

Transparent Lake, we arrived in the city on the Sui-e (Suyab) river. This city is 6-7 li in 

circumference, with a mixed population of merchants from different countries and Husians. Directly 

west of Souye, there are several dozen single cities, each with its own elder. Although they do not 
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depend on one another, they all obey tuju (kagan). The country from the city of Sui-e to Geshuan 

(Kushaniya) is called Suli, its population also bears this name ... Those who cultivate the fields, and 

those who pursue profit - equally. " 

In the Sughd cultural complex, the functions of the city as a center of crafts, trade and 

agriculture are also embodied. The spread of the Sogdian cultural complex in the Semirechye occurred 

partly through the direct resettlement of the Sogdians here. On the other hand, it can be explained as a 

reflection of the process of cultural integration. The Sogdians founded the cities of Jamukat, Bunjikat 

 Simultaneously with the Sogdian cultural complex in Semirechye, in the south of Kazakhstan 

and in Maverannahr, the Turkic cultural complex also spreads, represented in archaeological materials 

by such massive finds as metal dishes and weapons, objects with runic inscriptions. As a result, in the 

6th-first half of the 9th century. in the Semirechye and Central Asia, a kind of cultural complex is 

being formed, which can be called Turkic-Sogdian. 

An intensive cultural synthesis took place against the background of ethnogenetic processes. 

Thus, during the early Middle Ages in the south of Kazakhstan and in the Semirechye, a peculiar 

culture developed, which integrated the cultural achievements of Sogd and the Turkic cultural 

complex. The most striking manifestation of this integration is observed in the culture of the city. 

By the way, archaeological research in the south of Kazakhstan recorded 25 settlements with 

layers of 6-9 centuries, which can be considered the remains of cities. The names of some of them are 

known - Isfidzhab, Sharab, Budukhket, Otrar, Shavgar. In these cities stand out: citadel, shahristan 

and rabad 

  In the southwestern Semirechye, according to archaeological data, there are 27 settlements, 

most of which are identified with the chronicle cities of Taraz, Kulan, Atlah, Jamukat, Merke. 

The Arab conquest had a strong impact on the life of Central Asia. And although neither the 

south of Kazakhstan, nor the Semirechye fell under the rule of the Arabs, nevertheless the 

consequences of the conquests affected the urban culture of the region. culture that spread primarily 

among the urban population. Written sources indicate an increase in the number of cities at the 

indicated time. In the foothill zone of the Talas Alatau, judging by these data, the cities of 

Dzhumishlagu and Mankent appeared; in the Middle Arys, the Kenjide district with the center in 

Usbaniket was formed; in the Otrar oasis - the cities of Keder, Vesidzh and Buruk, in the Shavgar 

district - Yassy, Shagiljan, Karnak, Karachuk; Sauran; in the lower reaches of the Syrdarya - Sygnak, 

Dzhend, Asanas, Barchkent; on the northern slopes - Balaj and Beruket. 

TURKISH LANGUAGES, a language family spread from Turkey in the west to Xinjiang in 

the east and from the coast of the East Siberian Sea in the north to Khorasan in the south. The 

speakers of these languages live compactly in the CIS countries (Azerbaijanis - in Azerbaijan, 

Turkmens - in Turkmenistan, Kazakhs - in Kazakhstan, Kyrgyz - in Kyrgyzstan, Uzbeks - in 

Uzbekistan; Kumyks, Karachais, Balkars, Chuvashs, Tatars, Bashkirs, Nogais, Yakuts, Tuvans, 

Khakass, Mountain Altai - in Russia; Gagauz - in the Transnistrian Republic) and beyond - in Turkey 

(Turks) and China (Uighurs). At present, the total number of speakers of the Turkic languages is about 

120 million. The Turkic language family is part of the Altai macrofamily. 

The very first (3rd century BC, according to glottochronology data) from the Pra-Türkic 

community separated the Bulgar group (according to another terminology - R-languages). The only 

living representative of this group is the Chuvash language. Some glosses are known in written 

monuments and borrowings in neighboring languages from the medieval languages of the Volga and 

Danube Bulgars. The rest of the Turkic languages ("common Turkic" or "Z-languages") are usually 

classified into 4 groups: "southwestern" or "Oghuz" languages (main representatives: Turkish, 
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Gagauz, Azerbaijani, Turkmen, Afshar, Crimean Tatar coastal) , "Northwestern" or "Kypchak" 

languages (Karaite, Crimean Tatar, Karachay-Balkar, Kumyk, Tatar, Bashkir, Nogai, Karakalpak, 

Kazakh, Kyrgyz), "southeastern" or "Karluk" languages (Uzbek, Uyghur), the "northeastern" 

languages are a genetically heterogeneous group, including: a) the Yakut subgroup (Yakut and Dolgan 

languages), separated from the common Türkic, according to glottochronological data, before its final 

disintegration, in the 3rd c. AD; b) Sayan group (Tuvan and Tofalar languages); c) the Khakass group 

(Khakass, Shor, Chulym, Saryg-Yugur); d) Gorno-Altai group (Oirotsky, Teleutsky, tuba, 

Lebedinsky, Kumandinsky). The southern dialects of the Gorno-Altai group in a number of 

parameters are close to the Kyrgyz language, making up together with it the "central-eastern group" of 

the Turkic languages; some dialects of the Uzbek language clearly belong to the Nogai subgroup of 

the Kypchak group; Khorezm dialects of the Uzbek language belong to the Oghuz group; part of the 

Siberian dialects of the Tatar language is close to the Chulym-Turkic. 

The earliest deciphered written monuments of the Türks date back to the 7th century. AD 

(steles written in runic script, found on the Orkhon River in northern Mongolia). Throughout their 

history, the Turks used the Türkic runic (apparently ascending to the Sogdian script), the Uyghur 

script (which later passed from them to the Mongols), Brahmi, the Manichean script, and the Arabic 

script. At present, scripts based on the Arabic, Latin and Cyrillic alphabet are widespread. 

According to historical sources, information about the Turkic peoples first surfaced in 

connection with the appearance of the Huns in the historical arena. The steppe empire of the Huns, 

like all known formations of this kind, was not monoethnic; judging by the linguistic material that has 

come down to us, there was a Turkic element in it. Moreover, the dating of the initial information 

about the Huns (in Chinese historical sources) is 4–3 centuries. BC. - coincides with the 

glottochronological definition of the time of separation of the Bulgar group. Therefore, a number of 

scholars directly connect the beginning of the movement of the Huns with the separation and 

withdrawal of the Bulgars to the west. The ancestral home of the Turks is located in the northwestern 

part of the Central Asian plateau, between the Altai mountains and the northern part of the Khingan 

ridge. From the southeast side, they contacted the Mongol tribes, from the west their neighbors were 

the Indo-European peoples of the Tarim basin, from the northwest - the Ural and Yenisei peoples, 

from the north - the Tungus-Manchus. 

By the 1st century. BC. separate tribal groups of the Huns moved to the territory of modern 

South Kazakhstan, in the 4th century. AD the invasion of the Huns into Europe begins, by the end of 

the 5th century. In Byzantine sources the ethnonym “Bulgars” appears, denoting a confederation of 

tribes of Hunnic origin that occupied the steppe between the Volga and Danube basins. In the future, 

the Bulgar confederation is divided into the Volga-Bulgar and Danube-Bulgarian parts. 

After the breakaway of the "Bulgars", the rest of the Turks continued to remain in the territory 

close to their ancestral home until the 6th century. AD, when, after the victory over the confederation 

of the Ruan-zhuans (part of the Xianbei, presumably the Proto-Mongols, who defeated and ousted the 

Huns in their time), they formed the Turkut confederation, which dominated from the middle of the 

6th to the middle of the 7th century. in a vast territory from the Amur to the Irtysh. Historical sources 

do not provide information about the moment of the breakaway from the Turkic community of the 

ancestors of the Yakuts. The only way to connect the ancestors of the Yakuts with some kind of 

historical reports is to identify them with the Kurykans of the Orkhon inscriptions, which belonged to 

the Teles confederation, absorbed by the Türküts. They were localized at this time, apparently, to the 

east of Lake Baikal. Judging by the references in the Yakut epos, the main advance of the Yakuts to 

the north is associated with a much later time - the expansion of the empire of Genghis Khan. 
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In 583 the Türküt confederation was divided into Western (with the center in Talas) and 

Eastern Türkuts (otherwise, “blue Türks”), the center of which remained the former center of the 

Türküt empire, Kara-Balgasun, on Orkhon. Apparently, it is with this event that the disintegration of 

the Türkic languages into the western (Oguzes, Kipchaks) and eastern (Siberia; Kyrgyz; Karluks) 

macrogroups is associated. In 745, the eastern Türkuts were defeated by the Uighurs (localized to the 

south-west of Lake Baikal and presumably at first by non-Türks, but by that time already Türkized). 

Both the Eastern Türküt and Uyghur states experienced a strong cultural influence from China, but the 

eastern Iranians, primarily the Sogdian merchants and missionaries, also exerted no less influence on 

them; in 762 Manichaeism became the state religion of the Uyghur empire. 

In 840 the Uyghur state centered on Orkhon was destroyed by the Kyrkyz (from the upper 

reaches of the Yenisei; presumably also at first not Turkic, but by this time a Turkic people), the 

Uighurs fled to Eastern Turkestan, where in 847 they founded a state with the capital Kocho (in the 

Turfan oasis). From here the main monuments of the ancient Uigur language and culture have come 

down to us. Another group of fugitives settled in what is now the Chinese province of Gansu; saryg-

yugurs can be their descendants. The entire northeastern group of Turks, except for the Yakuts, can 

also ascend to the Uyghur conglomerate, as part of the Turkic population of the former Uyghur 

Kaganate, which moved north, deeper into the taiga, already during the Mongol expansion. 

In 924 the Kyrkyzes were driven out of the Orkhon state by the Khitan (presumably the 

Mongols in language) and partly returned to the upper reaches of the Yenisei, partly moved to the 

west, to the southern spurs of Altai. Apparently, the formation of the Central-Eastern group of Turkic 

languages can be traced back to this South Altai migration. 

The Turfan state of the Uyghurs existed for a long time next to another Turkic state, which was 

dominated by the Karluks - a Turkic tribe that originally lived east of the Uighurs, but by 766 moved 

to the west and subjugated the state of the Western Turkuts, whose tribal groups spread in the steppes 

of Turan (Ili-Talas region , Sogdiana, Khorasan and Khorezm; while Iranians lived in the cities). At 

the end of the 8th century. Karluk khan Yabgu converted to Islam. The Karluks gradually assimilated 

the Uighurs living to the east, and the Uyghur literary language served as the basis for the literary 

language of the Karluk (Karakhanid) state. 

Some of the tribes of the Western Turkut Kaganate were Oguzes. Of these, the Seljuk 

confederation emerged, which at the turn of the 1st millennium A.D. migrated west through Khorasan 

to Asia Minor. Apparently, the linguistic consequence of this movement was the formation of the 

southwestern group of Turkic languages. At about the same time (and, apparently, in connection with 

these events), there was a massive migration to the Volga-Ural steppes and Eastern Europe of tribes 

representing the ethnic basis of the current Kypchak languages. 

The phonological systems of the Turkic languages are characterized by a number of common 

properties. In the field of consonantism, restrictions on the occurrence of phonemes in the position of 

the beginning of a word, a tendency to weakening in the initial position, restrictions on the 

compatibility of phonemes are common. At the beginning of the original Türkic word l, r, n, š, z are 

not found. Noisy explosives are usually opposed by strength / weakness (Eastern Siberia) or by 

deafness / voicedness. At the beginning of the word, the opposition of consonants in terms of 

voicelessness / voicedness (strength / weakness) is present only in the Oguz and Sayan groups, in 

most other languages at the beginning of the word labial - voiced, dental and back-lingual - voiceless. 

Uvular in most Turkic languages are allophones of velar with back vowels. The following types of 

historical changes in the consonant system are classifically significant. a) In the Bulgar group, in most 

positions the voiceless slit lateral l coincided with l in the sound in l; r and r to r. In other Turkic 
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languages, l gave š, r gave z, l and r are preserved. In relation to this process, all Türkologists are 

divided into two camps: some call it rotacism-lambdaism, others - zetacism-sigmatism, and this is 

statistically related, respectively, to their non-recognition or recognition of the Altai language kinship. 

b) Intervocal d (pronounced as interdental fricative ð) gives r in Chuvash, t in Yakut, d in Sayan and 

Khalaj (an isolated Turkic language in Iran), z in the Khakass group and j in other languages; 

respectively, they speak of r-, t-, d-, z- and j-languages. 

The vocalism of the majority of the Turkic languages is characterized by syngharmonism 

(assimilation of vowels within one word) in terms of number and roughening; the syngharmonic 

system is also reconstructed for the Pra-Türkic. Singharmonism disappeared in the Karluk group (as a 

result of which the opposition between the velar and uvular was phonologized there). In the New 

Uigur language, a certain semblance of syngharmonism is again built - the so-called “Uyghur umlaut”, 

the pre-emption of wide unbroken vowels before the next i (which goes back to both the front * i and 

the back * ï). In Chuvash, the entire system of vowels has changed dramatically, and the old 

syngharmonicity has disappeared (its trace is the opposition of k from the velar in the front-row word 

and x from the uvular in the back-row word), but then a new syngharmonism was built along the row, 

taking into account the current phonetic characteristics of the vowels. The opposition of vowels in 

longitude / brevity that existed in Pra-Türkic was preserved in the Yakut and Turkmen languages (and 

in a residual form in other Oghuz languages, where voiceless consonants became voiced after old long 

vowels, as well as in Sayan languages, where short vowels before voiceless consonants receive the 

sign of “pharyngealization”) ; in other Türkic languages it disappeared, but in many languages long 

vowels reappeared after the intervocal voiced voiced dropped out (Tuvinian sō 'badya' <* sagu, etc.). 

In Yakut, the primary wide long vowels have passed into ascending diphthongs. 

In all modern Turkic languages, there is a power stress, which is morphonologically fixed. In 

addition, tonal and phonational oppositions were noted for the Siberian languages, however, they were 

not fully described. 

From the point of view of morphological typology, the Turkic languages belong to the 

agglutinative, suffixal type. At the same time, if the Western Turkic languages are a classic example 

of agglutinative ones and have almost no fusion, then the eastern ones, being like the Mongolian 

languages, develop a powerful fusion. 

The grammatical categories of a name in the Turkic languages are number, affiliation, case. 

Order of affixes: stem + affix. numbers + aff. accessories + case aff. Plural form h. is usually formed 

by adding the affix -lar to the stem (in Chuvash -sem). In all Turkic languages, the plural form. h is 

labeled, the form is singular. hours - unmarked. In particular, in the generic meaning and with 

numerals, the singular form is used. numbers (Kumyk.men at gyordum 'I (actually) saw horses'). 

Case systems include: a) the nominative (or main) case with a zero exponent; the zero-case 

form is used not only as a subject and nominal predicate, but also as an indefinite direct object, an 

acceptable definition for many postpositions; b) accusative case (aff. * - (ï) g) - case of a certain direct 

object; c) genitive case (aff.) - the case of a specific reference definition; d) dative-directional (aff. * -a 

/ * - ka); e) local (aff. * -ta); f) ablative (aff. * -tïn). The Yakut language rebuilt the case system on the 

model of the Tungus-Manchu languages. Usually there are two types of declension: nominal and 

possessive-nominal (declension of words with the affix. Belonging to the third person; case affixes 

take in this case a slightly different form). 

An adjective in Turkic languages differs from a noun in the absence of inflectional categories. 

Having received the syntactic function of the subject or object, the adjective also acquires all the 

inflectional categories of the noun. 
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Pronouns change in cases. Personal pronouns are available for 1 and 2 persons (* bi / ben “I”, 

* si / sen “you”, * bir “we”, * sir “you”), in the third person, demonstrative pronouns are used. 

Demonstrative pronouns in most languages distinguish between three degrees of range, for example, 

bu “this”, šu “this distant” (or “this” if pointed by hand), ol “that”. Interrogative pronouns distinguish 

between animate and inanimate (kim "who" and ne "what"). 

In the verb, the order of the affixes is as follows: the stem of the verb (+ aff. Pledge) (+ aff. 

Negation (-ma-)) + aff. inclinations / temporal + aff. conjugation by person and number (in brackets - 

affixes that are not necessarily present in the word form). 

The pledges of the Türkic verb: real (without indicators), passive (* -ïl), reflexive (* -ïn-), 

reciprocal (* -ïš-) and causative (* -t-, * -ïr-, * -tïr- and some others). These indicators can be 

combined with each other (kum. Ger-yush- 'to see', ger-yush-dir- 'to make one see', yaz-dyr- 'to force 

to write', yaz-dyr-yl- 'to be forced to write'). 

Conjugated forms of the verb break down into proper verb and improper verb. The first ones 

have personal indicators that go back to the affixes of belonging (except for 1 liter plural and 3 liter 

plural). These include in the indicative mood the past categorical tense (aorist): verb stem + exponent 

-d- + personal indicators: bar-d-ïm 'I went', oqu-d-u-lar 'they read'; means a completed action, the fact 

of the implementation of which is beyond doubt. This also includes the conditional mood (the base of 

the verb + -sa- + personal indicators); the desired mood (the base of the verb + -aj- + personal 

indicators: pra-Türkic * bar-aj-ïm 'let me go', * bar-aj-ïk 'let's go'); imperative mood (pure stem of the 

verb in 2 l. singular and stem + in 2 l. pl.). 

The improper verb forms are historically gerunds and participles in the predicate function, 

decorated with the same predicate indicators as nominal predicates, namely, post-positive personal 

pronouns. For example: ancient Türk. (ben) beg ben 'I am a beck', ben anca tir ben 'I say so', lit. "I am 

so to speak, I am." The gerunds of the present tense (or simultaneity) (stem + -a), indefinite-future 

(stem + -Vr, where V is a vowel of different quality), precedence (stem + -ïp), desired mood (stem + -

gaj) are distinguished; participles perfect (stem + -gan), ocular, or descriptive (stem + -mïš), definite 

future tense (stem +) and many others. other Collateral oppositions of participles and participles do 

not carry. The gerunds with predicate affixes, as well as the gerunds with auxiliary verbs in proper and 

improper verb forms (numerous existential, phase, modal verbs, verbs of motion, the verbs "take" and 

"give") express a variety of perfective, modal, directional and accommodative meanings, cf. kumyksk. 

bara bolgaiman 'it looks like I will go' (go-deep. simultaneity to become-deep. desirable-I), if gooren 

'I'm going to work' (to work-deep. 'write off (for yourself)' (write-deeper, take precedence). Various 

verbal action names are used as infinitives in various Turkic languages. 

From the point of view of syntactic typology, the Türkic languages belong to the languages of 

the nominative system with the predominant word order "subject - addition - predicate", preposition of 

definition, preference of postpositions over prepositions. There is an izafet construction - with an 

indicator of belonging to the word being defined (at baš-ï 'horse's head', literally, 'horse's head is 

hers'). In a compositional phrase, usually all grammatical indicators are appended to the last word. 

The general rules for the formation of subordinate phrases (including sentences) are cyclical: 

any subordinate combination can be inserted as one of the members into any other, and the connection 

indicators are appended to the main member of the built-in combination (the verb form turns into the 

corresponding participle or gerunds). Wed: Kumyksk. ak sakal 'white beard', ak sakal-ly gishi 'white-

bearded man', booth-la-ny ara-son-da 'between booths', booth-la-ny ara-son-da-gy ate-well, horta-son -

yes 'in the middle of the path passing between the booths', sen ok atg'anyng 'you fired an arrow', sen 

ok atg'anyng-ny gyodyum 'I saw how you fired an arrow' (“you fired an arrow - 2 l. . case - I've seen 
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"). When a predicative combination is inserted in this way, one often speaks of the "Altai type of 

complex sentence"; indeed, the Türkic and other Altaic languages have a clear preference for such 

absolute constructions with an impersonal verb over subordinate clauses. The latter, however, are also 

used; for communication in complex sentences, union words are used - interrogative pronouns (in 

subordinate clauses) and correlative words - demonstrative pronouns (in main sentences). 

The main part of the vocabulary of the Turkic languages is primordial, often having parallels in 

other Altaic languages. Comparison of the general vocabulary of the Türkic languages allows one to 

get an idea of the world in which the Türks lived during the period of the disintegration of the Pra-

Türkic community: landscape, fauna and flora of the southern taiga in Eastern Siberia, on the border 

with the steppe; metallurgy of the early Iron Age; economic structure of the same period; distant 

pasture cattle breeding based on horse breeding (with the use of horse meat for food) and sheep 

breeding; agriculture in an auxiliary function; the great role of developed hunting; two types of 

dwellings - winter stationary and summer portable; quite developed social division on a tribal basis; 

apparently, to a certain extent, a codified system of legal relations with active trade; a set of religious 

and mythological concepts inherent in shamanism. In addition, of course, such "basic" vocabulary is 

restored as the names of body parts, verbs of movement, sensory perception, and so on. 

In addition to the primordial Turkic vocabulary, modern Turkic languages use a large number 

of borrowings from the languages with which the Turkic speakers have ever contacted. These are, first 

of all, Mongolian borrowings (in the Mongolian languages, at the same time, there are many 

borrowings from the Turkic languages, there are also cases when the word was borrowed first from 

the Turkic languages into Mongolian, and then back, from the Mongolian languages into the Turkic 

languages, cf. Old Uigur. Irbi, Tuvan irbiš "bars"> Mong. irbis> Kyrgyz irbis). In the Yakut language, 

there are many Tungus-Manchu borrowings, in Chuvash and Tatar, they are borrowed from the Finno-

Ugric languages of the Volga region (as well as vice versa). A significant part of the "cultural" 

vocabulary has been borrowed: in Old Uigur there are many borrowings from Sanskrit and Tibetan, 

primarily Buddhist terminology; there are many Arabisms and Persisms in the languages of the 

Muslim Turkic peoples; in the languages of the Turkic peoples that were part of the Russian Empire 

and the USSR, there are many Russian borrowings, including internationalisms like communism, 

tractor, political economy. On the other hand, there are many Turkic borrowings in the Russian 

language. The earliest are borrowings from the Danube-Bulgar language into the Old Church Slavonic 

(book, kapi "idol" - in the word temple "pagan temple" and so on), which came from there to Russian; 

there are also borrowings from Bulgar into Old Russian (as well as into other Slavic languages): 

serum (common Türk * jogurt, bulg. * suvart), bursá “Persian silk fabric” (Chuvash porçin <* bariun 

<Middle Persian * aparešum ; trade of pre-Mongol Rus with Persia went along the Volga through the 

Great Bulgar). A large number of cultural vocabulary was borrowed into the Russian language from 

the late medieval Turkic languages in the 14-17th centuries. (at the time of the Golden Horde and even 

more later, at the time of lively trade with the surrounding Turkic states: donkey, pencil, raisin, shoe, 

iron, altyn, arshin, coachman, armyak, ditch, apricot and many others). In later times, the Russian 

language borrowed from the Turkic only words denoting local Turkic realities (irbis, ayran, kobyz, 

kishmish, kishlak, karagach). Contrary to the widespread misconception, there are no Turkic 

borrowings among the Russian obscene (obscene) vocabulary, almost all of these words are Slavic in 

origin. 

Conclusion 

 As you can see, the fundamental tasks facing the Turkologists of Kazakhstan, Russia, 

and Western Europe are the same: it is both a study of the spiritual heritage of the Turkic world and 
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the processes taking place in the context of the increasing globalization of the modern world. And 

although Kazakhstan and Russia are building their cooperation with the Turkologists of Western 

Europe independently and independently of each other, coordination of work, exchange of experience 

in solving similar problems, cooperation in scientific and educational fields will benefit our Turkic 

science and training of scientific personnel. 

 The International Turkic Academy, created on the initiative of independent Turkic 

states, can play a decisive role in uniting the efforts of Turkologists in solving fundamental problems 

of studying the Turkic world in the Eurasian space. 
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Milli Mücadele Dönemi’nde Mehmet Akif Ersoy’un Milli Bilinç Oluşturma Çabaları 

 

Ferit Yücebaş
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Özet 

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal 

edilmeye başlandı. Bu durum Türk milletinin birlikte hareket etmesi gerektiği anlayışını ortaya 

çıkardı. Bu dönemde Mehmet Akif Ersoy vatan, millet ve din birlikteliğinin önemine dikkat çeken 

vaaz ve yayınları ile önemli bir işlevi yerine getirdi. Akif’in Milli Mücadele yıllarındaki faaliyetleri bu 

bakımdan önemli bir yere sahiptir. O, ülkenin içinde bulunduğu durumu her ortamda dile getiren ve 

milletin birlikte mücadele etmesi için çalışan biriydi. Bütün olumsuzluklara rağmen milletin 

ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini söyleyen Akif’in, bu zorlu sürecin atlatılacağına olan inancı tamdı. 

Mehmet Akif Ersoy, milletin emperyalist devletlerin hilelerine kapılmamalarını, ülkenin bağımsızlığı 

için bütün olumsuzluklara rağmen ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini vurgulayan biridir. 

Kendini milletine adayan Akif, milli marş için yapılan yarışmada birinci gelmesine rağmen ödül 

olarak konan parayı almamıştır. O, bu parayı “Darülmesai”ye bağışlamıştır. Akif’in yazmış olduğu ve 

Türk milletinin ortak heyecan ve hassasiyetini anlatan İstiklal Marşı, emperyalist devletlere karşı 

verilen şanlı mücadelenin kaleme alınmış en güzel örneklerinden biridir. Mehmet Akif Türk milletinin 

birlikte hareket etmesi halinde düşmanın yenileceğine, tek kurtuluşun batı emperyalizmine karşı inanç 

ve silahla mücadelede olduğuna gönülden inanan bir kişidir. O, en kötü koşullarda bile milletin 

korkmadan birleşmesi gerektiğini ve bu bağlamda Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz herkesin aynı amaç 

için birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır. 

  Mehmet Akif Ersoy, birçok yazısında olduğu gibi Sebil’ür-Reşad dergisinde yayınlanan 

“Ye’se Düşen Müslüman Değildir” yazısında da dönemin atmosferini açıklayarak milli birliğin 

önemine vurgu yapmıştır. Onun yazıları ülkenin birçok yerine ulaştırılmış, cephedeki askerlere 

gönderilmiş, tekrar tekrar okunmuştur. Milli Mücadele’ye her anlamda destek vermeye çalışan 

Mehmet Akif Ersoy, milli şuur bilincini Anadolu insanına aşılamak için uğraşmıştır. Bu özelliği ile 

Milli Mücadele Dönemi’nde önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele, Milli Birlik.  

 

 

Mehmet Akif Ersoy's Efforts to Create National Consciousness in the National Struggle 

Period 
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Abstract 

When the Ottoman Empire was defeated in the First World War, a large part of Anatolia began 

to be occupied. This situation revealed the understanding that the Turkish nation should act together. 

During this period, Mehmet Akif Ersoy fulfilled an important function with his sermons and 

publications that drew attention to the importance of the unity of homeland, nation and religion. 

Akif’s activities during the years of the National Struggle have an important place in this regard. He 

was someone who expressed the situation in the country in every environment and worked for the 

nation to struggle together. Saying that the nation should not fall into despair despite all the 

negativities, Akif had full faith that this difficult process would be overcome. Mehmet Akif Ersoy is 

someone who emphasizes that the nation should not fall for the tricks of the imperialist states and that 

they should do their best for the independence of the country despite all the negativities. Dedicating 

himself to his nation, Akif did not receive the prize money, although he came first in the competition 

for the national anthem. He donated this money to "Darülmesai". The National Anthem, written by 

Akif and describing the common excitement and sensitivity of the Turkish nation, is one of the best 

examples of the glorious struggle against the imperialist states. He is a person who sincerely believes 

that if the Turkish nation acts together, the enemy will be defeated and that the only salvation lies in 

the struggle against western imperialism with faith and weapons. Akif tried to emphasize that even in 

the worst conditions, the nation should be united without fear, and in this context, Turkish, Kurdish, 

Arab, Circassian, Laz everyone should fight together for the same purpose. As in many of his articles, 

he emphasized the importance of national unity by explaining the atmosphere of the period in his 

article “Those who are hopeless are not Muslims" published in the journal Sebil'ür-Reşad. His 

writings were delivered to many parts of the country, sent to the soldiers at the front, and read over 

and over on pulpits and pulpits. His writings were sent to many parts of the country, sent to the 

soldiers at the front and read again and again. Mehmet Akif Ersoy, who tried to support the National 

Struggle in every sense, tried to instill the consciousness of national consciousness in the Anatolian 

people. With this feature, he appeared as an important figure in the National Struggle Period. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, National Struggle, National Unity. 

Giriş 

Mehmet Akif Ersoy, özellikle Millî şairimiz olarak bilinse de eserleri ve hayatı ve Milli 

Mücadele yıllarındaki faaliyetleri ile önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. O’nun zor 

zamanlarda öncü kimliği Balkan, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi durumlarda milletin 

topyekûn mücadeleye destek vermesini istemesi ve bu uğurda çalışması oldukça önemlidir. O, Milli 

Mücadele Dönemi’nde bağımsızlık, vatan, milli birlik ve beraberlik değerlerini yaygınlaştırmak için 

elinden gelen çabayı göstermiştir (Yaman, 2021: 252).  
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Mehmet Akif Ersoy, ülkenin içinde bulunduğu durumu her ortamda dile getirmeye çalışan 

birisiydi. Mesela 18 Mart 1915’te Berlin’de kaleme aldığı şiirinde I. Dünya Savaşı’nın atmosferini 

şöyle dile getirmişti:  

“Enîn içinde vatan… Kıymayın şu mazluma, Hudâ rızası için ric’at etmeyin!.. 

-Korkma!  

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; 

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz! 

Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun? 

Meğerki harbe giren son nefer şehîd olsun. 

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa; 

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;  

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, 

Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar; 

Değil mi cebhemizin sinesinde îman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir; 

Değil mi cenge koşan Çerkes’in, Lâz’ın, Türk’ün,  

Arap’la, Kürt ile bâkidir ittihadı bugün; 

Değil mi sinede birdir vuran yürek… Yılmaz! 

Cihan yıkılsa, emin ol bu cebhe sarsılmaz!.. (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 14).  

Akif, en kötü koşullarda bile milletin korkmadan birlik içerisinde ve ümitvar olmasını istemiş 

ve bu kapsamda, Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Laz herkesin aynı gaye uğruna birlikte savaşmasını 

vurgulamaya çalışmıştır. 

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da 1918 Aralık ayında kaleme aldığı “Hâlâ mı Boğuşmak” adlı 

şiirinde de birlikteliğin öneminden bahseder. Bu şiirinde; 

Sen! Ben! Desin efrat, aradan vahdeti kaldır; 

Milletler için işte kıyâmet o zamandır (Safahat, 1977: 461) demiştir. 

Milli birlik ve beraberlik düşüncesi Akif’in her zaman savunduğu ilkeleri olmuştur. (Hizmetli, 

2016: 62). Akif, içinde yaşamış olduğu toplumu iyi bir şekilde analiz eden biriydi. Milli Mücadele 

Dönemi’nde Türk milletinin birlikte hareket etmesi halinde düşmanın yenilgiye uğratılacağını ve her 

türlü olumsuzluk ve imkânsızlığa rağmen bağımsızlığın sağlanacağı inancındaydı. (Hizmetli, 2016: 

63). Adem Çalışkan’a göre Mehmet Akif’in “Zaten gönlü Anadolu’da idi ve İstanbul’da kaldıkça 

yalnız yazmakla bu işin halledileceğine inanmıyordu.” Geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılması 

gerektiğine inanan Akif, Kastamonu’da, 19 Ekim 1920’de Nasrullah Camii’nde verdiği vaazda 

Osmanlı Devleti’nin düştüğü durumu örneklerle açıklamaya çalışmıştı. Akif, emperyalist devletlerin 

Osmanlı Devleti’ne dayattığı Sevr’in kabul edilmemesi gerektiğini belirtmiş ve tek kurtuluşun iman 
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ve silahla batı emperyalizmine karşı durmak olduğunu savunmuştur. Mehmet Akif’in bu vaazı 

Ankara’da basılan Sebilürreşad dergisinde yayınlanmış ve ülkenin her tarafına dağıtılmıştır. Özellikle 

askerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla ordu kumandalarınca ayrı risale olarak bastırılmış, 

askerlere gönderilmiş, minber ve kürsülerde tekrar tekrar okunmuştur (Çalışkan, 1993: 78).   

O, fikirleriyle topluma yön vererek halkın yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmalarına yardımcı 

olmaya çalışmıştır. Bu kapsamda önemli bir sorumluluğu yerine getirerek vaazları ve yayınları ile 

Milli Mücadele’nin yanında olmuştur (Oba, vd, 2014: 564-565). O, toplumun içinde bulunduğu 

sıkıntılı süreçte onların sorunlarına çözümler üretmiş ve milleti bağımsızlık yolunda mücadeleye sevk 

etmiştir (Arslan, 2014: 118).  

MEHMET AKİF ERSOY’UN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ FAALİYETLERİ 

Milli Mücadele Dönemi gelişmeleri Mehmet Akif Ersoy’un ve Türk milletinin hayatında 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemin atmosferini Mustafa Kemal Paşa şöyle dile getirmektedir: 

“Osmanlı Devleti’nin dâhil bulunduğu grup, Harbi Umumide mağlûb olmuş, Osmanlı ordusu her 

tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, 

millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumiye sevk edenler, kendi hayatları 

endişesine düşerek, memleketten firar etmişler… Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve 

alınmakta… İtilâf Devletleri, mütareke ahkâmına riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile İtilâf 

donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana vilâyeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap, İngilizler 

tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da, İtalyan kıtaat-ı askeriyesi; Merzifon ve Samsun’da 

İngiliz askerleri bulunuyor” (Gazi Mustafa Kemal, 1927: 5). Böylesi bir ortamda Milli Mücadele 

saflarında yer alan Mehmet Akif Ersoy, herkesin bir sorumluluk alarak Milli Mücadele’yi bütün 

olanakları ile desteklemesi gerektiğine inanan birisi olmuştur (Ersoy, 2014: 3). Akif, Sebilürreşad 

dergisinde yazmış olduğu makalesinde bu dönemde düşmanın yurdun birçok yerini işgal ettiğini, eğer 

düşmanın yurttan atılması gerçekleşmezse ne din, ne namus ne de barınacak bir karış toprağın 

kalacağına dikkat çekmiştir. Mehmet Akif, “düşmanın akla hayale gelmeyen canavarlıklar yaptığını 

ve türlü türlü işkenceler altında öldürülen biçarelerin feryatlarının göklere kadar çıktığını” 

söylemekteydi. Bu duruma Türk milletinin sessiz kalmaması için uğraşmaktaydı. O, “geliniz Allah’ın 

inayetinden ye’se düşmek suretiyle bilerek, bilmeyerek daldığımız delalet girdabından silkinip 

çıkalım” (Sebilürreşad, 1337: 495) diyerek milli birlik için ümitsizliğe düşmeden hep birlikte hareket 

edilmesinin önemine dikkat çekmiştir. 

Sezai Karakoç, bu dönemdeki Mehmet Akif Ersoy ile ilgili düşüncesini şöyle dile getirir: “Bu 

günlerde her yurtsever gibi, heyecandan heyecana, umuttan umuda, en beyaz renge, en yeşil duyguya, 

en kara kötümserlikten en ak iyimserliğe geçer durur. Sessiz, fakat Müthiş Türk meydandadır” 

(Karakoç, 1987: 14). Akif, İstanbul’da iken bazı basın yayın organları ve aydınların “Mandaterlik” 

yönündeki çalışmalarına oldukça sıkılmaktaydı. Ülkenin kurtuluşunu başka bir devletin himayesine 
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girerek gerçekleşeceğine inanan zümrenin Milli Mücadele’yi sekteye uğratacağını düşünmekte ve bu 

durumdan dolayı endişelenmekteydi (Semiz 2008: 399). Milli Hükümet tarafından desteklenen 

Mehmet Akif, milli uyanışın gerçekleşmesi yönündeki faaliyetlerini ara vermeden yürütmeye 

çalışmaktaydı. Özellikle Sebilürreşad’da yayımlanmış olan yazıları ile camilerdeki ateşli vaazları 

hükümet tarafından kitapçıklar halinde bastırılmış, vilayetlere ve savaş hattına dağıtılmıştır (İz, 1988: 

328). Milletine sürekli cesaret ve ümit vermeye çalışan Mehmet Akif Ersoy, Türk ordusunun zafere 

ulaşacağına inancı tamdı. Bu inancını da vaaz ve yazıları ile sürekli dile getirmeye çalışmıştı (Arslan, 

2014: 118). O, düşmanla her alanda savaşmaya çalışan ve bunun için Anadolu’nun birçok yerini 

dolaşan ve İstiklâl mücadelesinin topyekûn yürütülmesi gerektiğini savunan biriydi. Bu kapsamda 

Kastamonu Nasrullah Camii’ndeki vaazında söyledikleri önemli bir yere sahiptir. Akif, “Bizi yok 

etmek için düzenlenen barış antlaşması paçavrasını (Sevr Antlaşması) mücahitlerimiz Doğu’da 

yırtmaya baladılar. Şimdi bu taraftaki (Batıdaki) din kardeşlerimize düsen vazife, Anadolu’muzun 

diğer yerlerindeki düşmanları denize dökerek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır” 

(Hizmetli, 2016: 65) diyerek başarının eninde sonunda geleceğini ve düşmanın yenilgiye 

uğratılacağına dikkat çekmekteydi.  

Mehmet Akif Ersoy, emperyalist devletlerin yaptıkları zulme birçok yerde tanık olduğunu 

belirtmiş ve “Avrupa’yı, Asya’yı, Afrika’yı dolaşarak Avrupalı dediğimiz milletlerin esaret altına, 

tahakküm altına aldıkları bîçare insanlara karşı reva gördükleri zulmü, gadri, hakareti gözümle 

görünce artık aklımı başıma aldım” diyerek milleti uyarmıştır. O, yapılması gerekeni ise şöyle 

özetlemiştir: “Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı, fakat kendilerine asla inanmamalı, asla 

kanmamalıdır” (Yaman, 2021: 271). Batının ikiyüzlü tavrının iyi analiz edilmesini, medeniyet 

söylemlerinin altında sömürgeci zihniyetlerinin yattığını ve Türk milletinin daima uyanık olması 

gerektiğini vurgulayan biriydi. O’nun “Hakkın Sesleri”nde yer alan yazısında ülkenin içinde 

bulunduğu duruma üzülmesi ve düşmana karşı olan öfkesi bu noktada önemli bir yere sahiptir  

(Yaman, 2021: 255). 

Âkif, nerede olması gerekiyorsa orada olmayı bilen ve ülkenin bağımsızlığı için uğraşan bir 

vazife insanı idi. Halkın Milli Mücadele’ye destek olması için uğraşan ve gerek vaazları ve gerekse 

gidemediği yerlere gönderilen yazılarıyla sesini herkese ulaştırmaya çalışan biriydi. Uzun yıllardan 

beri savaşlarla uğraşmak zorunda kalan Türk toplumunun moralini yükseltmeye çalışmıştı. Onun 

yazdıkları özellikle askerler arasında büyük bir şevkle okunmakta ve mücadeleye azimle 

sarılmaktaydılar. Birlik ve beraberliğin önemine her ortamda değinen ve bir milletin küllerinden 

doğuşunu yazdıkları ve yaptıklarıyla destanlaştırmıştır (Yaman, 2021: 253). 

Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinin önemli bir kısmını “başmuharrir” bulunduğu Sebilürreşad 

Dergisi’nde yayımlamıştı (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 40). Bu dergi, 1920 yılının başından 

itibaren, Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’dakilerle İstanbul’daki Milli Mücadele yanlısı kimseler 
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arasında haberleşmeyi sağlamada önemli bir görevi yerine getirmişti. Ayrıca Anadolu hareketine 

destek olan yabancı eserler tercüme ettirilmiş ve Sebilürreşad dergisi paketleriyle Anadolu’ya 

gönderilmiştir (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 43). Akif, Milli Mücadele’nin başlaması ile 

İstanbul’da daha fazla kalamayacağını Eşref Edip’e şöyle açıklamıştı: “Artık burada duracak zaman 

değildir. Gidip çalışmak lazım, bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış. Çağırıyorlar. Mutlaka 

gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın. Sen de idarehanenin 

işlerini derle topla Sebilürreşad klişesini al arkamdan gel. Meşihattakilerle de temas et, Harekât-ı 

Milliye aleyhinde bir halt etmesinler” (Semiz, 2008: 407). 

Mehmet Akif Ersoy, 25 Aralık 1920’de Ankara’ya geldi (Çalışkan, 1993: 79). Burada Konya 

isyanının ortaya çıktığını haber aldı. Çünkü Konya’da bir fesat ve fitne ortaya çıkmıştı. Diğer 

ayaklanmalarda olduğu gibi bu fitne de tamamen ortadan kaldırılmıştı (Hâkimiyet-i Milliye, 19 

Teşrinievvel/Ekim 1920). İsyanın bertaraf edilmesine yardım eden Akif (Safahat, 1977: X), halkın 

isyancılara katılmaması gerektiğini ve Milli Mücadeleye destek olunmasını anlatmaya çalışmıştı 

(Çalışkan, 1993: 79). Milli Mücadele’yi desteklemek için elinden gelen gayreti gösteren Akif, halkı 

bilgilendirmek üzere birçok yöntem kullandı. Akif’in bu gayretlerinin bir neticesi olarak kendisine, 

“Milli Mücadele’nin manevi lideri” denildi (Gür, 2011: 10).  

Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele’yi destekleyen yazılarından biri “Ye’se Düşen 

Müslüman Değildir” başlığı ile Sebilürreşad’da yayınlanan makalesi idi. Bu makale, dönemin 

atmosferini yansıtması açısından önemlidir. Akif, bu makalesinde ülkenin birçok yerinde çetin 

mücadeleler verildiğini ifade ederek şu anlamlı cümleleri sarf etmişti: “Görüyorum ki evlatlarımızın, 

kardeşlerimizin bir kısmı muhtelif cephelerde muhtelif düşmanlara karşı İslâm’ın şu elimizde kalan 

son yurdunu müdafaa için canlarını veriyor, kanlarını döküyor. Hâlbuki o cephelerin arkasında 

bulunanlardan bir kısmı da ellerini kollarını bağlamış, her türlü muvaffakiyetten ümidini kesmiş, 

hissiz, hareketsiz en yaman en acıklı akıbetleri bekleyip duruyor. Zaten ye’is bundan başka bir netice 

vermez ki! Dikkat olunursa me’yus olmak demek atalete, miskinete meşruî bir şekil vermek demektir. 

Ruha ye’is denilen o melun hastalık çöktü mü artık vücuda hareket imkanı.. mücahede imkânı kalmaz” 

(Sebilürreşad, 3 Şubat 1337, 294). Akif, bu yazısında cephede çarpışan vatan müdafilerinin 

başarılarını beklemekle bir yere varılamayacağını cephe gerisinde bulunanların da elini kolunu 

bağlayıp ümitsiz bir şekilde durmamalarını ve aynı kararlılıkla mücadele etmeleri gerektiğine vurgu 

yapmıştır.  

Halkın birlik ve beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Akif, Adana ve 

Maraş havalisinde halkın bütün imkânsızlıklara rağmen Fransızlara karşı göstermiş olduğu eşsiz 

mücadeleyi örnek göstermekteydi. O, bu mücadeleyi şu anlamlı cümlelerle dile getirmekteydi: 

“Yağmur gibi yağan kurşunlar, yıldırım gibi inen gülleler bunların azmini sarsmıyor. İslâm’ı sonuna 

kadar müdafaa için vermiş oldukları ahde can kaygısı, ölüm korkusu gibi şeylerin zerre kadar tesiri 
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olmuyor. İşte evvela İngilizlerin, sonra Fransızların hücumuna göğüs geren, bundan başka İngiliz, 

Fransız silahlarıyla silahlandırılan Ermenilerin de türlü türlü mel’anetlerine, hıyanetlerine maruz 

kalan şu bir avuç Müslüman ye’se kapılmadı. Azme sarıldı. Bulabildiği kuvvetle, silahla mücadele 

meydanına atıldı” (Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif 

Ersoy Belgeler, 2021: 151). Türk milletinin azimle çalışıp gerekli mücadeleyi verdiğinde tüm 

zorlukları aşabileceğine inanan Mehmet Akif, (Arslan, 2014: 136) gençlerin ahlaklı ve faziletli bir 

şekilde yetiştirilmesinin şart olduğunu söylemekteydi (Karabulut, 2012: 4). 

Kastamonu Nasrullah Camii’ndeki vaazında Mehmet Akif Ersoy: “Müslümanlar! Sakın ‘Millî 

Hareket’ aleyhinde olanların sözlerine kulak asmayınız. Çünkü onlar, halkımızı köle haline getirmek 

istiyorlar” diyerek milleti uyarmaktaydı. O, “Ey cemaat! Gözünüzü açınız, ibret alınız. Bizim hani 

senelerden beri kanımızı, iliğimizi kurutan dâhili meseleler yok mu? Yemen meselesi, Şam meselesi, 

Arnavutluk meselesi gibi birçok meseleler. Bunların hepsi düşman parmağıyla çıkarılmış 

meselelerdir... Onlar öyle olduğu gibi bugünkü Adapazarı, Düzce, Yozgat, Bozkır, Biga, Gönen, 

Konya isyanları da hep o mel’un düşmanların işidir. Artık kime hizmet ettiğimizi, kimin hesabına 

birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı artık gelmiştir. Allah rızası için olsun aklımızı 

başımıza toplayalım. Çünkü böyle düşman hesabına çalışarak elimizde kalan şu bir avuç toprağı da 

verecek olursak, çekilip gidecek bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar düşmana kaptırdığımız koca-

koca memleketlerin halkı hiç olmazsa hicret edecek yer bulabilmişlerdi. Neuzübillah biz öyle bir 

akıbete mahkûm olursak başımızı sokacak bir delik bulamayız” (Arslan, 2014: 144-145) demekteydi. 

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Burdur Milletvekili olarak Meclis çalışmalarına katıldı. Milli 

Mücadele Dönemi’nde aktif olarak hareket eden Akif, bu aktifliği Meclis’te sergilemekten uzak 

durmuştur. O’nun siyasi çekişmelerden hoşlanmayan bir yapısının olması bunda etkili olduğu 

söylenebilir (Kılıç, 2008: 48). 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ZAĞANOS PAŞA CAMİİ’NDEKİ VAAZI  

I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmasına çok üzülen Mehmet Akif, 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgale başlanması üzerine Eşref Edip ile birlikte Milli Mücadele 

Hareketine katılmak üzere 1920 Ocak ayı sonlarında Balıkesir’e gitmişti (Gür, 2011: 6). Zağnos Paşa 

Camii’nde verdiği vaazında, Müslümanların birlikte hareket etmedikleri için geri kaldığına işaret 

etmekteydi. Bu bakımdan geçmişte yaşanan kırgınlıkları unutup birleşmenin şart olduğuna dikkat 

çekti ve eğer bu birliktelik sağlanamazsa emperyalist devletlerin “bize hayvan muamelesi” 

edeceklerini belirtti. Bu vaazında Milli Mücadele’ye desteğini ise şu sözlerle dile getirdi: “Anadolu’yu 

müdafaa hususunda diğer vilayetlere ön ayak olmak şerefini siz ihraz ettiniz, sa’yiniz meşkûrdur. 

İnşallah bu şan ü şeref kıyamete kadar artar gider, inşallah vatanımızın haysiyeti, istiklâli, saadeti, 

refahı, ümranı dünyalar durdukça masun ve mahfuz kalır” (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 44).  
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Akif konuşmasında, “Bugün herkes varını yoğunu ortaya koymak zorundadır. Allah’ın yüce 

olan ismini yüceltmek için Balıkesir’in kahraman evlatları, vaktiyle ne büyük kahramanlık 

göstermişlerdi, bunu hepimiz biliyoruz. Rumeli’yi baştanbaşa fethedenler hep bu topraklarda yetişen 

yiğitlerdi. Bugün sizler o kahraman ecdadın torunları olduğunuzu ispatlamalısınız. Anadolu’yu 

savunmak için, diğer vilayetlere öncülük etme şerefini de siz almıştınız. İnşallah vatanın bağımsızlığı, 

mutluluk ve refahı, dünyalar durdukça duracaktır” (Semiz, 2008: 405) diyerek halkı milli birlik ve 

beraberliğe davet ederek vatanın kurtuluşu için vazifeye çağırmaktaydı.   

İSTİKLAL MARŞI’NIN YAZILMA SÜRECİ 

Türk milletinin sonsuza kadar bağımsız yaşama iradesinin bir kanıtı olan İstiklal Marşı, 

emperyalist devletlere karşı verilen şanlı mücadelenin kaleme alınmış şeklidir (İstiklâl Marşı 100 

Yaşında: 2021: 13). İstiklal Marşı’nın yazılması için gazetelerde ilanlar verilmiştir.  Bu ilanları yapan 

gazetelerden biri de Hâkimiyet-i Milliye gazetesiydi. Gazetenin 25 Ekim 1920 tarihli nüshasında, 

“Türk Şairlerinin Nazarı Dikkatine” diye başlayan yazıda; “Milletimizin dâhili harici istiklali uğrunda 

girişmiş olduğu mücadelatı ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir. 

Bütün erbab-ı kalemi hidmete davet ederiz. İthaf olunacak asar içinden biri iki ay sonra yani 23 

Kanunievvel/Aralık 336’da (1920) Maarif Vekâleti nezdinde bir heyet-i edebiye tarafından intihap 

olunacak eserin yalnız güftesi için beş yüz lira mükâfat vardır. Yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek 

olan beste için bilahare ayrıca müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Maarif Vekâletine yapılacaktır” (Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrinievvel/Ekim 1920).  13 

mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde İstiklâl Marşı’nın kabulü şöyle belirtilmiştir: 

“Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1337/1921 tarihli toplantısında takdirat-ı mahsusa ile kabul olunan 

İstiklâl Marşı’nı dercediyoruz Düzenlenen yarışma sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un marşı İstiklâl 

Marşı olarak kabul edildi (Hâkimiyet-i Milliye, 13 Mart 1921).   

Yukarıda da ifade edildiği gibi marşın metni için yapılan yarışmanın akabinde bu sefer de 

bestesi için yarışma düzenlenmesine karar verildi. Bu hususta Türk ve Avrupalı bestekârların 

katılacağı bir yarışma planlandı. Aslında marşın bestelenmesinin Türk bestekârlarca yapılması 

şiddetle arzu edilmekteydi. Fakat bu konuda da endişeler vardı. Özellikle “Türk bestekârlar arasında 

müebbed bir hayata ve genel bir kabule mazhar olabilecek kuvvet ve kudrete sahip bir eserin vücuda 

getirilmesinin imkânsızlığına” dikkat çekilmekteydi. Hem Avrupa hem de Türkiye’den katılan 

yarışma sonucunda toplanacak eserlerin Paris, Viyana ve Napoli konservatuvarlarında ayrı ayrı 

incelenmesi kararlaştırıldı. Böylece seçilecek üç eserin birçok kişiye dinlettirilerek milli ruhumuz 

itibariyle en uygun olanının kabul edilmesine karar verildi. Başarılı bulunan bestenin sahibine de ödül 

olarak para ve Maarif Madalyası verilmesi Bakanlar Kurulu’nun 19 Mayıs 1340 tarihli toplantısında 

uygun görüldü (BCA, 030.18.1.1.9.26.12). 
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Mehmet Akif Ersoy, Tacettin Dergâhı’nda İstiklal Marşı’nı yazarken dönemin atmosferini en 

anlamlı kelimelerle dile getirmeye çalışmıştı. O, vatanın içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için 

ümitvar olunması gerektiğini belirtmiş ve bunu gitmiş olduğu şehirlerde anlatmıştır. Hatta cephelere 

giderek askere moral vermeye çalışmış ve kesinlikle ümitsizliğe düşmemelerini söylemiştir. Güçlü bir 

nesil oluşturmaya çalışan Mehmet Akif Ersoy, bu neslin vatanını ve milletini seven kendi değerlerine 

bağlı ve haksızlığa tahammülü olmayan bir gençlik olmasını istemiştir (Karabulut, 2012: 4). 

 Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı’mızı “Hak, hakikat, vatan, millet, bayrak, ezan, hürriyet, 

istiklâl, ahlak, adalet, vicdan, merhamet, mabet, şehadet” gibi değerler üzerine bina etmiştir (İstiklâl 

Marşı 100 Yaşında: 2021: 13). 

Mustafa Kemal Paşa’ya göre, “Bu Marş, bizim inkılâbımızı anlatır. Bunu, ne unutmak ne de 

unutturmak lazımdır. İstiklâl Marşı’nda, istiklâl davamızı anlatması bakımından büyük bir manası 

olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Benim, bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar, işte bunlardır. Hürriyet ve istiklâl 

aşkı bu milletin ruhudur” (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 26). 

İSTİKLAL MARŞI HAKKINDA MECLİSTE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili mecliste önemli tartışmalar yaşanmıştır. Dönemin Milli 

Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, 12 Mart 1921’de Mecliste yapmış olduğu konuşmada, kendilerine 

ulaşan marşların encümen tarafından tetkik edilerek sonucun Heyet-i Celile’ye bildirildiğini 

belirtmekteydi. Suphi Bey, İstiklal marşı olarak düşünülen şiirlerin Milletvekilleri tarafından 

incelenmesini ve hangisinin marş olarak kabulü isteniyorsa bu yönde karar vermelerini söyledi.  Daha 

sonra ikinci bir muamelenin daha yapılacağını ve bunun bestekârlara yollanacağını belirtti. Suphi Bey, 

Anadolu’da yürütülen mücadelenin uzun müddetten beri devam ettiğini ve manevi havayı yansıtmak 

üzere ele alınan şiirlerin hızlı bir şekilde ele alınması ve sonucun belirlenmesi halinde önemli bir yarar 

sağlanacağına dikkat çekti (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 Mart 1337/1921), 85). 

Çünkü İstiklâl Marşı olarak kabul edilen marşın milleti bir araya getirmede önemli bir işlevi yerine 

getireceğini çok iyi bilmekteydi. 

Kütahya Milletvekili Besim Atalay, şiirlerin iki açıdan değerlendirilmesi gerektiği üzerinde 

durmuştu. Ona göre; “Ya hislerin mâkesidir, yahut derin veyahut ağlatıcı bir ruhun, ağlatıcı bir 

galeyanın aksidir. Şiir bu iki şekil üzerine doğarsa makbul ve muteberdir. Dünyada o şiirlerdir ki halk 

arasında yaşar. Ya yüksek ve bediî bir histen doğar, ya muhrik bir helecandan doğar. Böyle olmayıp 

da ısmarlama tarikiyle yazılırsa bu şiirler yaşamaz.” Atalay Bey, “ısmarlama şiirlere verilecek 

memleketin parası yoktur” görüşünü savunmaktaydı. Atalay Bey’in söylediklerine cevap veren Suphi 

Bey, bu şiirlerin parayla ilişkilendirilmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtmekteydi. Ona göre 
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ülkenin kurtarılması için uğraşan milletvekillerinin amacı halkın heyecanını en anlamlı şekilde 

yansıtan şiiri bulup ortaya çıkarmaktı. Suphi Bey, müracaat edilen şairlerin ilk defa şiir yazmadıklarını 

bunların yıllarca memleketin kaderlerini, ıstıraplarını en derinden hisseden kimseler olduğunu ve 

bunların para karşılığında şiir yazmadıklarını vurgulamaktaydı. Hamdullah Suphi Bey, “Biz halkın 

ruhunu, heyecanını ifade eden şiirler yazmaları için şairlerimize müracaat ettik. Hiç birisi para 

hakkında bir şey söylememiştir” diyerek özellikle Mehmet Akif Ersoy hakkında açıklama yapma 

gereği duymuştu. Suphi Bey’in açıklaması şöyledir: “Mehmet Akif Bey- ki bu, şairler arasında para 

meselesinden kaçınan arkadaşlarımızdan birisidir – zaten senelerden beri en yüksek ve en ilahi bir 

belâgatle yazmıştır. Yeniden yazmaktan çekinmesi; bazılarının hatırına para gelir, diye 

korkmasındandır ve ona binaen yazmamıştır. Ben gelen şiirleri okuduktan sonra, bu işte vazifedar 

ettiğiniz bir arkadaşınız sıfatıyla,  arzu ettim ki bir kuvvetli şiir daha bulunsun ve kendilerine 

müracaat ettim. Bunun üzerine kendileri de bir şiir yazdılar, gönderdiler. Besim Atalay Bey’in halk 

şiirlerinin – bilhassa büyük vakayii milliyeye taalluk eden şiirlerin – bir siparişi mahsus üzerine 

doğmadığı sözü gayet varittir. Yalnız bizim şimdiye kadar mevcut olan şiirlerimiz bugünkü 

mücadelemizi ifade etmiyorsa şairlerimizin kendi duygularını ifade etmeleri katiyen doğru değildir” 

(TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 Mart 1337/1921), 85, 86). 

Kastamonu Milletvekili Dr. Suat Bey, Mehmet Akif Ersoy’un şiirine olan güvenini belirterek 

İstiklâl marşı olarak önlerine gelen şiirlerden birini seçmek gibi bir durumla karşılaşılırsa onun şiirini 

seçeceğini açıklamıştı. Suat Bey, bu seçimi yapmasını ise şöyle dile getirmiştir: “Bendeniz Akif Bey’in 

diğer eserlerini de okumuşum. Esasen bir marş; bir milletin heyecanlarını, tahassüsatını (duygularını) 

terennüm etmek (dile getirmek) itibariyle kıymetli ise, Akif Bey’in son yaptığı İstiklâl Marşı’ndan 

evvel inşat etmiş olduğu şiirler, zaten bidayeti inşadından çok evvel bizim hissiyatımızı, 

tahassüsatımızı ifade etmiştir. Kendisinin, memleketin tahassüsatına karşı ne kadar kuvvetli bir 

kudreti şiiriyesi olduğunu ve Garp ve Şark âlemi hakkındaki tahassüsatının en güzel nümunelerini 

(Safahat) ismindeki eserleri gösterir. Bu itibarla bu kahramanı edebii tebcil etmemek elden gelmez. 

Bendeniz kendi namıma Mehmet Akif Bey’in büyük bir unvan ile tertip ettiği eseri tetkik etmek 

istemem. Tahsisen bu meselede bunların içinde yazmış olduğu marşların en güzeli İstiklâl Marşı’dır 

ve bundan evvel de Mecliste büyük bir vect uyandırmıştır. Onun için durudiraz mütalâa etmeksizin 

bunun tasvip edilmesini teklif ederim” (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 Mart 

1337/1921), 86) demiştir. 

Benzer ifadeleri Çankırı Milletvekili Hacı Tevfik Efendi de kullanmıştır. Tevfik Efendi: “Eğer 

tercih lazım geliyorsa Akif Bey’in şiiri gayet güzel yazılmıştır. Lakin biz bugün âşiyanda değiliz. 

Millet Meclisi’nin kürsüsünde olduğumuzu unutmayalım” diyerek konunun Maarif Encümeni’ne 

bırakılması gerektiğini savunmuştur (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 Mart 1337/1921), 

86). 
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İstiklâl Marşı ile ilgili olarak Saruhan Milletvekili Avni Bey’in vermiş olduğu takrirde ise: 

“İstiklâl Marşı vatani bir parça olmakla beraber her halde şayanı teslimdir ki şiiri, musikisi vatani 

olması lazım gelen bu marşın tetkiki her halde bir ihtisas ve ehli hibre meselesidir. Binaenaleyh, bu 

marşın tefrik ve kabulü için erbabı ihtisastan mürekkep bir encümene tevdii ve badehu bestelenmesini 

teklif eylerim” sözlerine yer vermiş fakat teklifi kabul edilmemiştir (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, 

Altıncı İçtima, (12 Mart 1337/1921), 88). Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin milli marş olmasını 

isteyenler olduğu gibi bu düşünceye karşı çıkanlar da vardı. Bu milletvekillerinden biri Bolu 

Milletvekili Tunalı Hilmi idi. Ona göre, “Bu marş milletin ruhundan doğma bir marş değildir. 

Milletin ruhuna tercüman olacak bir marş olmalıdır” (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 

Mart 1337/1921), 87).  

İstiklâl Marşı ile ilgili Mecliste yapılan görüşmelerde, İstiklâl Marşı’nın kürsüden okunması 

için Karesi Milletvekili Hasan Basri Bey ile Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi’nin teklifleri 

gündeme geldi. Fakat Kütahya Milletvekili Besim Atalay, daha herhangi bir marşın kabul 

edilmediğini ve bir encümen teşekkül edeceğini belirtti. Hasan Basri Bey ise bunlardan yedi tanesinin 

seçildiğini ve herhangi birisinin okunmasını söyledi. Daha sonra Basri Bey ile Hamdullah Suphi’nin 

teklifleri kabul edildi. Hamdullah Suphi Bey, yapmış olduğu konuşmada: “Hatırlarsınız Maarif 

Vekâleti son mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş için şairlerimize müracaat etmiştir. 

Birçok şiirler geldi. Arada yedi tanesi en fazla evsafı haiz olarak görülmüş ve ayrılmıştır. Yalnız 

vekâlet yapmış olduğu tetkikatta fevkalâde kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen 

Mehmet Akif Beyefendiye müracaat ettim ve kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri 

çok asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmiştir. 

Hâlbuki bunu kendi isimlerine takrib etmek arzusunda bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini 

izhar ettiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lâzımgelen tedabiri alırız ve icabeden ilanı yaparız dedim. 

Bu şartla büyük dinî şairimiz bize fevkalâde nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle beraber nazarı 

tetkikinize arz edeceğiz. İntihab size aittir. Arkadaşlar reyimi ihsas ediyorum. Beğenmek, takdir etmek 

hususunda haizi hürriyetim. İntihabımı yapmışım, fakat sizin intihabınız benim intihabımı 

nakşedebilir. Arkadaşlar bu size aittir efendim” diyerek kürsüden İstiklâl Marşı’nı okumaya başladı. 

Milletvekilleri İstiklâl Marşı okununca alkışlarla karşılık verdiler (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Birinci 

İçtima, (1 Mart 1337/1921) 12-13). Daha sonra kabul edilen marşın güftesi için 500 liralık ödülü 

marşın bestesinin kabulünden sonra ikramiye olarak verilmesi uygun görüldü. Bu paranın Müdafaa-i 

Milliye Vekâletince Maarif Vekâleti’ne verilmesi İcra Vekilleri Heyeti’nin 29 Mayıs 1921’deki 

toplantısında kararlaştırıldı (BCA, 030.18.1.1.3.23.8). Bilindiği gibi Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl 

Marşı’nın metnini yazmıştı ve ödül olarak konun 500 lirayı almamış ve bu parayı “Darülmesai”ye 

hibe etmişti (İstiklâl Marşı 100 Yaşında: 2021: 94). 
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İstiklâl Marşı’nın kabulü ise mecliste verilen takrirlerin çoğunluk tarafından kabul edilmesi ile 

gerçekleşti. Bu takrirler, Ankara Milletvekili Şemseddin Bey, Karesi Milletvekili Hasan Basri Bey, 

Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey, Bursa Milletvekili Operatör Emin Bey ve Isparta Milletvekili 

İbrahim Bey tarafından verildi. Böylece Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan marş resmi İstiklâl 

Marşı olarak kabul edildi (TBMM ZC, Devre: 1, C. 9, Altıncı İçtima, (12 Mart 1337/1921), 89, 90).  

Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin yaşadığı zor dönemlerde göstermiş olduğu gayretleri ile 

“vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık” gibi kavramların hayat bulmasında önemli bir rol 

oynamıştır. Yazmış olduğu İstiklâl Marşı ile Milli Mücadele Dönemi’ni en iyi şekilde dile getiren 

şahsiyetlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Milletin dili ve sesi olmuştur (Karabulut, 2012: 2). 

Milli Mücadele’nin başarı ile neticelenmesinin ardından Mehmet Akif ailesiyle birlikte 1923 

Mayıs ayı başında İstanbul’a dönerek Beylerbeyi Çakaltepe’deki bir eve yerleşti (Gür, 2011: 13). 

1926 yılından itibaren Mısır Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Edebiyatı derslerini verdi. 

Birçok kez Mısır’a giden Akif,  27 Aralık 1936’da İstanbul’da vefat etmiştir (Safahat, 1977: XXI-

XXII).  

SONUÇ  

 Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine tanıklık etmiş ve edinmiş olduğu 

tecrübeleri Milli Mücadele Dönemi’nde halka anlatmaya çalışmıştır. O, milli birlik ve beraberliğin 

sağlanması noktasında önemli çabalar içerisinde bulunmuştur. İstanbul’da bulunduğu dönemde gönlü 

milli hareketten yana olan Mehmet Akif Ersoy’un manda taraftarlarına karşı tavrı net olmuştur. Bu 

zümrenin çalışmalarının milli hareketi sekteye uğratacağını ve bu durumun emperyalist devletlerin 

çıkarına olduğunu düşünerek Anadolu’ya geçmiş ve mücadelesini burada sürdürmüştür. Anadolu’da 

gerek vaazları ve gerekse sebilürreşad’da yayınlanan yazılarıyla Türk milletini ümitvar olmaya, birlik 

ve beraberlik içinde hareket etmeye çağırmıştır. Azim ve gayretle çalışılırsa başarının ve akabinde de 

bağımsızlığın geleceğine yürekten inanan biri olmuş ve bunu geniş halk kitlelerine ulaştırmaya 

çalışmıştır. Bu kapsamda Anadolu’da bulunan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes herkesin Milli 

Mücadele’ye destek olmasını ve emperyalist devletlere karşı bir bütün olarak hareket edilmesini 

savunmuştur. Her türlü olumsuzluğa rağmen bağımsızlığa olan inancı hiçbir zaman sarsılmamıştır. 

Akif, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını, aynı hatalara tekrar tekrar düşülmemesini 

vurgulamaya çalışan biri olmuştur. Akif, batının ilmini ve fennini almalı fakat kendilerine kesinlikle 

güvenilmemeli diyerek Türk milletinin sürekli uyanık olmasını vurgulamaya çalışmıştır.  
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EK-1: İstiklâl Marşı’nın kabulünün ertesi günü 13 Mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliye 

gazetesinde yayınlanan tam metni.   
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Özet 

Sevim Burak, Türk edebiyatı içerisinde kendine has üslubu olan yazarlardan biridir. Adı, 

Minör edebiyatla anılan Burak, birçok türde eser vermiştir. Özellikle kültür ve sanat kamuoyunun 

mesafeli yaklaştığı bir türde yazmış olması dikkat çekicidir. Minör edebiyat, minör bir dilde üretilen 

eserleri kapsamaz, daha ziyade, bir azınlığın majör bir dilde ürettiği eserleri tarif etmek için kullanılır. 

Dünyanın birçok yerinde azınlıkların kendi dillerinde çeşitli kültürel, politik, sosyal, etnik ve 

pedagojik sebeplerden ötürü yazamamaları bu edebiyatın çıkış noktasıdır. Nitekim böyle bir 

yaklaşımdan doğan Minör edebiyat, pek çok ülkede geniş yankılar uyandırmış ve kendisine güçlü 

temsilciler bulmuştur. Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi bir ülkede, bu türden eserlere rastlamak da 

kaçınılmazdır. Sadece Türk edebiyatının edebiyatta değil; sanatın ve kültürün diğer şubelerinin güçlü 

ve renkli bir tarihî birikim sağlamış olması biraz da bu çok kimlikli, çok kültürlü dokudan 

kaynaklanır. Bu bağlamda Minör edebiyatın Türkiye’deki temsilcilerinden birisi de Sevim Burak’tır. 

Türkiye’nin ve İstanbul’un kozmopolit çevrelerinde yetişen Burak, bir taraftan 1960’ların kaotik 

atmosferinde modernleşmeye çalışan ülkenin gerilimlerini öte taraftan bu gerilimlerin azınlıkların 

dünyasında nasıl bir algıya dönüştüğünü kendi hayatı çerçevesinde ve eserleri aracılığıyla 

betimlemeye çalışır. Sonuç olarak gerek içerik gerekse dil ve üslup bakımından Minör edebiyat 

içerisinde değerlendirilebilecek eserler ortaya çıkar. 2000’li yıllar ve sonrasında daha da önemli bir 

konu haline gelen Minör edebiyat çalışmaları da göz önünde bulundurulursa Sevim Burak’ın 

eserlerindeki Minör söylemi incelemenin ne kadar gerekli olduğu daha da anlamlı hale gelir. Bu 

çalışmada Türkiye’de Minör edebiyatın önemli temsilcilerinden Sevim Burak’ın eserleri türün 

kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sevim Burak, Minör Edebiyat, Yersizyurtsuzlaşma, Modern Türk 

Edebiyatı. 
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An Example of a Mınor Lıterature: Sevim Burak 

Abstract 

Sevim Burak is one of the authors with a unique style in Turkish literature. Burak, whose name 

is mentioned in Minor literature, has produced works in many genres. It is noteworthy that he wrote in 

a genre such as Minor literature that the culture and art public approached distantly. Minor literature 

may not be defined as the literature of a minor language, but rather as literature made by a minority in 

a major language. Minor literature is the starting point of minor literature, where minorities in many 

parts of the world cannot write in their own language due to various cultural, political, social, ethnic 

and pedagogical reasons. As a matter of fact, Minor literature, which emerged from such an approach, 

had wide repercussions in many countries and found strong representatives for itself. One of the 

representatives of minor literature in Turkey is Sevim Burak. Burak, who grew up in the cosmopolitan 

environments of Turkey and Istanbul, tries to describe the tensions of the country, which was trying to 

modernize in the chaotic atmosphere of the 1960s, on the one hand, and how these tensions turned 

into a perception in the world of minorities, within the framework of his own life and through his 

works. As a result, works that can be evaluated in Minor literature in terms of content, language and 

style emerge. Considering the Minor literature studies, which became an even more important issue in 

the 2000s and later, it becomes even more meaningful how necessary it is to examine the Minor 

discourse in Sevim Burak's works. In this study, it is to examine the traces of Minor literature in the 

works of Sevim Burak, who is the representative of Minor literature in Turkish literature. 

Keywords: Sevim Burak, Minor literature, delocalization, Modern Turkish literature. 

Giriş 

İnsanlığın tarihi, aynı zamanda azınlıkların da tarihidir. Toplumsal yaşamın oluşumundan 

itibaren her sistem kendi içinde ötekisini, azınlığını, aykırısını yaratmıştır. İşte, Minör edebiyatın tarihî 

kökleri, kimi zaman açık kimi zaman örtük kimi zaman da alegorik ifadelerle varlığını sürdürmüştür. 

Zira ulusların ya da toplumların belleği; kültürel, sosyal, sınıfsal, etnik, dinî, mezhepsel, cinsel 

anlamda ötekileştirilenlerin, dışlananların ve lanetlenenlerin hikâyeleriyle doludur. Çoğu zaman, 

toplumsal belleğe rengini veren, onun özünü oluşturan da kapsadığı kadar bastırdığı ya da dışarıda 

bıraktığı bu anlatılardır. Kanonik edebiyatı anlamanın yolu da çoğu zaman bu minör söylemleri 

anlamaktan geçer. Oysa müesses nizam bu tarz edebiyatı, hep göz ardı etmiştir. Ana akım içerisinde 

kendisine yer bulamasa da ötekinin dünyasını, varlığını ve arzularını dillendiren bu eğilim, edebiyat, 

kültür akımı varlığını tüm zorluklara rağmen bir biçimde sürdürmüştür. Bu noktadan hareketle Minör 

edebiyatın köklerini, ilk edebî anlatılara kadar uzatabiliriz. Öte yandan modern manada Minör 

edebiyat, ulus devletlerin kurulmasından sonra doğmuştur. Özellikle 20. yüzyılın başından itibaren 

güçlenen aşırı milliyetçi siyasal hareketler; motivasyonunu büyük ölçüde ötekileştirdiği etnik, dini, 

mezhepsel ve kültürel ve ideolojik kimlikler üzerinden sağlamıştır. Minör edebiyat, bu noktada öteki 

olarak kodladığı kesimler üzerinde baskı kurmayı amaçlayan tahakkümcü uygulamaların tetiklediği 
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bir karşı tavır alma eğilimi olarak düşünülebilir.  Minör edebiyatın güncel anlamdaki karşılığı daha 

çok 20. yüzyıldaki bu gelişmelere tekabül eder. 

Minör edebiyat, II. Dünya Savaşı döneminde filizlenir; 1960’lardan sonra daha da yaygınlık 

kazanır. Küreselleşme, göç, teknolojik gelişmeler, çok kimlikli ve çok kültürlü toplumların oluşması, 

Minör edebiyatın yaygınlaşmasını sağlar. Artık, insanlık kozmopolit bir dünyada, hemen herkesin 

birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir ortamla karşı karşıyadır. Hemen her ülkede farklı yaşam tarzları, 

kültürel, etnik ve dinî grup birbirinden haberdar biçimde yaşamaktadır. Öte yandan turizm, seyahat, 

göçler, ulaşım imkânlarının kolaylaşması eklektik, melez, çoğulcu toplumlar oluşturmuştur. Mahalli 

kültürler, mikro sayılabilecek değerler öne çıkmış, içinde yaşadığımız küresel kapitalist çağın kültürel 

mantığı olan postmodernizmin etkisiyle de Minör edebiyat için uygun bir atmosfer doğmuştur. Hatta 

edebiyat araştırmalarının kültürel araştırmaların bir parçası haline geldiği, edebî metinlerin zamanın 

ruhunu anlamada önemli bir işlev kazandığı bu karnavalesk çağda, Minör edebiyatın birikiminden 

faydalanmanın önemi daha da artmıştır. Çünkü kanonik edebiyatı içten içe kemiren, onun tekçi ve 

tahakkümcü yapısında gedikler açan ve bunu yaparken kendi özgü birtakım sistematikleri olan bir 

Minör edebiyat tarzı, sadece edebiyatı değil; kültürü, politikayı, sosyolojiyi, toplumu anlamakta 

önemli bir anahtardır. Benzer biçimde edebiyat eserini anlamanın, edebî ve estetik değerini doğru 

saptamanın, eserdeki içkin içerik ve estetik unsurlarını keşfetmenin yolu da buradan geçer. Peki, 

Minör edebiyatın gelişimi nasıl olmuştur? 

“Minör edebiyata dair kuramsal çerçeve Deleuze ve Guattari’nin Kafka ve onun eserleri 

üzerine yaptıkları araştırmalara dayanır. Bu noktada, Deleuze ve Guattari “Minör Edebiyat Nedir?” 

başlıklı yazılarında Minör edebiyatı, minör bir dilin edebiyatı değil, daha ziyade, bir azınlığın majör 

bir dilde yaptığı edebiyat (Deleuze ve Guattari, 2015: 45) olarak tanımlarlar. Yani Minör edebiyat, bir 

nevi majör edebiyatın içindeki ötekidir, ötekilerin yaptığı edebiyattır. Minör, artık bazı edebiyatları 

değil, büyük (ya da yerleşik) diye adlandırılan edebiyatın bağrındaki her türlü edebiyatın devrimci 

koşullarını nitelemektedir (Bayrak, 2016: 347). Deleuze ve Guattari ayrıca minör edebiyat için 

metaforik bir biçimde “sığınacak bir yer arayan bir köpek, yuva yapan bir fare gibi yazmak” tespitini 

yaparlar. Bu bağlamda minörlük hali kendi az gelişmişlik noktasını, kendi taşra ağzını, kendi üçüncü 

dünyasını, kendi çölünü bulmaktır. Kendi ana dilini bir yabancı gibi konuşmak, içinde edebiyat 

yapılan egemenin dilini, başka bir ifadeyle kanonun dilini minörleştirmektir. Minör edebiyatın yazarı 

majör edebiyatın içerisindeki azınlığın bir kurtarıcısı ve elçisi konumundadır. O, temsil ettiği azınlığın 

sesinin, çığlığının dışavurumudur.” (https://www.youtube.com/watch.) 

Minör edebiyatın kriterleri konusunda üç temel başlık öne çıkar. Bu kriterlerden birincisi, dilin 

“yersizyurtsuzlaşma” katsayısından her durumda etkilenmiş olmasıdır. (Deleuze ve Guattari, 2015: 

45) Deleuze ve Guattari, bu konudaki fikirlerini Kafka bağlamında tartışmaya açarlar. Onlara göre 

Minör edebiyatın özelliklerine en fazla uyan eserler Kafka’nınkilerdir. Nitekim Kafka, eserleriyle 

olduğu kadar biyografisiyle de bugünkü tartıştığımız manada Minör edebiyatın en önemli temsilcisi 

olarak kabul edilir. Kafka, Çek Yahudilerine edebiyatın kapılarını kapatan, onların kendilerini ifade 

edeceği edebî kanalları tıkayan ve edebiyatlarını imkânsızlaştıran durumu; “Yazmama olanaksızlığı”, 

“Almanca yazma olanaksızlığı”, “Başka türlü yazma olanaksızlığı” biçiminde niteler. Ama öte yandan 

yazmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü ulusal bilinç, ne kadar belirsiz olursa olsun ya da 

baskı altında tutulursa tutulsun edebiyata yansır ve edebiyat üzerinden aktarılır. Çoğu zaman 

tahakküm altındaki ulusların egemen dilde ürettikleri edebiyata bu toplumsal travma durumu sızar. 

Kafka özelinde Çek Yahudilerinin Almanca ürettikleri edebiyata rengini veren, işte bu minör 

söylemdir. Almanca dışında başka bir dilde edebiyat üretme imkânsızlığı Çek Yahudileri açısından 
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başlangıçtaki Çek yerliyurtluluğu ile giderilemeyecek bir kopuş, bir uzaklaşma manası taşır. Almanca 

yazma olanaksızlığı ise resmi veya suni bir dil konuşan tahakkümcü azınlığın, bizatihi Alman 

nüfusunun yersizyurtsuzlaştırılmasıdır: Yahudiler ise bir taraftan bu azınlığın bir parçasıdırlar öte 

yandan tıpkı “Alman çocuğunu beşiğinden çalmış olan çingeneler” gibi bu azınlıktan 

lanetlenmişlerdir. Deleuze ve Guattari’ye göre Minör edebiyatın ikinci özelliği ise politik olanın 

belirleyiciliğidir. Bu edebiyat türünde her şey bir biçimde politik olana gönderme yapar. Bu 

göndermeler açık ve doğrudan olabileceği gibi örtük ve dolaylı bir biçimde de olabilir. (Deleuze ve 

Guattari, 2015: 46) Kanonik edebiyatlarda bireysel sorunlar, bireysel olmayan öteki sorunlarla 

birleşme eğilimi taşır. Burada toplumsal ortam; çevre, mekân ve insanı içine alarak bir bütün şeklinde 

ele alınır ve bunlar bir blok oluşturur. Minör edebiyatta ise bu durum tamamen farklıdır: Minör 

edebiyatın daracık mekânı, her bireysel sorunun doğrudan politik soruna ulanmasına sebep olur. Her 

yönüyle kıstırılmış ya da kuşatılmış bireyin tek çıkış yolu, politik olana sığınmasıdır. Tam da bu 

noktada bireysel sorun, sürekli birbirine açılan katmanlar gibi ister istemez politik olana ulanır. Çünkü 

bireylerin kendi özgünlüklerini ya da bireysel özgürlüklerini gösterecekleri alanlar sıkı sıkıya 

kapatılmıştır ve biriken bu basıncın tek çıkış yolu zorunlu, vazgeçilmez olarak politik sorunların içine 

sızmaktır. Minör edebiyatın temel motiflerinden olan aile üçgeni, bireysel olanın politik olana 

gönderme yapmasının tipik bir örneğidir. Nitekim aile üçgeni, kendisinin esas değerlerini belirleyen 

ekonomik, bürokratik, hukuksal başka üçgenlerle ilişkilenmek zorundadır. Beliz Güçbilmez, Minör 

edebiyatın bu özelliğini Sevim Burak’ın eserlerinden hareketle şöyle tanımlar: Minör edebiyat, her 

yönüyle politiktir; en sakıncalı konuyu, konuşulmadıkça bastırılacak ve tabuya dönüşebilecek yabancı 

düşmanlığını, çoğunluğun dimağını dumura uğratacak bir mesele olarak görmüştür. (Güçbilmez, 

2017: 38) Minör edebiyatın üçüncü bir özelliği ise her şeyin kolektif bir değer taşımasıdır. (Deleuze 

ve Guattari, 2015: 47) Minör edebiyatta kabiliyetli bireylere sıkça rastlanılmadığından koşullar, şu ya 

da bu “usta”ya ait olan ve aynı zamanda kolektif sözcelemden kaynaklanmaz. Bu yüzden yetenekli 

kişilere az rastlanması aslında bir bakıma yararlıdır ve büyük edebiyatçıların kastından daha kapsamlı 

bir şeyin kavranmasına izin verir. Yazarın tek başına dile getirdiği şey zaten ortak bir eylemi 

oluşturur. Bunun için söylediği ve yaptığı şey, başkaları hemfikir olmasa da zorunlu olarak politiktir. 

1. Bir Minör Edebiyat Örneği: Sevim Burak 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında aykırı tutumuyla ve imkânları zorlamasıyla dikkat 

çeken yazarlardan biri de Sevim Burak’tır. Burak, yadırgatıcı üslubunun yanı sıra edebiyat dünyasının 

pek aşina olmadığı konuları işlemesiyle döneminde kendine özgü bir yer edinmiştir. Burak’ın kapalı 

ve soyut olarak değerlendirilmesine neden olan bu üslubu, esas itibarıyla Minör edebiyat bağlamında 

anlaşılabilir. Burak’ın alışılmadık dili, özgün bir tarzı ve anlaşılması zor anlam dünyası,  Minör 

edebiyata özgü niteliklerdir. Minör edebiyatın üç özelliği; “dilin yersizyurtsuzlaşması, bireyselin 

dolaysız -siyasal olana bağlanması ve sözcelemin kolektif düzenlenişi (Deleuze ve Guattari, 2015: 

49)” ile Sevim Burak’ın eserlerine bakıldığı zaman, bu eserlerin daha kolay anlaşılabileceği 

söylenebilir. Hatta sadece Sevim Burak’ınkiler değil; Türk edebiyatında birçok esere yönelik 

yapılacak söylem analizi çalışmalarında Minör edebiyat, önemli bir anahtar olabilir. Çünkü başta da 

belirttiğimiz gibi imparatorluk bakiyesi bir toplumun ürettiği ve kozmopolit vasfı belirgin olan bir 

edebiyatı anlamak için böylesi çalışmalar yeni bakış açıları getirebilir.  Son tahlilde Osmanlı 

modernleşmesinin ilk dönemlerinde egemen ideoloji Osmanlıcılıktı ve Osmanlı edebiyatçıları genel 

anlamda imparatorluğu oluşturan kavimlere göndermeler yapan eserler üretebiliyorlardı. Yine 

İslamcılık fikrinin egemen olduğu dönemde de kavmiyetçilik çok ön plana çıkarılmasa da etnik ve 

kültürel dillerde edebiyat yapılabiliyordu. Oysa II. Meşrutiyet’in ilanından sonra başlayan süreçle 
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birlikte minör söylem, Türk edebiyatında da gelişmeye başladı. Zira imparatorluğun yıkılmasının da 

yarattığı travmayla birlikte ulusal bütünlüğü ve ulusal dili kurumsallaştırmak isteyen yöneticiler, farklı 

dillere daha mesafeli yaklaştılar. Hal böyle olunca kendi etnik ve kültürel söylemini Türkçe dile 

getiren edebiyatçılar oluştu. İşte, Sevim Burak’ın da içinde yer aldığı Türk edebiyatındaki minör 

söylemin gelişim sürecini burayla ilişkilendirebiliriz. Şimdi de Sevim Burak’ın eserlerindeki minör 

söyleme, türün parametreleri bağlamında yakından bakalım. 

1.1. Yersizyurtsuzlaşma 

Minör edebiyatta dilin en temel özelliği, yersizyurtsuzlaşmış olmasıdır.  Başka bir ifadeyle 

majör olmayan bununla beraber majör olmaya da çalışmayan ama kendisini majörün söylemiyle dile 

getirmeye uğraşan dil, yersizyurtsuzlaşmış bir dildir. Yazar, majör dili minör bir şekilde kullanarak 

dili yersizyurtsuzlaştırmaya çalışır. Böylece edebiyatta tamamen bir tür yabancı dil oluşturur; yani dil 

içinde bir başka, azınlık dilini meydana getirir. Nitekim bunu yaparken majör dili minörleştirip, onu 

bir sabuklatmaya uğratarak majör dilin egemen sistemden becerikli bir şekilde kaçar. Bu bağlamda 

Sevim Burak’ın eserlerine baktığımızda ise dilin güçlü bir şekilde yersizyurtsuzlaşmış olmasının, 

büyük ölçüde Burak’ın Yahudi kökenli olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Burak 

Yahudi bir annenin kızıdır. Türkiye’de azınlık oluşu yazarın edebiyatına bir dil farklılığı 

kazandırmıştır. Mustafa Demirtaş bu farklılığı şöyle açıklar: Burak, majör dilden – Türkçeden – 

kendine kaçış hatları yaratarak dilin minör bir kullanımını gerçekleştirmiştir. Majör dilin tabanını 

aşındırarak, onu yersizyurtsuzlaştırma eğilimine sokarak dilin minörleşmesini sağlamıştır. (Demirtaş, 

2015: 14)  Dolayısıyla Sevim Burak’ın eserlerinde bu nosyonu irdelediğimizde önemli verilere 

ulaşırız. Üç perdelik roman olarak adlandırdığı Everest My Lord eserine baktığımızda alıştığımız ve 

aşina olduğumuz şekilde bir dille karşılaşmayız. Büyük harf ve küçük harf kullanımları imla 

kullanımının dışında karşımıza çıkar. Hatta metinde tıpkı bir dil bilimci gibi çalışarak yeni bir alfabe 

oluşturduğunu görürüz. Bunun sonucunda “dil encümeni tarafından tasvip edilmiş (Burak, 2014: 17)”  

bir alfabe meydana gelir: 

bütün harflerimiz 

Harflerin 

hepsini on 

gün içinde 

öğrendik 

a b c ç d e f g ğ 

h i ı j k l m n o (Burak, 1984: 32). 

Burak’ın azınlık kimliği, onu yeni alfabe yanında yeni sayı sembolleri arayışına da götürür. 

Burak, böylelikle Türkçeyi temelinden sarsıp majörün içinde minör kuralları hâkim kılmaya çalışarak 

dili yersizyurtsuzlaştırır. Everest My Lord/İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar’da yazarın bunun bariz 

örneklerini görebiliriz: 
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(Burak, 2014: 19). 

Burak’ın yazınında yaygın bir şekilde büyük harf kullanımı, noktasız cümle kuruluşları, 

kelimelerin kesik kesik kullanışı, cümlelerin sağa sola yatırılması, ardı ardına tekrarlanan yapılar 

görülür. Böylece majör dildeki dilbilgisi kurallarını hiçe sayarak, dili alışıldık yollardan saptırarak ve 

yersizyurtsuzlaştırarak yeni bir minör dil icat eder. Burak’ın Yanık Saraylar kitabındaki Büyük Kuş 

öyküsünden şu bölüm, Minör edebiyat bağlamında okunabilir: 

KAYGAN YAPIŞKAN BİR TÜMSEĞİN – AĞZI AÇIK BİR MEZARIN KENARINDA OTURMUŞ 

ÖLÜYORLARDIR 

Evinin kapılarını açtı 

Saç örgülerini çözdü 

Alacakaranlıkta kalıp gibi yatan… (Burak, 2016: 45). 

Burak, Afrika Dansı’ında fiil çekimlerini de majör dilin tamamen dışında kendisine has bir 

kullanımla, Türkçede yaratılan bir azınlık dille haykırır. Bu dil egemen kalıpların dışına çıkar ve 

majör dilin deneyimlerini, kurallarını bozar. Bu doğrultuda dilin uç sınırlarını zorlayarak mevcut dil 

kalıplarının despotizmini yıkama uğratıp minör bir söylem meydana getirir. Bu tutumla majör dilin 

yersizyurtsuzlaşmasına şahit oluruz. Şöyle ki: 

“Sévédjéguim 

Sévédjéksin 

Sévédjék  (Burak, 2016: 66). 

Sevim Burak, tekrar ve yinelemelerle yarattığı bu kurgu sayesinde sözdizimini bozar; satırları 

alt alta getirir, cümleleri kesip sayfa ortalarına kadar yayar. Bu tarzıyla, Türkçeden tamamen farklı bir 

cümle dizilişiyle ve arkası doldurulamayan eksik anlamlarla dili anlamsızlığa sürükler. Bununla da 

yetinmeyen yazar karşı duruşunu biraz daha ileriye götürür ve sözcüklerle bir tabloyu andıran 

kombinasyonlar meydana getirir: 
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“O odadaki 

Hademe de 

Var 

 O da 

  Koyup 

   Var mı diye 

   Oda 

Evet var 

 Daha var mı 

  Var 

   Kimse görmesin  

      Diye” (Burak, 2016: 28). 

Burak majör dile karşı aykırı tavrını o kadar ileri götürür ki İngilizce kelimelerle Türkçeyi 

sentezleyen eklektik bir söylem oluşturur ve majör dili, anlamsız girdaplara sürükleyerek öteki 

konumuna getirir: 

“Küçük çocuklar (Bağırarak) OYİBO PEPE 

    IT MOR NO PEPE 

    IF YOU NO PEPE (Burak, 2016: 30). 

Sevim Burak’ın eserlerinde majör dilin kurallı ve sistemli yapısını tehdit eden sesler, ahenk 

oluşturan ritim, satır kaymaları yeni bir söylemle majör dilin içine sokulur. Egemen dile yönelik 

olarak gerçekleştirilen bu saldırı yaşadığı topluma ve onun değerlerine, toplumsal bütünlüğüne, 

literatürüne entegre olamamış, bir nevi yaşadığı toplumda reddedilen bir bireyin majör dili yıkma ve 

onu yersizyurtsuzlaştırma çabalarını beraberinde getirir.  

“BUUUBBB    

BUUUBBB  BUUUUBB 

      BUUUBBB 

        BUUUBBB 

Buuuubbb        Buuuuubb” (Burak, 2016:53). 

 Son tahlilde Sevim Burak’ın dili, Minör edebiyatın imkânları bağlamında kurulmuş bir dildir. 

Bu bağlamda onun Türk edebiyatı içerisindeki özgünlüğünü işaret etmesi bakımından da anlamlıdır. 

Edebiyat kanonu tarafından pek kabul görmese de yeni anlatım yolları ve söylem zenginliği yarattığı 

da aşikârdır. 

 

1.2. Politik Söylem 

Minör edebiyatın ikinci özelliği her şeyin politik olması ya da politik uzama bağlanmasıdır. 

Kanonik ya da resmi edebiyatın işlediği bireysel ve psikolojik konular, Minör edebiyatta toplumsal 
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sorunlarla ilişkilenme hüviyeti kazanır. Bu nedenle Minör edebiyat, politik söylemin geniş perspektif 

kazanacağı bir söylemdir. Deleuze ve Guattari’nin de belirttikleri gibi aslında “Minör edebiyatın 

siyasallığı, orada yaratılan herhangi bir karakterin veyahut o karakterin yaşamının ve sözde bireysel 

hallerinin ve meselelerinin, o karakterin kendi dünyasında olup bitenlerle, iç dünyasıyla yahut en 

tutucu bir aile çevrimiyle sınırlı kalmamasıdır.” Bu durum olayın daha geniş bir sosyal çevreye 

bağlanmasıyla açıklanır. 

Minör edebiyatta politik bir söylem zemininin oluşmasında azınlıkların güç ve iktidar 

tarafından kendi kültürlerinden, etnisitelerinden, değerlerinden, dillerinden koparılması ve majoriteye 

bağlı kılınmalarının etkisi büyüktür. Dolayısıyla Minör edebiyatta azınlığın dili tamamiyle esir alınır 

ve majör dilin katı kurallarına tabi kılınmaya çalışılır. Bunun içindir ki Minör edebiyatın politik tavrı 

zorunluluktan doğmuş; imkansızlıkları, güçlükleri, aykırı tutumu, ötelenmişliği içerisinde 

barındırmıştır. Bu da Minör edebiyatın politik olduğuna işaret eder. Edebiyat her zaman toplumsal 

yaşamın merkezinde kendisine yer edinmiştir. Bu bakımdan edebiyat siyasal olanla sürekli bir iletişim 

halindedir. Nitekim siyasal söylem de majör kurallarla sınırlandırılmayacak kadar güçlü ve etkili bir 

tarza sahiptir. 

“Minör olmak, majör bir dili almak ve onu, tercih ettiğimiz kimliği ifade edebilecek şekilde 

konuşturmaktır. Minörün bu siyasal boyutu kritiktir çünkü sanatta, edebiyatta ve dilde minör pratikler 

için toplumun majör sesinin normal alışkanlıklarını istikrarsızlaştırma imkânına sahiptir. Bu nedenle 

minör bir şekilde davranmak hâkim bir siyasal sisteme muhalefet etmek değil, o sistemin içinde yer 

almak ve onu içeriden değiştirmek demektir.” (Jutton ve Sones, 2016: 73) 

Sevim Burak’ın Sahibinin Sesi adlı eserinde Bilal Bağana ve sevgilisi Sümbül’ün (asıl adı 

Zembul Hanım) ilişkileri ne kadar bireysel görünse de arka planda politik bir boyut taşır. Aralarındaki 

her türlü gerilim ya da çatışma bir biçimde bilinç dışına ittikleri azınlık olma durumlarına gönderme 

yapar. Romanın son sahnelerinden birinde yine tutuştukları şiddetli bir kavga esnasında Bilal Bey 

Sümbül’e, Zembul diyerek gerçek kimliğini hatırlatır. Böylece olaylar, herhangi bir çiftin yaşadığı 

sıradan bir evlilik kavgasının ötesine geçip politik bir soruna dönüşür. Zembul zaten Yahudi olmayan 

biriyle evlilik dışı çocuk yaptığı için kendi cemaati tarafından dışlanır ve yersizyurtsuz olur. Bilal Bey 

ise genel kamuoyunun ötekileştirdiği kimliklerden birine mensup bir kadınla evlendiği için dışlanır. 

Etrafında oluşan toplumsal baskı onu tedirginliğe iter ve toplumdaki saygınlığını kaybetme telaşına 

düşer. Nitekim bu durumu şöyle dile getirir: 

Niye öyle şaştınız? Ya da şaşar gibi yaptınız Sümbül Hanım? Biliyorsunuz ki sizin de iki 

adınız var…Zembul… Sümbül… birinci adınız kayıp getirir, ikinci adınız kazanç getirir. Matmazel 

Zembul Allahaneati, siz niye döndünüz?... Niye Sümbül Hanım, Sümbül Hanımefendi oldunuz? Ya 

teyzeniz, dul Leyla Hanımefendi? Teyzeniz, meşhur dullardan daha dul Leyla Hanımefendi değilken, 

Kırmızı Yahudi Mektebi’nde bitli Lilika iken… (Burak, 2008: 61-62). 

Minör edebiyatın yazarı her zaman majör dilin değerlerine karşı siyasi bir tutum içerisindedir. 

Yazar majör dilin genel geçer klasik cümle yapısını hiçbir zaman kimliğinden dolayı benimsemez. 

Dolayısıyla yarattığı bu şiirsel dil sayesinde majör dili sert bir şekilde kırılmaya maruz bırakır. Majör 

dilin yazıda kullandığı tirelerin yerine eğik çizgileri kullanır. Çünkü eğik çizgiler asla bir araya 

gelememenin, kullanılan majör dilin kurallarına, sistemine, cümle yapısına girememenin ve majör dile 

isyanın bir ifadesidir. Bunu da yazıda oluşturduğu biçimiyle ve dilde yarattığı sarsıntıyla vermeye 

çalışmıştır. Everest My Lord/ İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar eserinde eğik çizgileri şöyle kullanır: 
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YEMEK ODASI Gürültü/çatal/bıçak/tabak/bardak/kayık/tabak/bizim cam/bu cam onu 

babadan uzaklaştırır/peçete/sürahi/nazik/mide/sirkelik/zeytinyağlık/kremalık/sancı/bir şişe 

kulüp/smokin/şişenin üstünde ellerini kavuşturmuş kızgın bakışlarla seyreden babası yer 

alıyor/ekmekkırıntısı/halı/LAF/FAL/BAL/yala/yut/gırtlak/kadeh/kırık/öteki 

yanda/teşekkür/oturan/ALLAHAISMARLADIK (Burak, 2014: 30). 

Burak, bu tavrını, siyasal söylemini benzer biçimde Palyaço Ruşen’de ise şöyle kullanır: 

/bordo rengi şifonumsu bir elbisem olsaydı/ 

/Ya da sadece kadife giymek isterdim/ 

/Her şey belli olurdu/ (Burak, 1993: 46). 

Sevim Burak, majör dilde karanlık dehlizler yaratarak bu dehlizlerde Türkçeyi belirsizliğe, 

intihara ve anlamsızlığa sürükler. “Sevim Burak adeta şiir düşünüp öykü yazmış bir sanatçı gibidir. 

Hatta bu düşünce öyle bir boyuta taşınır ki yazar, öykü adı altında şiirsel metinler oluşturur.”  

(Koçakoğlu, 2009: 45) Burak’ın hemen bütün eserlerinde bu şiirsel edayı görebiliriz: 

Ve yedi gün bekledi   

Ve diğer yedi günü bekledi 

Bayan Zembul Allahanati 

Onyedinci gününde 

Yedinci saatinde 

Bayan Zembul Allahanati’nin bütün günleri dolmak üzere idi (Burak, 2016: 59). 

Burak’ın yazım kurallarını hiçe sayan devrimci tutumuna örnek olarak Afrika Dansı’nda şu 

bölümü gösterebiliriz: 

O KALABALIKLAR İÇİNDE SENİ GÖRMEK İSTERİM 

GANJ NEHRİ’NDE YIKANIRKEN 

SENİ GÖRMEK İSTERİM 

RENGÂRENK İNSANLAR 

SEÇMEK İSTİYORUM (Burak, 2016: 34). 

 Minör edebiyattaki politik söylem boyutunu, angaje, ideolojik veya toplumcu gerçekçi 

edebiyatın politik algısı gibi düşünmemek lazım. Buradaki politik söylem, daha ziyade içkin bir 

biçimdedir ve ancak yazarın minörlük tavrı çözümlenebildiği oranda anlaşılabilir. Bu durum büyük 

ölçüde Sevim Burak’ın eserleri için de geçerlidir. 

1.3. Kolektif Söylem 

Deleuze ve Guattari’nin de belirttikleri gibi Minör edebiyatın üçüncü özelliği her şeyin kolektif 

bir değer taşımasıdır. Yazarın çabalayıp tek başına dile getirdiği şey aslında ortak bir eylemi, 

düşünceyi meydana getirir. Çünkü dilin majör söylemin sınırlarından kurtulup minörleşmesi, tek 

kimlikten uzaklaşması, ortak bir eylem oluşturması ve çok kimliğe bürünmesi Minör edebiyatın 

kolektif yapısına işaret eder. Burada dile getirilen şey artık sadece yazara ait değil; toplumun ortak 

söylemidir. Yazarın dile getirdiği bu ortak söylem başkaları tarafından benimsenmese de zorunlu 

olarak siyasaldır. Dolayısıyla burada artık merkezi konumda bir özne yoktur, yalnızca kolektif 
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söylemin kuralları, düzenlemeleri vardır. Deleuze ve Guattari’nin belirttikleri gibi edebiyat da bu 

düzenlemeleri, henüz dışarıda verilmeyen ve yalnızca gelecekteki şeytani ve tılsımlı güçlerin 

oluşturacakları devrimci güçler olarak var oldukları koşullarda dile getirir. Bu sayede edebiyat, Minör 

söyleme farklı olanaklar yaratabileceği yeni düşünme ve duruş tarzı sağlar. Böylece kolektif söylem 

sayesinde majör dilin sınırlarında kendi küllerinden yeniden doğan bir sözcelem görmek mümkündür. 

Sevim Burak’ın eserlerinde de kolektif söylemin yansımalarını görebiliriz. Nitekim Sahibinin 

Sesi’nde Bilal Bağana ve Zembul Hanım’ın ilişkisini bu kolektif bağlamda değerlendirebiliriz. Bilal 

Bağana bir asker kaçağıdır ve askerden kaçmak için Muzaffer Seza adlı bir kişinin kimliğini kullanır. 

Muzaffer Seza bir çengelli iğne gibi onun vücuduna girer ve Seza’nın peşini bırakmaz. Dolayısıyla 

metin ilerledikçe Muzaffer Seza’nın sesi Bilal Bağana’ya kaçacak yer ve sığınacak bir delik bırakmaz. 

Bir yandan da Zembul Hanım’la yaşadığı sorunlar üst üste gelmektedir. Bu da Bilal Bey’de yabancı 

düşmanlığı tavrını açığa çıkarır. Çünkü yaşadığı mahalleyi Yahudiler mesken edinmiştir. Sonunda 

Bilal Bağana Yahudilerin yaşadığı mahalleyi yakmaya kalkışır. Burada Zembul’un yaşadığı zorluklar, 

Yahudi kimliğinden kaynaklanmaktadır: 

“Kapı çalındı 

Madam Roza kapıya koştu – Madam Ventura O’nu görünce, o, da koştu – Duşa – Abimelek – Şuşa – 

Betuel – Naftali kapıya koştu 

Gelen YA RAB YEHOVA İDİ” (Burak, 2016: 82). 

İmgesel söylem, Burak’ın hemen her eserinde kullanılır. Burak, imgesel söylemle dilin kaçış 

çizgilerine yönelir ve burada dili çöle sürerek kolektif bir söylem tarzını benimser. Dilde kırıklıklar, 

bozulmalar ve başkalaşımlar yaratarak dili yapısöküme uğratır ve bu amorf, eklektik ve karnavalesk 

dokudan çoklu bir söylem yaratır: 

“Başkalarından kopardığım sessizlikle başka yerlerde de konuşuyorum kendi kendime – 

İçimden – Zaman zaman – o sessizlikten daracık dehlizler ve incecik iplik gibi yollar açıp bir kısmını 

da başka yerlere taşıyorum şüphesiz benim için önemli olan bu boşluklar ve bu boşlukların kendisi 

(YOK’LARLA)la konuşmayı başardım – Konuşurken en yüksek uyarım noktasına ulaşır kelimelerin 

anlamını binle çarparak büyütür yok’larla konuşurken – O konuşulmadan söylenen acılar da eski 

acılar da değildir herhalde – Yalnız ağzı ile değil burnu ile de konuşur o – Eliyle değil ayağı ile de 

yazar – (Burak, 2014: 45). 

Burak’ın Ah Ya Rab Yehova öyküsünde de imgesel bir kullanım vardır. Burada Bilal Bey’in 

sol topuğuna saplanıp kalbine doğru yürüyen bir iğne vardır. Bu iğne ölümü simgeler. Bilal Bey 

babasının ölümü üzerine onun yatağını kendi evine getirtir ve yatağa uzanır uzanmaz topuğuna bir 

dikiş inesi batar. Bu iğne tüm vücudunu dolaşarak kalbine kadar gider: 

“25 Nisan Cuma 1931 

9.10 vapuru ile İstanbul’a indim. Babamın evine giderek karyolayı alarak hamallarla beraber Köy’e 

döndüm ve karyolanın kurulmasına nezaret ettim. Karyolada bir iki saat istirahat ettim. Sol ayağıma, 

topuğuma batan bir iğne kuvvetli ıstırap verdi” (Burak, 2016:70). 

Burak, Osmanlı Bankası adlı öyküsünde de imgesel bir dil kullanılır. Burada imgeyi Yahudi 

kedileri üzerinden vermeye çalışır. İmgeyle minör bir kaçış, atmosferi oluşturur. Burada kedilere bir 

etnisite, bir azınlık kimliği atfederek imgenin kullanımını minör bir kaçış, noktasına vardırır. Bunu 

verirken Türkçenin sözdizimini, cümle yapılarını parçalar. Büyük harfler, alt alta bitmemiş cümleler, 
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düz bir anlatımı şiirsel bir üslupla vermek, kesik kesik yapılar ve farklı denemeleriyle dilin sentaksını, 

mantıksal örgüsünü sarsar: 

 

YOLUN ORTASINDA ÜÇ RENKLİ SARI SİYAH VE 

PEMBE KEDİLER 

PSİ PSİ PSİ 

GEL BENİM YAHUDİ KEDİM 

ZAVALLI YAHUDİ KEDİLER (Burak, 2016: 52). 

Burak’ın kahramanları, bir şeylere bürünüp kaçış çizgileri arar ve kendilerini saran egemen 

kültüre karşı muhalif bir tavır takınır. Bu özellikler Burak’ın bölünmüş kimliğinin birer parçasıdır. 

Ford Mach 1 kitabında yazar kendisini bir araba kılığına büründürür. Bu sayede kapitalizmin bir 

kültürün gelenek ve göreneklerini, tarihi yapılarını nasıl yıktığını gözler önüne serer. Eserde 

kapitalizmin Bağdat caddesini nasıl yozlaştırdığını, yıkılan evlerin yerine gökdelenlerin anında nasıl 

inşa edildiğini şöyle anlatılır: 

“-Bahçemde güllerim var – öyle görünüyor ki bu günlerde bir kıyım olacak…. Fakat benim 

gibi eskiler biliriz ki gene de zor bizi tamamen ele geçirmek – şöyle ki biraz da hayal işidir bu 10 – 15 

yıl arsalar kazılacak, çukurlar açılacak bir insan boyu, bir insan boyu daha yer buldukça yayılacak, 

yayıldıkça yer bulacak, bir insan daha yavaş yavaş çevremizden insanların kaybolduğunu 

anlayacağız“ (Burak, 2014: 34). 

Fredric Jameson’ın büyük tartışmalara yol açan “bütün üçüncü dünya metinleri, diyebilirim ki 

zorunlu olarak ve çok özgül bir tarzda alegoriktir: biçimlerinin kaynağı roman gibi esasen batılı temsil 

araçlarına dayandığında bile, hatta bilhassa böyle durumlarda ulusal alegoriler olarak okunmalıdırlar” 

(Jameson, 1986: 66) tespitini, bu noktada Minör edebiyat için uyarlayabiliriz. Nitekim tüm Minör 

edebiyat eserlerinin bakış açısı hep kolektif bir söylemi imler. Elbette, bu durum Sevim Burak’ın 

eserleri için de geçerlidir. 

Sonuç 

Minör edebiyat, ulus devlet döneminin ortaya çıkardığı edebî bir eğilim ya da tür olmakla 

birlikte arkaik kökleri insanın toplumsallaşma sürecine kadar uzatılabilir. Çünkü insanlık tarihi, 

egemenlerin tarihi olduğu kadar kültürel, sosyal, sınıfsal, etnik, dinî, mezhepsel, cinsel anlamda 

lanetlenenlerin, baskılananların, dışlananların da tarihidir. Resmi tarihin ya da ana akım edebiyatın 

içerisine alınmasa da görmezden gelinse de hatta sansürlense ve yok sayılsa da Minör edebiyat, 

varlığını tüm zorluklara ve badirelere rağmen günümüze kadar korumuştur. Bu nedenle Minör 

edebiyatın varlığı, çok eskilere dayanmaktadır. Modern manada Minör edebiyat ise daha çok ulus 

devletlerin güçlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle 20. yüzyılın başında otoriterleşen, farklı etnik, 

dini, mezhepsel, kültürel ve ideolojik kimlikler üzerinde baskı kuran aşırı milliyetçi yönetim modelleri 

nedeniyle kendi dillerinde edebiyat yapma şansı bulamayan azınlıkların resmi dilde açtıkları bir kanal 

olarak gelişmiştir. Bugünkü anlamıyla Minör edebiyat, II. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’dan 

başlayıp tüm dünyaya yayılan sert politikaların ürünüdür. İşin ilginç tarafı egemen dile yerleşmiş, 

kendisini onun içinde var eden bir minör söylem, aynı zamanda egemen dile yeni anlatım imkânları, 

çağrışımsal zenginlik, imgesel çeşitlilik kazandırarak önemli katkılar da sağlamıştır. 
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Türk edebiyatı da minör araştırmaları için oldukça elverişlidir. Hatta imparatorluk bakiyesi çok 

dilli ve çok kültürlü bir toplum olan Türkiye’de kendi anadilinde yazma imkânı bulamayan pek çok 

edebiyatçı Türkçe edebiyata yönelmiştir. Elbette, kendi kültürel kimliğini, duygularını, fikirlerini 

Türkçenin olanaklarıyla yeniden üretmiştir. Çoğu zaman görmezden gelinen bu söylem, aslında Türk 

edebiyatına zenginlik, çoğulculuk ve anlam çeşitliliği kazandıracak bir yöntemdir. Ancak böylesi 

çalışmaların artmasıyla Türk edebiyatının anlam, estetik ve kültür coğrafyası genişleyecek birçok 

edebiyat eserinin anlamsal açıdan eksik kalmış yönü de tamamlanacaktır. İşte, bu tarzın avangart 

örneklerini veren yazarlarından biri de Sevim Burak’tır. Sevim Burak eserlerinde dile hücum eder ve 

dili kılıktan kılığa sokar; yeni söyleyiş biçimiyle dili parçalara böler ve kırılmalara maruz bırakarak 

onu yersizyurtsuzlaştırma eğilimine sürükler. Hatta majör dile müdahalesini; eğik ve kısa çizgilerle, 

tirelerle yazıyı bölerek, gramer kurallarını ve imla kurallarını aksıya alarak yapar. Metinlerde ürettiği 

bu dil sayesinde majör dilin egemen kurallarıyla, değerleriyle, literatürüyle çetin bir mücadeleye 

girişir. Burak, eserlerinde var olan dilin dışında kendisine has bir dil ve söylem inşa etmekle politik 

alana da adım atar. Çünkü azınlık psikolojisi politik olana yönelmeye meyillidir. Öte yandan politik 

olan beraberinde kolektif olanı da harekete geçirir. Böylelikle yazarın dile getirmeye çalıştığı şey 

aslında kolektif bir kimlik vurgusuna dönüşür. Çünkü dilin majör söylemin sınırlarından kurtulup 

minörleşmesi ve ortak bir eyleme dönüşmesi, Minör edebiyatın kolektif yapısına işaret eder. Son 

tahlilde Sevim Burak’ın eserleri de Minör edebiyat bağlamında düşünüldüğünde başarılı örnekler 

olarak kabul edilebilir. Bu sahada bundan sonra yapılacak çalışmalar konusunda önemli katkılar 

sağlayabilir.  
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Orta  Asya’da Dinî Meseleler: Аhmed Hazini Eserindeki  «Özbek Şiddeti» 
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ÖZET 

Ahmet Hazinî, XVI yüzyılda Mâverâünnehir’de doğup büyüyen, sufi tarikat şeyhlerinden 

biridir. Hem Sufi hem Yeseviye hem de Nakşbendiye tarikatlerine şeyhlik yapmıştır. XVI yüzyılda 

Mâverâünnehir’de ortaya çıkan siyasî hadiseler sebebiyle Buhara’dan Anadolu’ya taşınmıştır.   

İstanbul’da Osmanlı padişahının huzuruna çıkan Şeyh Ahmet Hazini, Osmanlı sultanının 

hizmetinde bulunmuştur. Osmanlı padişahı şeyhi devlet hazinesinden maaşa bağlamıştır. 

Anadolu’da yaşayan birçok meşhur âlim, târihçi, edip ve mutasavvıfları arasında 

Mâverâünnehir’li mutasavvıf Ahmet Hazinî Yeseviyye ve Nakşbendiyye tarikatlerinin ortak şeyhi 

olarak şeyhlik kurmuştur. Ahmet Hazinî iki tarikatin şeyhi olmasına rağmen kendisini hep Yeseviye 

şeyhi olarak tanıtmıştır. Eserlerinde özellikle Yeseviye tarikatine ağırlık vermiştir. 

Ahmed Hazinî Orta Asya ve Osmanlı tasavvuf edebiyatının gelişmesine büyük katkılarda 

bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hazinî, Sufi, Buhara, Anadolu, Özbek Şiddeti.  

Problems of Sufism: Uzbeks Violence in the Manuscript Ahmet khazini  

Abstract 

Akhmed Khazini is a scientist, Sufi, sheik who lived in XVI century in Mauerannahr. He earned 

the degree of Yasaviyya and Nakshbandiyya tarikats’ sheik. In XVI century the sheik moved from 

Bukhara to Anadoly because of political situations in Maverannahr.  

Sheik Akhmed Khazini was accepted by Osman Sultan in Istanbul, and he served Osman Sultan. 

Osman Sultan gave him wages from state budget. 

Akhmed Khazini – sufi from Maverannahr, lived in Anadoly among very famous scientist, 

historian, writers and sufies, as a sheik of Yasaviyya and Nakshbandiyya tarikats was engaged in 

irshad. Even he was a Sheik of two tarikats, he named himself as a Sheik of Yasaviyya. He paid 

especially great attention to Yasaviyya tarikat.  

Akhmed Khazini made a great contribution to the development of sufism literature in Central 

Asia and Osman state.   

Keywords: Ahmed Hazini, Sufi, Bukhara, Anatolia, Uzbeks Violence  

 

 

Giriş 

                                                 
1
 Doçent Dr., L.N.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, kushenova_gi@enu.kz, 

169



 

XVI yüzyıl Orta Asya devletleri arasında idari hakimiyet ve stratejik açıdan önemli bölgeler için 

savaş yaşanıyordu. Bu durumdan dolayı devletlerin sınırları bazen genişliyor, bazen küçülüyordu. 

Özellikle Şeybanî sülalesi ile Kazak hanları arasında süregelen büyük bir rekabet vardı.  

XVI yüzyılın ikinci yarısında Kazak Hanı – Haknazar, Buhara Hanı – Şeybanî II’ci Abdullah’a 

karşı dış siyasetini değiştirince, Kazak Hanlığı ve Buhara Hanlığı arasında ilk kez dostluk antlaşması 

yapılmıştır. Buhara Hanlığına karşı tüm seferlerini iptal eden Haknazar Han’ın bu tutumu Buhara’nın 

kuvvet kazanmasından dolayı değil Kazak Hanlığı’nın Batı ve Kuzey bölgelerindeki kritik siyasi 

durumdan dolayıydı.  

XVI yüzyıl ikinci yarısında Buhara Hanlığı’nda tarihî çok olay yaşanmıştır. 1557 yılında sufi 

şeyhlerinin desteği ile Şeybanî sülalesinden Abdullah Buhara’yı ele geçirmiştir. Abdullah’ın babası 

ise siyasetten daha çok din konularına düşkün insandı.    

II’ci Abdullah olarak tahta oturan Abdullah, Buhara, Semerkand, Taşkent ve Belhi bir devlet 

olarak birleştirmek amacını gütmüştür. 1574 yılında Şahrisiyabz, Karşı ve Hisarı almıştır. 

 

Ahmed Hazinî’nin İstanbul’a seferi 

Ahmed Hazinî’nin kaleme aldığı eserlerine göre o ailesi ve müritleriyle Mekke ve Medine 

şehirlerini ziyaret etmek için yola çıkmıştır [Hazinî, 1995: VII]. Bu seferin 1564-1565 yılları arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Şeyh Said Mansur isimli zatın bırakmış olduğu vasiyette bu gelişi, daha 

evvelden bildiği rivayet edilmektedir. “Yedi sene sonra Hisar’dan ailesiyle gelecek biri var, bizim şu 

yolumuzu halk onun vasıtasıyla tanıyacaktır. O hırka altından halkı Hak yoluna davet edecektir... 

Bizden sonra tarikat onunla doğru yolda ulaşacaktır” [Hazinî, No 1425: 56
b
].  

Bu vasiyetname de dikkate alındığında Ahmed Hazinî hac seferini tamamladıktan sonra kısa 

zaman içinde Yakın Doğu’ya ordan Anadolu’ya geçmiştir. Çünkü şeyh hac seferine çıkarken Sultan 

II. Selim henüz tahtta değildir. Ayrıca şeyhin bu seferinden sonra memleketine döndüğü hakkında da 

net bilgiler verilmemiştir.  

Ahmed Hazinî’nin eserlerindeki şu iki olayın arasında bir kopukluk var gibi geliyor. Örneğin, 

“Manba al-abhar” eserinde şeyh Maveraünnehir’den İstanbul’a ailesiyle, müridleriyle, dervişleriyle 

birlikte varmıştır. “Cevahir al-abrar” eserinde ise hac seferinden sonra “yazık gönlüm İstanbul’u 

mesken tuttu”, – demiştir [Hazinî, 1995: 190]. Demek o hac seferinden sonra İstanbul’a adı geçen 

hükümdarın zamanında (1566-1574 yy.) gitmiştir. 

 Ahmed Hazinî’nin İstanbul’a gelişinden amaç – şeyh Said Mansur’un türbesini yeniden 

kurmaktı [Hazinî, No 1425: 58
а
]. Şeyh burda Sadrazam Rüstem Paşa’nın eşi [Hazinî, 2009: 89] 

Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile görüşmüştür.  
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Mihrimah Sultan, II. Selim ve III. Murat döneminde büyük saygı ve hürmete layık olmuş ve 

“Sultan ana” lakabını almıştır. Sultan ana, Ahmed Hazinî’nin tüm ihtiyaçlarını temin ettirmiş ayrıca 

kendisine bol hediye ve para vermiştir. 

Ahmed Hazinî sadece Mihrimah sultan ile değil padişah ile de görüşmüştür. Şeyh ‘Abdullah 

Han’ın müjdesinden sonra Hazinî’yi padişahın iyi kabul etmesi doğal olabilir. Padişahın sıcak ilgisi 

şeyhi hac seferine yollamış olduğundan anlaşılmaktadır.  

“Manba al-abhar” eserindeki bilgileri dikkate alırsak o İstanbul sonrası direk memleketine 

dönmüştür [Hazinî, 2009: 89] ve daha sonra Mekke’ye yola çıkmıştır. “Cevahir al-abrar” eserine göre 

Hazinî ikinci defa hac seferine İstanbul’dan yola çıkmıştır. Çünkü “devrin Sultanı II. Selim yardımıyla 

tekrar Mekke’ye vardım” [Hazinî, 1995: 190], – demiştir. Bundan dolayı bize göre şeyh ikinci hac 

seferine İstanbul’dan yola çıkmıştır.  

 

Hazinî Eserindeki Özbek Şiddeti 

Şeyh ikinci hac seferinden memleketine döndüğünde Buhara’da savaş vardı. Şeyh onu eserinde 

“Özbek Şiddeti” olarak adlandırmıştır [Hazinî, 2009: 89]. Bize göre bu olay tahminen 1565-1573 

yıllarında olmuştur. Çünkü şeyh, II. Selim zamanında memleketine döndüğü ve sonraki hükümdar 

tahta çıktığında Mekke’de olduğunu bildirmiştir.  

Ahmed Hazini’nin “Özbek Şiddeti” olarak adlandırdığı hadiseyi açıklamak için şöyle yorum 

yürütebiliriz. O zamanda Maveraünnehir’deki hâkimiyet Şeybanî sülalesinin son hükümdarı 

‘Abdullah ibn İskander’in elindeydi (1583-1598 yy.). ‘Abdullah Han, hâkimiyeti devrinde 

Maveraünnehir’deki bütün küçük hâkimiyetleri bir merkeze bağlamıştı. Horezm, Horasan’ı almış ve 

devletinin küzeyindeki göçebeleri ezmiştir. V.Bartold bu konuda: “göçebeleri o kadar ezmişti ki hatta 

emzikli çocukları bile öldürmüşlerdi” demiştir [Bartold, 2002: 184]. Bu savaşlardan biri Cızak 

geçidindeki (şuan Kazakistan ve Özbekistan sınırında) kaya taşların birine yazılmıstır [Bartold, 2002: 

220]. 

Araştırmalara göre Kazaklar savaşta büyük hasar görmelerine rağmen ‘Abdullah Han devrinde 

Maveraünnehir’e saldırmışlar. Fakat bu seferde Kazak Hanı Tauekel’in askeri Semerkand şehrine 

kadar gidebilmiştir [Bartold, 2002: 185].  

İkinci bir yorum olarak şu olguyu alabiliriz. Araştırmalara göre Mangıt kavmi Buhara’nın siyasî 

hayatında çok büyük mevkiye sahip olmuş ve hâkimiyete tesir ederek hatta hâkimiyeti ele aldıkları 

hakkında bilgilere rastlanmaktadır. Ve Mahmut bin Veli’nin “Bahr al-asrar” adlı eserinde Mangıt 

kavmine “Özbek” denilmiştir [Bartold, 2002:556]. V.Bartold’a göre: “ ‘Abdullah Han vefat ettiğinde 

Hisar özbek kavminin eli altındaydı” [Bartold, 1965:401]. Mangıt kavminin siyasî gücü hakkında şeyh 

Hudaydad’ın “Bustan al-Muhibbin” adlı eserinde de verilmiştir. Ancak ordaki bilgi daha sonraki 

devirlerden bahsetmektedir [Hudaidad, 2006: 12]. 
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 Üçüncü olarak 1583 senesinde göçebe Moğolların geleneğine göre ‘Abdullah Hanı tahta çıkma 

töreninde, kavmin önderlerince beyaz halının dört köşesinden tutarak tahta çıkarılması gerekmekteydi. 

Fakat burda halıyı kavim önderleri değil Buhara’daki tarikat şeyhleri tutmuştur [Bartold, 2002: 184]. 

Olayı dar manada alırsak bu ‘Abdullah Han’ın iki kültürü birleştirdiğini göstermektedir. Daha geniş 

kapsamda alırsak, Maveraünnehir’de tarikatlerin kuvvetli siyasî güce sahip olduklarını anlamaktayız. 

Törende Hanı tahta götüren sadece Nakşbendiye tarikatinden dört şeyh olabilir veya Orta Asya’daki 

en büyük dört tarikat şeyhleri de olabilir. M.Fuat Köprülü “Muzakkir-i ahbab” adlı esere dayanarak, 

XVI yüzyılda Şeybanî hükümdar sülalesi tamamen Nakşbendiyye tarikati müridi olduklarını 

bildirmiştir [Köprülü, 1991: 118]. 

Üstelik Ahmed Hazinî kendi eserinde ‘Abdullah Han’ın Termez, Balh, Hisar’daki birçok şeyhler 

gibi Cuybarî şeyhinden el aldığı hakkında bilgi vermiştir [Hazinî, No 1425: 28
b
]. Ayrıca dikkat çeken 

bir konu Yeseviyye tarikatinin Buhara’daki meşhur siyasî önderlerinden biri Kasım şeyh (1578-79 yy. 

vefat etmiştir) ‘Abdullah Han’ın manevi şeyhi olduğuna dair bilgiler de vardır [DeWeese, 2003: 41]. 

Şeyh Kasım Buhara’daki Cuybarî şeyhlerinden biri Muhammed Hoca Yusuf’un (1593-1651 yy.) 

dayısı olmuştur. Kasım şeyh ‘Abdullah Han’ın askerine sadece dua etmemiş, o tahta çıktıktan sonra da 

Han birkaç defa şeyhin huzurunda olmuştur [DeWeese, 2003: 41-43]. 

XVI-XVIII yüzyıllardaki Orta Asya’nın dinî hayatı hakkında bilimsel araştırmalardan değerli 

bilgiler bulmaktayız. Onlara göre XV yüzyıldan itibaren Orta Asya’daki tarikatler arasında rekabet 

büyümüştür. Örneğin, Hoca Ahrar’ın (1404-1490 yy.) özellikle İşkiyye tarikatine şiddetli karşı 

tutumda olduğu bilim adamların gözünden kaçmamıştır [DeWeese, 2001: 234]. 

Dördüncü yorum olarak ‘Abdullah Han taht için mücadelede sülalesinden gelen rakiplerini 

yenmiş ve 1574 yılında Balh’ı işgal etmiştir [Saray, 1998: 104].  

Yukarıda söz edilen hadiseleri analize ederek, Ahmed Hazinî’nin “Özbek Şiddeti” diye 

adlandırdığı olayı açıklamaya çalışalım. Birincide, Hazinî ‘Abdullah Han ile Kazaklar arasında olan 

savaştan bahsetmemiştir. Çünkü ‘Abdullah’ın askerî taktik konusunda çok bilgili biri olmuş ve bu 

sayede Maveraünnehir’i kuvvetli bir siyasî merkeze dönüştürmüştür. Buna rağmen ara sıra küçük 

hukumdarların hoşnutsuzluk bildirdikleri hakkında bilgiler de vardır. Ama Buhara başkent olduğu için 

Buhara yakınındaki toprakları Hisar da dâhil oldukça sıkı kontrolde tutmuştur. İşte burada Kazaklarla 

olan savaştan bahsedilmediği ortaya çıkmaktadır. Üstelik kazak askerleri sadece Semerkand’a kadar 

gidebilmiştir. Yanı sıra kazakları “Özbek” olarak adlandırmazdı. Bu konudan yaklaşırsak o zaman 

esas ağırlık Buhara’nın siyasî hayatında büyük mevkisi olan Mangıt kavmine yönlenmektedir.  

Kaynaklarda bazen “Mangıt-Özbek” denilmektedir. Bu bilgileri dikkate alırsak bu yorumumuz 

gerçeğe biraz daha yaklaşmaktadır. Fakat Ahmed Hazinî eserinde: “memleketine gidip akrabalarını 

getirmek için mali durumu müsaade etmediğini  [Hazinî, No 1425:59
а
]” söyleyip eziyet çektiğini 

iletmektedir. Burada şeyh aile fertlerinden açıkça bahsetmediğinden onları bırakarak yanına 
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müridlerini alarak sırf kendisi Mekke’ye gitmiş diye fikir bırakmaktadır [Tosun, 1998: 90]. Fakat 

şeyhin diğer bir eserlerindeki bilgilere göre aile ferdleri değil, tam olarak akrabaları hakkında söz 

ettiğini anlamaktayız [Khazinî: 89
b
,
 
101

 а
].  

Demek sözü edilen savaş genel halk içinde değil gruplar arasında yaşanmıştır. Bu devirde 

siyasette daha çok din adamlarının rölü büyük olduğu için bu mücadelenin daha çok dinî ağırlıklı 

olduğunu tahmin etmekteyiz.  

Ahmet Hazinî şeyh olduğu için sözü edilen “Özbek Şiddeti’nde” sadece ona değil taraftarlarına 

da darbe yapılmıştır. Demek bu mücadele din için değil siyasî hâkimiyet, ve ideoloji hakimiyeti içindi. 

Fakat Ahmet Hazinî’ye hangi taraftan darbe geldiğini yorumlamak zor (eserlerinde de net bir bilgiye 

karşılamadık). Eğer Yeseviyye tarikatine karşı mücadele olsaydı Yeseviyye tarikatinden Kasım şeyh 

‘Abdullah Han’ın büyük saygısına layık birisiydi. XVI yüzyılda Nakşbendiyye ve Yeseviyye 

arasındaki rekabet ile çekişmelerin daha çoğalmaya başladığını dikkate alırsak Ahmet Hazinî Cuybarî 

şeyhinin müridi ve iki tarikate ortak mürşid olarak müridleri yetiştirmekteydi. 

Araştırmalara göre Hazini döneminde Yeseviyye, Nakşbendiyye, Kubraviyye ve İşkiyye Orta 

Asya’daki başlıca sufi tarikatleri olarak belli olmaktaydı. Nakşbendiyye, Yeseviyye ve Kubraviyye 

yolları arasında rekabet olmasına rağmen bu devirde çekişmeler bilimsel veya dinî konuların 

çerçevesinden fazla çıkamadığı görülmektedır. Fakat Hoca Ahrar’ın devrinde İşkiyye’ye karşı siyasî 

sürgün yürütüldüğünü dikkate alırsak şeyhin İşkiyye’ye tarikatiyle bir ilişkisi olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Demek Ahmet Hazinî kendi şeyhi Said Mansur gibi İşkiyye’nin kuralların da kabul etmiş 

olmalıdır. Ve bu durumu Nakşbendiyye vekilleri özbek kavimlerini kullanarak, şeyhi memleketindeki 

irşad işlerinden uzaklaştırmış olabilir. Yani Hisar’da hâkimiyet kuran grup Ahmet Hazinî’nin burda 

şeyhlik yapmasına müsaade etmemiştir. Şeyh böyle bir bilgiyi açık vermemesine rağmen hadiseyi 

dikkate alırsak Ahmet Hazinî’nin şeyhi Said Mansur gibi İşkiyye yolu ile de basit de olsa ilişkisi 

görülmektedir. Bundan Ahmet Hazinî’nin neden memleketini bırakıp Osmanlı topraklarına gittiği 

anlaşılmaktadır. Fakat bundan sonra Hisar’a bir daha dönememiştir.  

Şeyh Buhara’dan üçüncü defa Mekke ve Medine’ye yola çıkar. Bu seferinde “Manba al abhar’a” 

göre o müridleriyle beraber çok zor günleri geçirmiş ve İstanbul’a ikinci defa varmaya mecbur 

olmuştur. Cevahir al-abrar’a göre Osmanlı hükümdarı olan Sultan III. Murat (1574-1595yy.) kutlamak 

için Mekke’den İstanbul’a gider, padişahın teklifi üzerine Osmanlıyı mesken tutar. “Manba al abhar” 

eseri “Cevahir al-abrar’dan” önce kaleme alındığı için hadiseye daha yakın yazılmış olan eserin 

bilgilerini almayı doğru bulduk. Bununla beraber “Cevahir al abrar’a” göre şeyh uzun zaman 

hükümdarın huzuruna çıkamamıştır. 

Şeyh İstanbul’dayken: “biri halk dostu, biri irfan dostu olarak yakınlık göstererek arkadaş 

olduysa, birileri mürid olarak sırdaş oldu”[Hazînî, 2009: 89], - demiştir. Eserlerindeki bilgilere göre 
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İstanbul’da şeyh padişah tarafından ilgi destek göremeden büyük borçlara batmış ve müridleriyle 

birlikte çok zor duruma düşmüştür. Üstelik akrabalarını özleyerek çok hasret çekmiştir. Hükümdara 

kaç defa yazı yollamasına rağmen hepsi cevapsız kalmıştır” [Hazînî, 2009: 90]  

Sonuç  

Ahmet Hazinî’nin Orta Asya’dan taşınarak Anadolu topraklarına yerleşmesine neden olan 

durum Buhara’da meydana gelen dinî-siyasî durumdur. Buhara hanı II. Abdullah dine bağlı ailede 

büyümüştür. Bu halde onun Buhara hanı olarak tahta oturmasına sufi şeyhlerinin yardımda bulunması 

tabî durumdu. Sufi şeyhleri Abdullah’ı tahta oturttuktan sonra siyasete iyice hakim olmuştur. Bu 

yönden Buhara Hanlığı’nın şavaşları sadece topraklarını genişletmek amacında yürütülmemiştir. Bu 

savaşların arka tarafında mutlaka dinî, manevî konular bulunmuştur. 

İlk defa Buhara Hanlığı’ndan Istanbul’a gelen Hazinî’nin tüm ihtiyaçlarını II. Sultan Selim 

karşılamış bol para vermiştir. Üstelik Hazini’nin şeyhi merhum Said Mansur’un halifelerine 

Diyarbakır’daki üç köy halkının hizmette bulunmasını ve Halifeler bittiğinde o köy halkının 

Medine’ye vakıf olarak hizmet göstermelerini emretmiştir.  

Hazinî’nin ikinci defa Buhara Hanlığı’ndan Istanbul’a gelişine Mâverâünnehir’de ortaya çıkan 

dinî-siyasî hadiseler sebep olmuştur. Bu kez şeyh ailesiyle birlikte Anadolu’ya taşınmıştır. İlk başta 

İstanbul’da sıkıntı çekmesine rağmen daha sonra padişah sarayından maaş alır dereceye gelebilmiştir. 

İstanbul’da Osmanlı padişahının emriyle Orta Asya tarikatleri hakkında özellikle Yeseviyye tarikati 

ile ilgili kitap yazmıştır. Şeyh, hep Orta Asya’daki sufi tarikatleri hakkında değerli eserler bırakmıştır.  
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Kazakistan’da Orta Sınıfın Oluşum Dinamikleri 

Gulnar Tazhibayeva
1
 

Öz 

Bu makalede bağımsızlığın kazanılmasından sonra Kazakistan’da orta sınıfın oluşum 

dinamikleri incelenecektir. Bu amaçla Kazakistan’ın birçok açıdan en önemli şehirlerinden biri olan 

Nur-Sultan’da sosyolojik bir araştırma yapılmış ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmadaki temel 

amaç bağımsızlık sonrasında piyasa ekonomisine geçen Kazakistan’ın toplumsal ve ekonomik açıdan 

yaşadığı dönüşümü ortaya koyabilmek ve bu doğrultuda orta sınıfın oluşumu, özellikleri ve değişimini 

kavrayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Orta sınıf, Yeni Orta Sınıf, Sosyal Yapı, Sosyal Değişim, 

Sosyal Gruplar 

Abstract  

In this article, the dynamics of the formation of the middle class in Kazakhstan after the 

independence were analyzed. For this purpose, a sociological research was conducted in Nur-Sultan, 

which is one of the most important cities of Kazakhstan in many respects, and various results were 

reached. The main purpose of the study is to reveal the social and economic transformation of 

Kazakhstan, which switched to a market economy after independence, and to cover the formation, 

characteristics and change of the middle class in this direction. 

Keywords: Kazakhstan, Middle Class, New Middle Class, Social Structure, Social Change, 

Social Groups 

Giriş 

Sosyal gerçekliği inceleme ve açıklama çabalarında sınıf analizinin oynadığı rolün sosyoloji ve 

genel olarak sosyal bilim tarihi içerisinde dalgalı bir seyir izlediği söylenebilse de sınıf günümüzde 

hala toplumsal gerçekliği anlayabilmek için işlevsel bir kavramsal araç olma özelliğini 

sürdürmektedir. Sınıf, özellikle eşitsizliğin toplumsal örgütlenmedeki geniş tarihsel varyasyonları 

hakkındaki bir soruya verilecek olan cevaba katkıda bulunma işlevi olan bir kavram olması açısından 

önem arz eder. Bu çerçevede XX. yüzyılda toplumsal sınıfa ilişkin sosyolojik analiz ve daha genel 

olarak toplumsal tabakalaşma çalışmaları, sosyoloji ders müfredatının temel ve tanımlayıcı bir özelliği 

ve ampirik araştırmanın başlıca odak noktası haline gelmiştir. Tabakalaşma ve sınıf çalışmalarının 

çerçevesine form vererek böylesine başat bir konuma yerleşmesine zemin hazırlayan sosyoloji 
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biliminin de üniversitelerde bir disiplin olarak sanayi kapitalizminde toplumsal eşitsizliğin olumsuz 

işlevleri ve sonuçları analizine bir katkı olarak geliştiği unutulmamalıdır. 

 1917 Ekim Devrimi’nden önce Rusya’da toplumun belirli bir kriter üzerinden iki ana sınıfa 

ayrıldığı kabul edilmektedir: Vergi ödeyenler (köylüler, esnaflar) ve vergi dışı kalanlar (tüccarlar, 

soylular, din adamları). Bununla birlikte söz konusu ayrım içindeki her kategori kendi içinde daha 

küçük sınıf ve tabakalara ayrılmaktadır. Devlet, bu gruplara yasalarla korunan bazı haklar tanımıştır. 

Bu küçük sınıflar ve tabakalar
2
, küçük çaplı ticaret, tarım ve el sanatları gibi belirli işlerle meşgul 

olmaktadır. Diğer yandan böyle bir toplumsal yapı içinde bazı grupların, diğer gruplarla 

kıyaslandığında, vergiden muaf olmanın dışında da imtiyazlı bir statüye sahip oldukları 

görülmektedir. Rusça literatürde sosloviye kavramıyla tanımlanan bu gruplar miras yoluyla 

edindikleri hak ve görevlere sahip olup toplumsal hiyerarşinin en tepesinde yer almaktadırlar. 

İmtiyazlı grupların tipik örneğini soylular, tüccarlar ve toprak sahipleri oluşturmaktadır. Bu gruplar 

vergi muafiyetine ek olarak bedensel cezalar ve zorunlu hizmetlerden de muaftır. Kişisel mülklerinin 

özyönetimine sahiptirler. Kamu hizmetine kabul edilirler.  Genel olarak bu imtiyazlı grupların, 

toplumsal tabakalar arasındaki ilişkileri düzenleme işlevi gördüğü kabul edilmektedir. Böylece, 1917 

öncesi Rusya’da mülk yönetimi, devletle ilgili hak ve yükümlülükler ve vergi muafiyeti bakımından 

farklılıklar gösteren toplumsal gruplardan bahsedebilmek mümkündür. İstatistiksel açıdan bakılırsa 

1897 yılının nüfus sayımına göre, Rusya’nın nüfusunun hangi oranda ve ne tür tabakalara ayrıldığı 

daha net görülecektir. Nüfusun %1,5’i din adamlarından, %0,5’i tüccarlardan, %10,6’sı köylülerden 

ve %77,1’i kazaklardan
3
 oluşmaktadır. Bunlar arasındaki büyük toprak sahipleri, kendi aralarında özel 

bir grup kurmuşlardı ki bu grup nüfusun kalan kısmını oluşturmaktaydı (Bruk., 1984, s. 55). 

 1917’den sonra Sovyet Rusya’nın toplumsal yapısındaki önemli dönüşümler büyük oranda 

devrimin lider kadrosunun ideolojik perspektifi üzerinden gerçekleşmiştir. 1917 ve 1922 yılları 

arasında özellikle V. I. Lenin’in belirleyiciliğinden söz edilebilir. Lenin, Marksist ideolojiye bağlılığı 

çerçevesinde, bir proleter devrim sayesinde kapitalist toplumun uzlaşmaz çelişkilerinin aşıldığı 

sınıfsız bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, Bolşeviklerin ideolojisine karşı 

çıkabileceğini düşündüğü aydınlar ve eğitimli insanlara yönelik olumsuz bir tutum takınmıştır. 

Lenin’le birlikte devrimin lider kadrosunun önemli isimleri de işletmelerin ve organizasyonların 

yönetiminde istihdam edilen eğitimli personeli yeni hükümetin düşmanı olarak tanımlamaktan 

                                                 
2
 Tabaka, sınıfla karşılaştığında soyut ve daha genel bir kavram ve sosyo-ekonomik bir içeriği vardır. Sınıf ise spesifik bir 

kavram. Bu iki kavram zaman zaman birbirinin yerine kullanılabiliyor ama aslında sınıf daha özel bir tabakalaşma türü 

olarak kabul ediliyor. İkinci bölümün başında SSCB’de tabakalı yapı ifadesini kullanıyoruz. Çünkü, SSCB birbirinden 

farklılaşan katmanların olduğu bir sosyal yapı var. Soviyet toplumunda güç ve refah bölümlenmiş ve bireylerin bu 

bölümlenmede farklı konumları  var. Bu bölümlenme içinde dah spesifik sınıflar var.  
3
 Bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Kazak kavramına dair bir açıklama yapılması yerinde olacaktır. “Kazak” 

kavramı,  “özgür insan” anlamına gelen Türkçe "quzzaq" kelimesinden gelmekte olup Kazak milletini işaret etmemektedir. 

Bu kavramla kastedilen, Rusya coğrafyasındaki kaçak köleler, toplum tarafından dışlananlar ve göçebe bozkır sakinleridir.     
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çekinmemiş (Lenin., 1917, s. 142)   ve bu doğrultuda her seviyedeki öğretmen, bilim adamı, doktor, 

yazar ve sanatçıları ülkeden sürmek için özel bir çaba harcamışlardır (Lenin. V. , 1919, s. 226). Lenin, 

1905’te aydınlara karşı farklı bir tutum takınmış ve işçi sınıfının partisini kurmada aydınlardan 

faydalanabileceğini düşünmüşken (Lenin. V. , 1905, s. 110). Ekim Devrimi’yle birlikte tutumu 

değişmiş ve aydınları kapitalist toplumun kurucu unsurları, halk düşmanları olarak tanımlayarak “biz 

asla aydınlara güvenmeyeceğiz, yalnızca proletaryanın öncüsüne güveneceğiz” diyecektir. 

Savaş komünizmi uygulamalarının ekonomik çöküşü durdurmadığı görüldüğünde, çöküşü 

engellemek için 1921 yılında NEP (Novaya Ekonomiçeskaya Politika-Yeni Ekonomi Politikası) ilan 

edildi. NEP, toplumsal ve ekonomik yapıda yeni gelişmeleri tetiklemiştir. NEP kapsamında, 

ekonominin yeniden canlanmasını sağlamak için kapitalist ekonominin küçük işletmeler gibi bazı 

unsurlarının varlığına sınırlı bir çerçevede izin verilmiştir. Bununla birlikte NEP çerçevesinde 

köylerde küçük ve orta büyüklükte mülk sahipliğine de göz yumulmuş ve aslına bakılırsa bu kapitalist 

tavizle gelecekte planlanan ağır sanayi yatırımları için bir sermaye birikimi hedeflenmiştir. Bu 

çerçevede bir tür devlet kapitalizmi olarak tanımlanabilecek olan NEP, sosyalizme giden yolda ileri 

bir adım olarak görülmekteydi (Hallet, 1980, s. 269). 

Her ne kadar Stalin 1930’lu yıllarda 2+1 formülasyonunu öne sürse de Sovyet toplumunda 

sınıflı yapının bu formülasyondan farklı bir gelişim sergilediği bilinmektedir. Henüz 1920’lerde söz 

konusu farklı gelişim belirginleşmeye başlamış ve devrimin erken döneminde “nomenklatura” yeni bir 

toplumsal sınıf olarak tarih sahnesindeki yerini almaya başlamıştır. Bürokrasi mekanizmasının en 

önemli mevkilerini elinde tutan ve büyük bölümü Komünist Parti üyesi resmi görevlilerden oluşan 

nomenklatura sınıfını “bürokratik elitler” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu yeni sınıf hem 

Komünist Parti hem de toplumun geneli üzerinde güçlü bir denetime sahipti ve asıl görevi işbölümü 

ve üretimin aksamadan sürmesini sağlamaktı. Ancak genel itibarıyla değerlendirildiğinde özellikle 

bürokrasi mekanizması ve ekonomi olmak üzere hayatın her alanı üzerinde iktidar sahibi bir elitler 

grubu olma özelliği göstermekteydi.  

Ekim Devrimi bütün Rusya’da olduğu gibi Kazakistan’da da önemli toplumsal ve ekonomik 

değişimleri beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılın belirli bir döneminde Kazak toplumsal yapısında 

yaşanan yapısal dönüşümler Ekim Devrimi sonrası toplumsal ve ekonomik düzenlemelerden bağımsız 

değildir. Kazak sosyoloji literatüründe söz konusu dönüşümlerin Kazak cemiyeti açısından etkileri 

hala tartışılsa da, eski rejimi deviren Şubat Devrimi’nin Kazak toplumunun kimi üyeleri tarafından 

büyük bir sevinçle karşılandığı bilinmektedir. “Kazak” gazetesinin 9 Mart 1917 tarihli sayısında 

devrimle ilgili şu değerlendirmeler dikkat çekicidir: “... Kazakların sağ tarafından ay, sol tarafından 

güneş doğdu, sevinç ve neşe sadece Ruslar için değil, vatanı Rusya olan tüm ülke için iyi bir şeydir” 
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(Kozybayev., 2009, s. 6). Devrimin Kazaklar için  ne kadar önemli olduğunu ünlü Kazak yazar A. 

Baitursynov da şöyle belirtmektedir: “Kazaklar arasında her şeyden önce devrimin onları, Çarlık 

İmparatorluğu’nun sömürüsünden ve şiddetinden kurtaracağı umudu güçlü bir biçimde kök salmıştı”
4
. 

Ancak yukarıdaki örnekler üzerinden bütün Kazakların devrimi coşkuyla karşıladığı düşünülmemeli 

ve devrime yönelik farklı yaklaşımlar olduğu da belirtilmelidir. Devrimin hemen sonrasında bir yazar, 

Kazakistan’daki durumu Narkomnants’ın resmi gazetesinde şu sözlerle tarif etmektedir: “İkinci 

devrimin ilkeleri Kazaklar için anlaşılmaz bir şeydi; çünkü Kazaklarda ne kapitalizm vardı, ne de sınıf 

farlılıkları. Hatta onların mülkiyet anlayışları bile farklıydı. Örneğin günlük işlerde kullanılan birçok 

eşya onlarda ortak mal olarak kabul ediliyordu”. Bununla birlikte birçok Kazak, Bolşevik hareketin 

merkez Rusya’da nasıl bir forma büründüğünü ve özellikle sınır bölgelerinde Bolşeviklerin tutumunu 

bilmemekteydi. Aynı yazar, sınır bölgelerinde ve Kazakistan’ın diğer bazı bölegelerinde Bolşeviklerin 

iğrenç davranışlar sergileyen serüvenciler olduğunu ve yaptıkları şeyin devrim değil anarşi olduğunu 

belirtmekteydi (Carr., 2017, s. 321). 

Ekim Devrimi sonrasında Kazak toplumsal yapısındaki ilk değişimler devrimin ardından 

Sovyet coğrafyasında eğitimin yaygınlaşmasına bağlı olarak gelişmiştir. Eğitim kurumlarının, 

özellikle de yüksek eğitim kurumlarının sayısındaki artış Kazakistan için yeni ve önemli bir gelişme 

olarak kabul edilmelidir. Bu doğrultuda Kazakistan’ın ilk üniversitesi olan Kazak Pedagoji Enstitüsü 

1928 yılında Almatı’da açılmıştır. Eğitimle ilgili gelişmeler bununla sınırlı olmamıştır. Sovyet 

döneminde birçok Kazak, Moskova, Kiev, Kazan ve Leningrad gibi şehirlerdeki üniversitelerde eğitim 

almış ve daha sonra Kazakistan’a dönerek özellikle mühendislik ve teknik bilimler alanında çalışmalar 

yapmışlardır. Bu grubun Kazak aydın sınıfının çekirdeğini oluşturduğu söylenebilir. Böylece 1930’lu 

yıllara gelindiğinde Kazakistan’da ilk profesyonel uzmanların, başka bir ifadeyle bir aydın sınıfının 

ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, aydınların Kazak tarihindeki ilk profesyonel grup 

olduğu belirtilmelidir (Ayagan, 2009, s. 78) . 

Kolektifleştirme siyasetinin Kazakistan toplumsal yapısında neden olduğu dönüşümler çeşitli 

açılardan tartışılmakta, çoğunlukla da kolektifleştirmenin Kazak toplumunda birçok açıdan tahrip 

edici özellikte olduğu dile getirilmektedir. Bu siyasete yönelik en önemli eleştiriler, 

kolektifleştirmenin Kazak halkının göçebe yaşamı ve buna uygun geleneklerinin dikkate alınmaksızın 

sürdürülmüş olmasıdır. Bununla birlikte sürecin ağır bir koğuşturma ve terörizme dayanması, 

uygulama sürecinin zora dayalı olması, iktisadi plan, alt yapı çalışması ve kültürel ve yerel özelliklerin 

dikkate alınmaması gibi başka eleştiriler de dile getirilmiştir. Bu süreçte köylüler kolektif tarımda 

çalışmaları için zorlanmış ve halkın elindeki hayvanlar onların isteklerine bakılmaksızın kolhozlara 

verilmiştir. Bütün bu uygulamalar Kazakistan’da hayvancılığı olumsuz etkilemiş ve bu alanda derin 

                                                 
4
 https://e-history.kz/ 14.11.2007  
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bir kriz yaşanmıştır. Bununla birlikte kolektifleştirme yıllarında yapılan hatalar sonucunda yüz 

binlerce insan hayatını kaybetmiş ve açlık tehlikesiyle [bu dönem Kazak edebiyatında “Ulu Jut” 

(Büyük Kıtlık) olarak adlandırılmıştır] karşı karşıya kalan nüfusun önemli bir bölümü başta Çin olmak 

üzere komşu ülkelere göç etmiştir (Bekturganov, 2011, s. 17). 

Özetle tahliye süreci Kazakistan’ın bir bütün olarak endüstriyel, eğitimsel, bilimsel, kültürel 

yapısını değiştirmiştir. İşletmelerin ve tesislerin tahliye sürecinin bir bütün olarak Kazakistan’ın 

sosyo-ekonomik ve etno-demografik alanda dönüştürücü bir etkiye yol açtığı belirtilmelidir. Uzman 

tahliyeciler mesleki deneyimlerini paylaşmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Tahliye edilen 

mühendislerin, teknik çalışanların ve profesyonel personelin büyümesi,  Kuzey Kazakistan’ın teknik 

aydınları üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Tahliye edilen işletmeler, nüfusun kuzey bölgesinin 

ulusal ekonomisine organik olarak katılmış, bu durum, sanayi ve tarım sektörünün gelişmesinde 

önemli bir etkide bulunmuş ve cumhuriyetin kuzey bölgelerinin nüfusuyla birlikte bölgedeki etnik 

çeşitliliğinin artmasına, cumhuriyet eğitiminin, biliminin ve kültürünün değişmesine katkıda 

bulunmuştur. 

              Yukarıda kısaca bahsedilen toplumsal ve ekonomik değişimlerin Kazakistan’da toplumsal 

yapı ve tabakalaşma araştırmalarını tetiklediği söylenebilir. Yapı ve tabakalaşma konusu Kazakistan 

sosyolojisinde 1970’li yıllarından itibaren ele alınmaya başlamıştır. 1973 yılında M. S. Azhenov’un 

“Komünist İnşaa Sürecinde Kazakistan’ın Sosyal Sınıf Yapısındaki Değişimler” 
5
 adlı ilk kitabı 

yayınlanmıştır. Böylece ilk defa bu eserde Sovyet Kazakistan nüfusunun temel sosyal gruplarında, işçi 

sınıfında, toplu çiftlik köylülüğünde, entelijensiyada ve çalışanlar hakkındaki değişim sorunları 

incelenmiştir.  Bununla birlikte Azhenov’un aynı konu üzerine yazılmış doktora tezini 1974’te 

savunduğu belirtilmelidir. 

          1970 ve 1980’lerde Kazakistan’da toplumsal yapı konusuyla bağlantılı kitaplar, broşürler, 

makaleler ve tezler ortaya çıkmaya başlamıştır. A. Ishmukhamedov, M. Suzhikov ve diğer Kazak 

araştırmacıların eserlerinde işçi sınıfının, köylülüğün ve entelijensiyanın bazı sosyal ve felsefi yönleri 

incelenmiştir. Bununla beraber M. Kozybayev, S. Nurmukhanbetov, R. Suleimenov ve G. Mataev’ın 

monograflarında, ulusal açıdan belirli toplumsal yapı sorunları ele alınmıştır. Sovyet döneminde 

Kazakistan’ın yukarıda adı geçen bilim adamlarının çalışmalarında, Kazakistan’ın toplumsal yapısı ile 

ilgili sorunlar, özellikle sosyalizmin bir özelliği olan sınıflar ve sosyal gruplar arasındaki yakınlaşma 

sorunları araştırılmıştır (Ishmuhamedov, 1977, s. 184). 

1980’lerin sonunda, Kazakistan’ın ulusal ekonomisindeki Kazak işçileri, Sovyetler 

Birliği’ndeki tüm işçilerin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Tarımda, petrol endüstrisinde, inşaatta 

                                                 
5
 A.g.e., s.176. 
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ve diğer sanayilerde de yüksek oranda Kazak işçisi yer almaktadır. Kazak sosyolog M. S. Azhenov, 

bu döneme ilişkin SSCB’deki işçi sınıfını aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: 

1. Üst tabaka, yüksek niteliklere sahip, eğitim almış, askeri öneme sahip fabrikalar gibi 

prestijli sektörlerde çalışan ve yüksek maaş alan işçilerden oluşmaktadır. 

2. İşçi sınıfının orta tabakası, farklı mesleklere sahip, farklı işletmelerde ve tarımda çalışan 

farklı niteliklere sahip işçilerdir. 

3. SSCB’nin işçi sınıfının alt tabakası, ağırlıklı olarak mesleki bilgi ve deneyim 

gerektirmeyen el emeği ile uğraşan düşük vasıflı işçilerden oluşmaktadır (Matifolla 

Azhenov, 1997, s. 49). 

1960’lardan itibaren kollektif çiftliklerin hızla dönüştürülmesi, tarımda çalışan işçi sınıfının 

hacminde güçlü bir azalmaya yol açmıştır. SSCB’deki krestyanstvo (köylülük), özellikle savaş öncesi 

yıllarda güçlü bir sınıfı oluştururken, bu gelişmeden sonra önemi görece azalmıştır. 1936-1989 

yıllarında SSCB’de kollektif çiftçi sayısında bu kadar güçlü bir düşüşün birkaç nedeni bulunmaktadır. 

İlk olarak, kent ve sanayi işletmelerinin sayısı arttıkça, inşaat projelerinin sayısı ve buna bağlı olarak 

emek ihtiyacı artmış ve bu nedenle birçok köylü şehre göç etmeye başlamıştır. Bu elbette kırsal nüfus 

oranında önemli bir düşüşe neden olmuştur. İkincisi, 50’li yılların ortalarında kolektif çiftçiler, 

çoğunlukla köylüler pasaport için başvuru yapmaya başlamış ve şehirlerde yeniden yerleşim için yasal 

bir hareket fırsatı yakalamaya çalışmışlardır. Üçüncüsü, kırsal alanlarda, köylülerin yaşam koşulları, 

20’li yıllara göre daha iyiye gitmiş olsa da kentsel nüfusun yaşam koşullarına kıyasla daha zor ve daha 

elverişsiz kalmıştır. Bu durum aynı zamanda köyden kente göçün artmasına da neden olmaktadır. 

Dördüncüsü; gençler, şehirlerde bulunan profesyonel eğitim kurumlarında eğitim almak 

istemektedirler. Kazakistan’a gelince, köylülüğün sayısındaki azalmanın nedeni Sovyetler 

Birliği’ndeki genel gelişmelerden bağımsız değildir. Daha iyi eğitim almak isteyen ve bu nedenle 

kentlere göçen gençler ve kentlerde yaşam ve iş fırsatlarının daha cazip oluşu Kazakistan açısından da 

belirleyici olmuştur (Matifulla Azhenov., 2007).  

Bütün bunlara dayanarak Kazak toplumunun toplumsal yapısının Sovyetler Birliği döneminde 

radikal bir dönüşüm geçirdiği söylenebilir. Bu dönemde sosyal hiyerarşiye bağlı olarak toplumsal 

eşitsizlik gittikçe önem kazanmaktadır. Kazakistan’ın toplumsal yapısında önemli etkiye sahip olan 

unsurlar şunlardır: Kırsal ve kentsel bölünme, ekonomik yapının devlet-kollektif ikilikçiliği ve sınıfsal 

bölünme. Sovyet ekonomik sistemini karakterize eden devlet kolektif ikilikçiliği, kırsal işçiler 

(kollektif çiftlikler) ve ayrıcalıklı devlet çalışanları arasında çeşitli statü pozisyonlarının ortaya 
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çıkmasına yol açmaktadır. Bu dönemde kırsal bölgelerde yaşayanların çoğunluğu kolektif mülkiyete
6
, 

kentsel nüfus ise kamuya bağımlıdır. Mesleki ve sınıfsal ayrım, kentsel ve kırsal işçiler arasında 

belirgin bir eşitsizlik ortaya çıkarmıştır (Elmira Otar., 2014, s. 93). 

Bu makalede Kazakistan’da orta sınıfın oluşum dinamikleri incelendi ve bu doğrultuda yapılan 

saha çalışmasına dayanarak çeşitli sonuçlara ulaşıldı. SSCB’nin çöküşünden ve bağımsızlığın 

kazanılmasından sonra, Kazakistan Cumhuriyeti’nde orta sınıfın oluşumu temelde kamu mülkiyetinin 

özelleştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi ve girişimciliğin büyümesiyle mümkün 

olmuştur. Bağımsızlık sonrasında çeşitli alanlarda reformların yapılması da orta sınıfın oluşumuna 

etkilemiştir. Eğitim, ekonomi, kültür, tarih, tıp alanındaki yenilikler ve yasal düzenlemeler Kazakistan 

orta sınıfının yeni bir modelinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Kazakistan Cumhuriyeti 

Eğitim Yasası’nın 7 Haziran 1999’da, Özel Girişimciliği Destekleme Yasasının 31 Ocak 2006’da 

kabul edildiğini ve 29 Ekim 2015’te düzenlendiğini belirtmek gerekir. Kazakistan Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının Sağlık Bakımına İlişkin Kanun 19 Mayıs 1997’de kabul edilmiş ve bu kanun revize 

edilerek 2006 yılında yeniden kabul edilmiştir.
7
 

Bahsedilen bu gelişmelerin Kazakistan’da orta sınıfın oluşumu, gelişimi ve değişimi için kritik 

önemde olduğu belirtilmelidir. Toplumsal yaşamın en kritik alanlarında yapılan bu düzenlemeler 

sosyal ve ekonomik değişimleri tetiklemiş, bu değişim toplumsal tabakalara da yansımıştır. Elbette 

orta sınıf olarak tanımlanan tabaka da bu değişimden bağımsız değildir. Bu çerçevede Kazakistan’da 

orta sınıfın heterojen bir görünüm arzettiği söylenebilir. Çalışmamızda ulaştığımız en önemli 

sonuçlardan birinin bu olduğunu belirtmeliyiz. Araştırmamızın sonucuna göre Kazakistan orta sınıfı 

içinde “yeni orta sınıf” olarak tanımlanabilecek ikinci bir katman ortaya çıkmıştır. Bu katmanın 

toplumdaki yeni ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla çeşitli işlevlere sahip olduğu söylenebilir. 

Çalışmamızda, heterojen bir görünüm arzeden modern Kazak orta sınıfını tanımlarken, hem 

geleneksel hem modern kriterleri dikkate aldığımızı belirtmeliyiz. Bu doğrultuda orta sınıfı 

saptamanın en önemli kriterlerinden biri olarak ekonomik durumun belirleyiciliği elbette yadsınamaz. 

Ancak modern tabaka araştırmaları çerçevesinde entelektüel ve kültürel kaynaklarla birlikte, yüksek 

eğitim düzeyi ve “kültürel sermaye”  (Bourdieu, 2001, s. 562), dünya görüşü ve değerler ve toplumsal 

ve ekonomik istikrar talebi gibi unsurların orta sınıfı tanımlamadaki önemi genel kabul gören bir 

gerçektir. Araştırmamızın sonuçlarından da görülebileceği gibi ekonomik duruma ek olarak eğitim, 

kişisel gelişim ve kültürel sermayeyi de kapsayan sosyo-profesyonel göstergeler orta sınıfı belirlemek 

                                                 
6
 Kolektif mülkiyet, mülkiyetin kullanımında tüm üyelerin eşit haklar a sahip olduğu ve buna bağlı olarak eşit katılımın 

beklendiği bir mülkiyet biçimidir. Tarımda kolektif mülkiyet, kolhoz ve sovhoz adı verilen büyük çüftliklerden 

oluşmaktadır. 
7
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için temel kriterler olarak değerlendirilmiş ve bu kriterler Kazakistan orta sınıfının oluşum ve değişim 

dinamiklerini saptamamıza izin vermiştir. 

Kazakistan orta sınıfının Batı’daki orta sınıftan, özellikle oluşum ve değişim dinamikleri 

açısından önemli ölçüde farklı olduğu belirtilmelidir. Bu sınıfın oluşum ve gelişme sürecinde her 

zaman bazı niteliksel farklılıklar barındırdığı çalışmamızda ayrıntılı bir biçimde ortaya koyulmuştur. 

Bu farklılıklardan en önemlisi Kazakistan orta sınıfının toplumsal davranış kodlarında 

somutlaşmaktadır. Bu bağlamda bir sınıf bilincinin henüz tam olarak oluşmadığı belirtilmelidir. Buna 

rağmen orta sınıf olarak tanımlanan kesitin büyük bölümünün ekonomik durumu diğer sınıflardan çok 

daha iyi görünmektedir. Aynı zamanda orta sınıfın toplumdaki yapısı ve karakteri de sürekli 

değişmektedir.  

Saha araştırmamıza dayanarak yukarıda kısaca özetlediğimiz sonuçları daha ayrıntılı bir 

biçimde ifade etmek gerekirse; araştırmamızda yer alan 385 deneğin %47’si erkek, %53’ü kadındır. 

Özellikle, küçük ve orta ölçekli işletmeciler arasındaki erkeklerin sayısı diğer gruplara göre daha 

fazladır. Kadınların sayısı ise eğitim ve sağlık sektöründe daha baskındır.  

Araştırmamız Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yapılmaktadır. Araştırmamız üç meslek 

grubu arasında gerçekleşmektedir: küçük ve orta ölçekli işletmeciler, Üniversite Öğretim Üyeleri ve 

Doktorlar. Anketimize katılan üç gruba ilk olarak eğitim düzeyleri ile ilgili soru sorulmuştu. Şimdi 

araştırmamızın sonuçlarına gelelim.  

Tablo 1. Üç Meslek Grubun Eğitim Düzeyi (%). 

 

Araştırmanın sonuçlarını üç grupta ele alırsak, onların yüzdelik gösterişi aşağıdaki gibidir. 

Eğitim düzeyindeki katılımcılar arasında, sağlık sektöründe çalışanlarının yüksek eğitimli olanların 

(% 61) ve küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin (%55) üniversite öğretim üyelerinin  sayısından 

(% 16) daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ancak bu, üniversite öğretim üyelerinin eğitiminin düşük 
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olduğu anlamına gelmez. Çünkü üniversite öğretim üyelerinin %82’si yüksek bilimsel veya bilimsel 

dereceye sahiptir. Genel olarak, bilimsel ve bilimsel derecede küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip 

katılımcı sayısı çok düşük bir yüzdeyi göstermektedir. Tabii ki, işin bir dereceye veya bilimsel 

dereceye ihtiyacı olmadığını gösterir. Genel orta eğitime sahip katılımcılar arasında bile, üniversite 

öğretim üyelerinin oranı düşüktür ve özel orta eğitime sahip olanlar arasında bilimsel ya da bilimsel 

dereceye sahip katılımcıların oranı yüksek olduğundan hiç yoktur. Küçük ve orta ölçekli işletme 

sahipleri arasında, yüksek eğitim gören katılımcı sayısı, genel orta eğitime sahip katılımcılardan %38, 

orta eğitime (kolej) sahip katılımcılardan %31 daha fazladır. 

Katılımcılar genel yaşamlarından çok memnun olanlar küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri 

arasında fazla olmaktadır  (%71),  sağlık sektöründe sektöründe çalışanları arasında (% 44) daha 

düşük ve üniversite öğretim üyeleri arasında % 67’yi göstermektedir. Yaşamlarından tamamen 

memnun olmayanlar arasında, sağlık sektöründe çalışanlarının yüzdesi (%47) iki gruba göre daha 

yüksektir. 

Tablo 2. Üç Meslek Grubunda Yaşam Memnuniyeti(%) 

 

Üç meslek grubunun arasında gelir seviyesi durumlarından memnuniyeti analiz ederek biz 

aşağıdaki gibi sonuçları elde ettik. Araştırma sonuçlarına göre, üç grup arasında kendi gelir 

durumlarından memnun olanlar küçük ve orta gelir sahipleri arasında - %66, üniversite üyeleri 

arasında %57, sağlık sektöründe çalışanların arasında çok memnun olanların oranı - %52’i 

göstermektedir. Üç grup arasında gelir durumundan hiç memnun olmayanlar küçük ve orta gelir 

sahipleri arasında-%21,  üniversite üyeleri arasında - %17, sağlık sektöründe çalışanların arasında 

gelir durumundan hiç memnun olmayanların oranı - %23’e denk gelmektedir. 
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Tablo 3. Üç Meslek Grubunun Gelir Seviyesi Durumlarından Memmuniyeti (%).

 

 

Konutun ailenin ekonomik durumunun bir parçası olduğu göz önüne alındığında, katılımcılara, 

“Lütfen, ailenizin ana konutunu belirtebilir misiniz?” diye sorduk ve cevaplar şöyle oldu. Anket 

sonuçlarına göre, katılımcıların %67’si kendi apartman daireleri olduğunu ve %20’si özel bir ev veya 

yazlık evi olduğunu söyledi. 

Genel olarak, katılımcıların %87’sinin kendi konutları vardır. Kazakistan toplumunun, Batı 

toplumun orta sınıfı gibi, kendi orta sınıfına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikle hedeflenen 

araştırmamızın bir sonucu olarak doğrulanmaktadır. 

Kiralık dairelerde yaşayanların yüzdesi servis dairelerinde yaşayanların yüzdesinden daha 

fazladır, yani % 9, servis dairelerinde yaşayanların sayısı %2’dir. 

Katılımcılar arasında yurtta yaşadıklarını belirtenlerin oranı %1’dir. Soruyu cevaplamayanların 

yüzdesi ise %1’dir. 

Tablo 4 . Üç Meslek Grubu Arasında Ailelerin İkamet Ettiği Konutları (%). 
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Kendilerini orta sınıf olarak görüp göremediklerini belirlemek için ankete katılanlara 

“Kendinizi orta sınıf olarak görebiliyor musunuz?” diye sorduk. Katılımcıların %64’ü kendilerini orta 

sınıf olarak gördüklerini söyledi. %24’ü kendilerini orta sınıf olarak görmüyor. %12’si bu soruyu 

cevaplamakta zorlandı. Yani, katılımcıların büyük çoğunluğunun kendilerini orta sınıf olarak görmesi 

umut vericidir. Çünkü, piyasa ekonomisinde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin saflarına 

katılmak kolay değildir. Herhangi bir toplumun itici ve dengeleyici gücü orta sınıf olduğundan, 

çalışma hedefimizdeki üç hedef grup arasında orta sınıfın hakimiyeti Kazakistan’ın parlak bir 

geleceğe sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. Üç Meslek Grubu Arasında Kendilerini Orta Sınıf Temsilcisi Olarak Görenler (%). 

 

  

Özetlersek, Nur-Sultan örneğinden hareketle Kazakistan’da orta sınıfın toplumsal yapının en 

önemli unsurlarından biri olduğu iddia edilebilir. Daha önce belirtildiği gibi heterojen özellikler 

gösteren bu tabaka oldukça dinamik özellikler göstermektedir. Orta sınıf olarak tanımlanabilecek üç 

meslek grubu üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre Kazakistan orta sınıfı içinde “Yeni Orta 

Sınıf” ve “proto orta sınıf” olarak tanımlanabilecek yeni kesitlerin varlığından bahsedebilmek 

mümkündür. Heterojen özellikler gösterse de Nur-Sultan orta sınıfını belirli bir ekonomik seviye ve 

sosyal statü, maddi güvenlik ve kültürel gelişim ve değerler ile karakterize, böylece bir dizi ayırt edici 

özelliğe sahip bir sosyal kesit olarak nitelendirebiliriz. Ekonomik olarak her zaman aktif olan bu kesit, 

diğer sınıflarla kıyaslandığında daha yüksek eğitime, becerilere, mesleki yetkinliklere sahiptir. Ek 

olarak, mülkiyet yatırımları yapan orta sınıf, yenilikçi teknolojileri kullanmaya da en açık toplum 

kesimidir. 
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DEDE KORKUT DESTANININ YENİ ŞAFAK GAZETESİ ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL 

SÖYLEM ANALİZİNE TABİ TUTULMASI 

 

Güngör BAŞDİNÇ
1
 

ÖZET 

 

Hayatın sürekliliğinin sağlanması, öğretilerin aktarılması, pekiştirilmesi açısından kültür 

işlevsel bir değerdedir. Kültürel süreçlere bağlı olarak folklor, insan yaşamının temelinde yer alan, 

hayatın her alanında zemin oluşturan yaratımlardandır. Kültürün bütünlüklü bir yapıda varlığını 

sürdürmesi, yayılıp genişlemesinde ve aktarılmasında dil ana unsurlardan biridir. Dil üzerinden oluşan 

sözlü kültür ürünleri, geçmişten bugüne toplumun var olma biçimlerini ve aidiyetin oluşma temelini 

oluşturmaktadır. Kültürel ürünlerin kullanılma biçimine bakılarak belirli ölçülerde toplum yapısı 

incelenebilir. Araştırmanın amacı yazılı medyada halkbilimsel içerik taşıyan bir haberin analiz 

edilmesi; buna bağlı olarak gazetenin halk bilimsel haberlere yaklaşım tarzı olarak ele alınmıştır. 

Analiz edilecek medya söylemi içerisindeki halkbilimine dair veriler, kültür ve folklor alanlarının 

odağında analiz edilecektir. Araştırmanın kapsamı, Yeni Şafak gazetesinde halkbilimine dair içerik 

barındıran bir haberin, medya dili üzerinden analiz edilmesi olarak belirlenmiştir. Her gazetenin bir 

yayın politikası buna bağlı olarak her gazetenin bir ideolojisi olduğu varsayımından hareketle bahse 

konu gazete analiz çalışması için tercih edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, halkbilim, medya, eleştiri, söylem,  

 

Subjecting the Dede Korkut Epic to Critical Discourse Analysis Within the Framework of the 

New Safak Newspaper 

Abstract 

Culture has a functional value in terms of ensuring the continuity of life, transferring and 

reinforcing teachings. Depending on cultural processes, folklore is one of the creations that are at the 

foundation of human life and that form the basis in all areas of life. Language is one of the main 

elements in the continuation, expansion and transmission of culture in an integrated structure. Oral 

cultural products, which are formed through language, form the basis of the existence of the society 

and the formation of belonging from the past to the present. The social structure can be examined to a 

certain extent by looking at the way cultural products are used. The aim of the research is to analyze a 

news with folkloric content in the print media; accordingly, the newspaper's approach to folk scientific 

news was handled as a style. The data on folklore in the media discourse to be analyzed will be 

analyzed in the focus of culture and folklore fields. The scope of the research was determined as the 

analysis of a news containing folklore content in Yeni Şafak newspaper, through the language of the 
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media. Based on the assumption that each newspaper has an editorial policy and accordingly, each 

newspaper has an ideology, the newspaper in question was chosen for analysis. 

Keywords: Culture, folklore, media, criticism, discourse. 

 

Giriş 

Kültür, hayatın her alanında varlığını sürdüren insan hayatını derinlikli bir biçimde etkileyen 

sistematik bir düzene sahip olarak değerlendirilen olgular bütünüdür. Kültür kavramını sadece bir 

alana daraltıp bu doğrultuda açıklama yapmak yetersiz kalmaktadır. Tekil ve çoğul açılımları olan 

kültür, farklı ölçeklerde etki alanını oluşturmaktadır. Hayatın sürekliliğinin sağlanması, öğretilerin 

aktarılması, pekiştirilmesi açısından kültür işlevsel bir değerdedir. Kültürel bir varlık olan insan 

yaşamını idame ettirebilmek için biyolojik olduğu kadar kültürel süreçlere de ihtiyaç duymaktadır. 

Kültürün bütünlüklü bir yapıda varlığını sürdürmesi, yayılıp genişlemesinde ve aktarılmasında folklor 

ana unsurlardan biridir.  

Gerek simgesel düzlemde gerekse reel düzlemde hayatın anlamlandırılması açısından kültürün 

folklor ile olan ilişkisi önemlidir. Folklor unsurları kültüre ait kodlarla gelecek kuşaklara 

aktarılmaktadır. İnsan kendisine aktarılan öğretileri zihin üzerinden var ederek belli bir kalıba 

dönüştürebilmektedir. Kültür sistematik bir biçimde varlığını sürdürürken buna dayalı olarak sözlü 

kültür ürünleri sistematik düzenin içinde bazen farklı formlar kazanabilmekte bazen de yeniden 

üretime dönük bir değişimin içerisinde yer alabilmektedir. İnsanlar arasında yaşanan iletişim süreci 

içerisinde folklorik unsurlar çeşitli kodlamalar vasıtasıyla toplumsal bağlamla birlikte kültür üzerinden 

kitleleri odak noktasına alarak etki alanını genişletebilmektedir. Aktarım yapılırken sözlü kültür 

ürünleri, değişim geçirerek kitleselleşmekte bununla birlikte yeni bir forma kavuşabilmektedir. Sözlü 

kültür ürünleri, oluştukları form içerisinde halk yaşamına dair verileri işlek bir kanalda 

yansıtmaktadırlar. Folklorik unsurlar, kültür yapısı içerisinde toplumun sosyoekonomik, sosyokültürel 

süreçleri hakkında bilgiler sunmaktadır.  

Kültür ile folklor ilişkisi çerçevesinde medya önemli bir alana sahiptir. Halk yaşamında 

kültürel süreçlere bağlı olarak oluşan folklor unsurları kültürün kitlelere dönük örgütlülük yapısı 

medya vasıtasıyla dağılım sağlamaktadır. Bu dağılım yaşanırken folklor ürünleri kitle iletişim aygıtları 

tarafından ne şekilde ele alınmaktadır? Kitle iletişim araçları folklor unsurlarını ele alırken hangi 

yaklaşımı kullanmaktadırlar? Araştırmanın nedeni bu sorular çerçevesinde temellenmektedir. Kültür 

ve medya halkbilim disiplinini önemli boyutlarda etkilemektedirler. Sözlü kültür ürünlerinin 

kullanıcılar tarafından elektronik ortam olarak kabul edilen dijital dünya içerisinde 

konumlandırılmaları ve ele alış biçimlerinin tespiti açısından çalışma önem arz etmektedir. 

Medyanın kamuoyu oluşturma işlevi vardır, bu işlev aynı zamanda toplumu değiştirme ve 

dönüştürme işlevini de barındırır. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi Birinci Dünya 

Savaşı sonunda İkinci Dünya Savaşına gidilen süreçte fark edilmiş, devamında medya propagandanın 

ana merkezi olmuştur. Kullanılan dil, metinlerin anlamlandırılması ve toplumsal gerçeklik algısı 

noktasında yeni bir düzlem yaratmıştır. Medya çerçevesinde oluşan ideolojiler dilsel kullanımların 

meşru oluşunun ve gayrimeşru oluşunun sınırını da belirler. Bireyin dünyada konumlanışı ve dünyayı 

anlamlandırmasında medya dili şekillendirici bir yerde bulunmaktadır. Herhangi bir çekişmeli halin 

189



 

olduğu durumlarda medya dili taraflardan birini yayın anlayışına yakın olarak değerlendirirse o tarafı 

olumlayan bir tavır; karşı tarafı ise olumsuz bir tavır ile ele almaktadır. Bu sayede, medya dili bireyin 

sınırını değiştirebilmektedir. Geleneksel dünyada bireyin yeri belirgin iken modern ve postmodern 

dünyada bireyin yeri anlık değişimlerle belirsizleşmiştir. Belirsizliğin oluşumunda medya dili 
2
etkileyici bir konumda bulunmaktadır. Aynı anda birden çok olaya ve olguya odaklanan insan zihni, 

dikkatin yöneldiği durumlardan bir sonuç çıkarma gayretine de girişebilmektedir. 

Halkbilimi, insan yaşamında gerçekleşen geçiş dönemlerine dayalı olarak insanı farklı 

biçimlerde etkileyen olaylara dayalı bir bakış sunarak araştırma alanını oluşturan bir disiplindir. 

Kültürün geleneksel yapısı, geleceğe aktarılması, değişimi ve dönüşümü önemli bir oranda dil ile 

oluşmaktadır. Dilin kendine has kodları ve sosyal bağlamın içerisinde rolleri bulunmaktadır. Dil 

sadece iletişim aracı değildir, bireyin sosyal yapısını temellendiren, dönüşümler yaşamasına, hayatı 

anlamlandırmasına yarayan işlevsel bir araçtır. 

“Van Dijk’in geliştirdiği eleştirel söylem analizi, haber metinlerinde yer alan ideolojik 

unsurların belirlenen dilsel yapılar içerisine yerleştirildiği ve bir bakışta görünemeyeceği noktasından 

hareket etmekte ve haber söylemine yerleşmiş ideolojik unsurların ancak eleştirel söylem analizi ile 

ortaya konabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, medyada kullanılan haber dili eleştirel olarak 

çözümlenmesi gerekmektedir. Haber söylemindeki ideolojik pratiklerin ortaya konulmasıyla 

toplumsal eşitsizliklerin nasıl yeniden üretildiği de ortaya konulabilmektedir “(Özer, 2001: 400).  

Van Dijk yöntembiliminden hareketle konu edilen gazetenin dili çözümlenerek halkbilime dair 

haberlerin ideolojik arka planı çözümlenecektir. Kitle iletişim aygıtları ile halkbilim arasında 

dönüşümlü olarak var olan bir ilişki bulunmaktadır. Folklora ait öğeler medya dilinde farklı şekillerle 

ele alınarak incelenmektedir. Folklor öğeleri medyada kullanılma biçimlerine göre farklı formlar da 

almaktadırlar. Kitle iletişim araçları bileşkesi internet, bugün başlı başına bir kültürel bağlam ve 

önceki kültürel ortamlarda yaratılan gelenek ve ürünlerin temel yaşam alanı olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle de sadece yazılı kültür değil, sözlü kültür gelenek ve ürünleri de sanal dünyada 

yaratılmaya, aktarılmaya paylaşmaya ve değiştirilmeye başlanmıştır (Özdemir, 2012: 389).  

 Özkul Çobanoğlu bu bağlamda halkbiliminin tanımlanması noktasında şu ifadelere yer 

vermektedir: “Günümüzde aldığı son şekliyle halkbilimi, kültürel muhteva, kültürün yapısı 

bağlamında insan ve insan davranışları konularının tahlilinde başvurulacak en önemli bir sosyal bilim 

hüviyetindedir. Bu hüviyetiyle halkbilimi sosyal ve beşeri bilimlerin öğretilerinin, alanlarının ve 

yöntemlerinin bazen birleşip örtüştüğü çoğunlukla da kesiştiği bir kavşak konumundadır. Bu 

bağlamda, halkbilimi bir topluluğun geleneksel ve anonim dünya görüşünü ve bunun dışa vurumları 

olarak kabul edilen, söze, harekete ve nesneye dayalı olarak ifade edilen her türlü anlamlı formu ve 

bunların oluşumları, geliştirilip ve pekiştirmelerine yönelik iletişim olaylarının içinde konu edildiği bir 

bilim dalıdır.” (Çobanoğlu, 2019:20-21).  

Halkbiliminin çalışma alanlarına dair olarak Özkul Çobanoğlu devamla şu açıklamayı 

yapmaktadır: “Halkbilimi çalışmalarında ortaya çıkan kuramsal kavramların, geliştirilen araştırma 

yöntem ve teknikleri ile elde edilen bilgilerin karşılaşılan sosyal kültürel ve ekonomik ve teknolojik 

problemlerin çözülmesine yönelik olarak “toplum” veya “kültür mühendisliği” alanlarında 

kullanılması demek olan “uygulamalı halkbilimi” çalışmalarıdır”(Çobanoğlu, 2019:21). 

                                                 
2
Bu makale Güngör BAŞDİNÇ tarafından hazırlanan Ana Akım Medya Dilinin Halkbilimi Açısından Eleştirel Söylem 

Analizine Tabi Tutulması isimli yüksek lisans tezinden dönüştürülerek hazırlanmıştır. 
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Kitle iletişim ürünlerindeki göstergeler ve kodlar folklora dönüşebilmektedir. Örneğin Superman, 

Batman gibi film kahramanlarının çocuk oyunlarına girmesi ya da oyunların doğrudan televizyondan 

öğrenilmesi gibi durumlar görülebilmektedir (Aygün, 1999:160-161). “Günümüzde aldığı bu son 

şekliyle halkbilimi, kültürel muhteva, kültürün yapısı bağlamında insan ve insan davranışları 

konularının tahlilinde başvurulacak en önemli bir sosyal bilim hüviyetindedir. Bu hüviyetiyle 

halkbilimi sosyal ve beşeri bilimlerin öğretilerinin, alanlarının ve yöntemlerinin bazen birleşip 

örtüştüğü çoğunlukla da kesiştiği bir kavşak konumundadır. Bu bağlamda, Halkbilimi, bir topluluğun 

geleneksel ve anonim dünya görüşünü ve bunun dışavurumları olarak kabul edilen, söze, harekete ve 

nesneye dayalı olarak ifade edilen her türlü anlamlı formu ve bunların oluşumları, geliştirilip ve 

pekiştirilmelerine yönelik iletişim olaylarının içinde konu edildiği bir bilim alanıdır”(Çobanoğlu, 

2000:7).  

Kitle iletişim araçlarında folklorik malzemeyle çok sık karşılaşılmaktadır. Kitle iletişim metinlerinde 

karşımıza çıkan folklor üretilen metinlerin ticari olarak tüketilmesi amacıyla kullanıldığı için bir 

anlamda “folklure”dur(Mechling, 1996:462’den akt. Aygün, 1999:8). Örneğin seriallerden temizlik 

ürünlerinin reklamlarına kadar birçok kitle iletişim ürününde halk kültüründeki “büyü, sihir” motifi 

kullanılması folklorun folklure haline getirilmesine tipik bir örnektir. Küreselleşmenin en olumsuz 

etkilerinden biri olarak her ne kadar otantik folklorun yavaş yavaş ortadan kalktığı görülmekteyse de 

yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni folklorların doğduğu da görülmekte. 

(Bozyiğit, 1997:168- 169’den akt. Aygün, 1999:9) 

Ortaya çıkan her yeni toplumsal ilişkiler ağı kendi folklorunu da yaratmaktadır. Kitle iletişim 

araçlarıyla folklorun ilişkisi incelendiğinde kitle iletişim araçlarının ürünü olan popüler kültürün her 

an folklora, folklorun da her an popüler kültüre dönüştüğünün ve birbirlerini sürekli etkilediklerini 

görülmesi olanaklıdır. Popüler kültürle folklor arasındaki bu yoğun etkileşim nedeniyle aralarındaki 

sınırda ortadan kalkmaktadır. Kitle iletişim araçları folkloru, poplara dönüştürerek çağımızdaki 

olağanüstü gücünü açık bir biçimde serimlemektedir. Kitle iletişim araçları folklorun oluşumunu 

çabuklaştırmakta, yoğunlaştırmakta, kitleselleştirmekte ve yeniden üretmektedir (Aygün, 1999:10). 

Kültür ekonomisi, üretim-aktarım-tüketim bağlamı, tüketim vesileleri, yönlendirici-ikna edici-

ayartıcılar, ürünler ve türler/alanlar, sponsorluk ve sorunlar şeklinde kümelenerek açıklanabilir ve 

yorumlanabilir. Bu çözümleme başlıklarına yeni eklemeler yapılabilir. Her dönem kendi kültürel 

ekonomik yapısı ve bağlamı içerisinde özgündür ve incelenmeye değerdir (Özdemir, 2012:125). 

“Kültür bir toplumun yaşama biçimi olarak algılanabilir. Medyanın kültür işlevi çok önemli. Çünkü 

toplumsal gerçekliği kurabilir ve sunar. Doğrudan kültür programlarıyla ya da dolaylı olarak tüm 

içeriği ile kültürel şekillenmeyi, modelleyerek yönlendirir. Kültürel sürekliliği sağlayabildiği gibi 

toplumu kültürel değişime de yönlendirebilir. Bir başka kültürün özelliklerini başka topluma taşıyıp 

benimsetebilir” (Özdemir, 1998:35-36).  

Bu çalışma da elde edilen habere gazetenin internet sitesi üzerinden erişim sağlanmıştır. 

(https://www.yenisafak.com/ ) Araştırma metni olarak seçilen haber ilk önce bilgisayara kaydedilmiş, 

ardından kaydedilen haberin analizi yapılmıştır. Çalışmada gazete haberinin incelenme biçimi eleştirel 

söylem analizinin verileri odağında ele alınmıştır. Çalışmanın cevap aradığı sorulardan biri de Özkul 

Çobanoğlu’nun belirttiği şekildedir: “Folklor onu kullananların hangi ihtiyaçlarına cevap veriyor.” 

(Çobanoğlu, 2019:28).  
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“Söylem çözümlemecilerinin çalışmalarını kendi yorumlamalarına dayandırmalarına karşın 

eleştirel söylem çözümlemesi uygulamacıları, medya söyleminin kitleler üzerindeki etkilerini de 

çalışmalarına yansıtmışlardır. Benzer metinleri farklı okuyucuların farklı biçimlerde okuyacaklarını 

savunan araştırmacılardan Fairclough, okuyucunun yorumu olmaksızın metinlerin kendi başlarına bir 

anlamları olmadığını ileri sürmektedir. Van Dijk ise, metin yorumlarının bu konuda daha önceden 

edinilmiş bilgiye dayandığını ileri sürse de bazı sosyal ve politik olayların yorumlanmasında ve bazı 

inançların yerleşmesinde haber medyasının birincil derecede etkili olduğunu belirtmektedir” (Ülkü, 

2004: 384- 385). 

 Bu çalışmanın esas amacı folklor öğelerini içeren benzer metinlerin farklı medya organlarında 

ele alınması ve ele alınan metinlerin medya organlarında ele alınış biçimi ve yorumlanma şeklidir. 

Aşağıda çalışmanın beşinci boyutu olarak ele alınan haber metinlerinin analiz edilmesi kısmı 

bulunmaktadır. Aşağıda verilecek haberler Van Dijk’ın eleştirel söylem analizini oluşturduğu çerçeve 

doğrultusunda makro boyut ve mikro boyut olarak ele alınacaktır. Bu ana başlıklar dışında çalışmanın 

alt başlıkları da bulunmaktadır.  

Ele alınacak haber Dede Korkut Destanının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine 

alınmasına dair Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberin analiz edilmesine dayanmaktadır. Buna yönelik 

olarak Dede Korkut Destanına dair bilgi vermek yerinde olacaktır.  

Dede Korkut Destanı 

Destanların ilk ortaya çıkışından günümüze değin destan üzerinde çok sayıda çalışmalar 

yapılmıştır. Dede Korkut Destanları Türk yaşamının birçok yönüne değinen bir eserdir. Bu eser 

üzerinden Türk kültür dünyasına çeşitli açılardan bakmak mümkündür.Bütün Türk coğrafyasında 

ilgiyle takip edilen destan anlatmaları Türkler açısından büyük değerde kabul edilmektedir. Türk 

coğrafyasında yöresel olarak Dede Korkut için farklı adlandırılmalar ve şahsiyeti etrafında birbirinden 

farklı menkıbeler bulunmaktadır. Dede Korkut Destanı, bugüne kadar Dresden ve Vatikan nüshası 

olarak on iki destandan oluştuğu bilinmekteydi. 2019 yılında Metin Ekici’nin içinde olduğu bir birim 

üçüncü nüshanın olduğunu tespit etmiştir. Üçüncü nüshaya Türkistan nüshası adı verilmiştir. 

Türkistan nüshasının bulunmasıyla destan sayısı on üç olmuştur.  

 

Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

Yeni Şafak, gazetesinde, verilen haberin ana konusu Dede Korkut destanlarının UNESCO 

Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınmasıdır. Haberde sözlü kültür ürünlerine dayalı olarak 

Türklük kavramı üzerinden kimlik inşa süreci yansıtılmakta bunun devamında kök değerlere dönük 

bir sahiplenme ile destanlar ele alınmaktadır. Haberin sunuluş biçiminde haberi okuyan birey üzerinde 

belli ölçütlerde etki bırakmaya yönelik yayın anlayışı tercih edilmiştir. Kurum, fotoğraf, kişi 

isimlendirmeleri üzerinden verilmek istenen mesaj güçlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

1. Yeni Şafak Gazetesinde 02/12/2018 Tarihinde Elde Edilen Bulguların Çözümlenmesi 
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1.1. Makro Yapı 

Van Dijk tarafından ikili şablon olarak kurulan eleştirel söylem çözümlemesi içerisinde yer 

alan makro yapı, analiz çalışmasının ilk basamağını oluşturmaktadır. Makro yapı ile kurulan haber 

söylemi okuyucuyu başlığa yönlendiren haberin geri kalan kısmını başlık üzerinden okuyucuya 

duyumsatmaya çalışan kısımdır. Makro yapı ile kurulan retorik hattın güçlü olması ölçüsünde haberin 

tamamına bakılmaktadır. Bu kısımda gazete bağlı olduğu yayın politikası çerçevesinde bir dil 

kullanarak okuyucuyu haber metnine çekmeye çalışmaktadır. Bu çalışma içerisinde gazetenin yayın 

anlayışı ön planda tutularak haber metni çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan haberin analiz çalışmasına makro yapıyla başlanacaktır. 

Tematik ve şematik çözümleme yapıldıktan sonra mikro yapıya dayalı olarak çözümleme 

tamamlanacaktır. 2 Aralık 2018 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan haberde başlıklarda 

kullanılan ifadeler toparlayıcı, geniş bir kesime yönelik olarak kullanılmaktadır. Gazete yayınladığı 

haber metnini kaynak olarak İlker Nuri Öztürk adına dayandırmaktadır. Gazetenin internet sitesinde 

yer alan haber, kültür sanat kategorisinde okuyucu karşısına çıkmaktadır. Yeni Şafak gazetesinde 

haber metni gazetenin kendi kaynakları tarafından kurgulanarak hazırlanmıştır.  

1.1.1Tematik Çözümleme 

Haberin ana fikrini veren tematik yapı enformasyon eksiltimi, kurgulama ve genelleştirme 

şeklinde sıralayabileceğimiz üç aşamalı bir şekilde oluşturulmakta, böylece uzun bir metin kısaltılarak 

okuyucuya özetlenmektedir. Tematik yapıda; başlıklar, haber girişleri, spotlar, spot olmadığı 

durumlarda haber metninin ilk paragrafı, haberin tek paragraftan oluştuğu durumlarda haberin ilk 

cümlesi incelenmektedir (Doruk, 2013: 116).  

Haber anlatıları makro önermelerden oluşmaktadır. Bunlar, çoğunlukla temalardır ve bir 

söylem birden fazla temayı içinde barındırabilmektedir. Temalar ise, söylem 

içerisindeyapılandırılmaktadır. Yapılar da, makro kurallar aracılığıyla söylemden elde 

edilmektedir.Bunlar da, üç aşamalıdır ve söz konusu unsurlar aracılığıyla söylem içerisinde 

enformasyon eksiltimine gidilir, haberin ana fikri verilir ve böylece özetleme yapılır: 

1. Enformasyon eksiltimi: Başlıkta yer, zaman, dönem gibi enformasyonlara yer verilmemesi 

ile ortaya çıkmaktadır. 

2. Genelleştirme: Örneğin, kanarya, horoz, kedi, köpek gibi hayvanların tamamının evcil 

hayvan olarak genelleştirilmesi anlamına gelmektedir. 

3. Kurgulama: Genelleştirmeye benzemekle birlikte isimlerden çok fiillere, şahıslardan çok 

eyleme yönelik olarak ifadeler taşıması anlamına gelmektedir. Şemsiye bir kavram altında bir takım 

eylemlerin özetlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır (Özer, 2001:87). 

 

 

 

1.1.2.Başlık 
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Dede Korkut bizi geleceğe taşıyor.  

Başlıklar haber anlatıları içerisinde girişi oluşturmaktadır. Okuyucu başlığa bakarak haberi 

okuyup okumayacağınakarar vermektedir.Haberlerde başlıklar okuyucuyu habere hazırlayan, habere 

yönlendiren öğelerdir. Yeni Şafak gazetesinde verilen haberde hiyerarşik olarak en üstte yer alan 

başlıkta dikkat çekici, okuru haberin devamını okumaya yönlendiren ifadeler kullanılmıştır. Haberde 

kullanılan başlıkla Dede Korkut destanlarının belli bir geçmişe sahip olduğu gelecekte destanların 

Türk tarihi açısından önemli olacağı ima edilmektedir. Başlıkta kullanılan “bizi” kelimesi ile gazete 

kullandığı aidiyete dair dili “geleceğe” ile birlikte kullanılmıştır.  

Başlıkta kullanılan ‘Dede Korkut bizi geleceğe taşıyor’
3
 önermesine bağlı olarak gelecekte de 

kültürel unsurların insanları bir arada bulunduracağı sezdirilmektedir. Burada kullanılan ifadeler 

sloganik bir aktarımı temsil ederek ani olmayan bir zaman düzlemini işaret edip, bir toplum düzenini 

birliktelik üzerinden var etmeye çalışmaktadır. Dilin toplumsal yönüne vurgu yapılarak toplumsal 

dilin kışkırtma yönünü anlatıma dâhil etmektedir. Başlık, haberin bağlamı hakkında okuyucuya ayrıntı 

sunmaktadır. Haber anlatımına geçilmeden önce sunulan başlığa bakıldığında başlığın Türk 

birlikteliğini kültür temelinde savunduğu, aidiyetin bu temelde var olacağını okuyucuya 

sezdirmektedir. Haber akışı içerisinde sıklıkla Türklük ve biz vurgulamaları yapılarak başlığın içeriği 

yansıtması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sosyal yapının güçlü tutulmasında çok önemli görevler yüklenen halk edebiyatı ürünleri, en 

önemli kapalı işlevlerinden gelenek taşıyıcılığı fonksiyonuyla kültürel, sosyal, ahlaki kabulleri 

yansıtmakta ve onlara destek olmaktadır. Sahip olunan değerlerin halk edebiyatı aracılığıyla gelecek 

nesillere aktarılması, ortak kültür ortamı oluşturarak gelenek, görenek, inanç gibi kültürel yapıyı 

yansıtan unsurların yeni nesiller tarafından bilinmesini sağlayacaktır.Kültürün gelecek nesillere 

iletilmesinde sözlü kültür ürünleri toplumun göstergesi kabul edilmektir (Eker, 2010:403). Bu 

doğrultuda bakıldığında Yeni Şafak gazetesinde kullanılan başlığın gelecek inşasının sözlü kültür 

vasıtasıyla oluşacağı imasını oluşturduğu söylenebilir. Gazetenin gerek bu haberinde gerekse 

incelenen başka haberlerde ortaya çıkan durumlardan biri olan sözlü kültür ürünlerine dayalı gelecek 

inşa etme mesajı Türk kimliğine aidiyet bağlantısı oluşturarak sunulmaktadır.  

1.1.3. Haber Girişi 

Başlıklardan sonra kullanılan haber girişleri esas olarak spotlara dayalı olarak 

oluşturulmaktadır. Spot kullanılmadığı durumlarda bir paragrafla habere giriş yapılır. Haber girişleri 

haber anlatımını özetleyen bir biçimde kullanılır. 

Gazetede kullanılan haber girişi belli bir görüşe dayalı olarak tasarlanmıştır. Haber girişi 

üzerinden okuyucu haberin geriye kalan kısmına yönlendirilmeye çalışılmıştır. İlker Nuri Öztürk 

imzalı haberde giriş için hazırlanan kısımda hemen yorumlamaya dayalı bir dil kullanılmıştır. Haberde 

Türk kültürünü anımsatan Yeni Şafak gazetesi, Dede Korkut destanlarını kök değerlere dayalı olarak 

ele alarak girişte ikna edilebilir haber anlayışını benimsemiştir.  

Türklerin kök değerlerinden Dede Korkut, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirasları 

listesine alındı. Bu mirasın Türk dünyası için önemine değinen proje sorumlusu Araştırma ve Eğitim 

                                                 
3
  İtalik olarak yazılanlar haberde yer alan kısımları belirtmek için kullanılmıştır. 
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Genel Müdürü Okan İbiş, “Bu miras geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve 

aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor” dedi. 

Gazete daha haberin içeriğini sunmadan Dede Korkut destanlarını Türk kültürüne ait olarak 

vurgulayan ifadeler kullanmaktadır. Destanların UNESCO listesine dâhil edilmesini “Türklerin kök 

değerlerinden Dede Korkut” şeklinde Türk kültürüne dayalı olarak ele almıştır.  

1.1.4. Fotoğraflar 

Fotoğraflar makro yapı içerisinde bulunur. Gazete haberlerinde kullanılan fotoğrafların haberin 

tamamlayıcısı olmasına dikkat edilir. Haber anlatısı tematik olarak fotoğraf aktarımı ile 

tamamlanmaktadır. Tematik yapı içerisinde oluşturulmaya başlanan haber iması fotoğraflarla 

desteklenmektedir. Haber içerisinde kullanılan fotoğrafların haber ile ilişkili olmasına 

özengösterilmektedir. Haber anlatısına bakıldığında haberde sadece iki fotoğraf kullanıldığı 

görülmektedir. Kullanılan fotoğraf haber içeriğine uygun olarak birlikteliği sözlü kültürürünlerine 

dayalı bir biçimde temsil edecek şekilde kullanılmıştır. 

“Fotoğraflar, haber anlatısının temasını oluşturan tematik yapının unsurlarıdır. Fotoğrafların 

haber metinleriyle ilgili olup olmadığı başlık ve giriş cümlesinden sonra haberinkonusunun ilk bakışta 

anlaşılması için önemlidir “(Öztürk, 2017:207). 

 

 

Resim 1. Sözlü Kültür ortamında Dede Korkut temsili  

Kaynak:https://www.yenisafak.com/hayat/dede-korkut-bizi-gelecege-tasiyor-3412503 

 Yeni Şafak gazetesinin kullandığı görsel Türk sözlü kültür yapısına ve halk yaşamına dair 

veriler sunmaktadır. Dede Korkut olarak sembolize edilen kişinin elinde bulunan çalgı aleti ile Dede 

Korkut’un Türk kültür dairesi içerisindeki yeri vurgulanmaktadır. Etrafında oturan kişiler üzerinden 

yapılan aktarım ise Dede Korkut’un toplum içerisindeki konumuna ve sosyal dokuyu güçlendiren 

yapısına dikkat çekilmektedir. Fotoğrafın arka planında bulunan çadır yapıları ve dağlar geleneksel 
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Türk halk yaşamını sembolize etmektedir. Fotoğrafta bulunan kişilerin üzerindeki elbiseler de 

geleneksel Türk giyimine dair veri sunmaktadır. 

Görselle habere ikna edilebilir olma durumunu sağlamak amaç edinilmiştir. Görselde 

kullanılan figür ve elindeki çöğür ile destanların kültürle ilişkisi vurgulanarak geçmiştengeleceğe 

gelen geleneğe dair vurgulamalar yapılmaktadır. Temsil edilen kişinin elinde geleneksel Türk 

çalgılarından birinin bulunması, fiziksel açıdan çekik gözlü olarak görünmesive üstündeki elbiselerle 

geleneksel Türk kültürünü temsil ettiği izlenimi oluşmaktadır. 

Fotoğrafta Dede Korkut olarak temsil edilen kişi üzerinden başlığa çağrışım yapılmaktadır.  

Dede Korkut Bizi Geleceğe Taşıyor başlığında yer alan “biz” ifadesi gazetenin gerek bu fotoğrafında 

gerekse haberin diğer kısımlarında sözlü beyanlar çerçevesinde okuyucuya sunulmaktadır. Böyle bir 

durum alt mesaj olarak aidiyeti vurgulamaktadır.  

 

 

 

Resim 2. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş  

Kaynak:https://www.yenisafak.com/hayat/dede-korkut-bizi-gelecege-tasiyor-3412503  

Bu haberde Okan İbiş ile bir söyleşi yapılmış, bu söyleşiye haberde yer verilmiştir. Araştırma 

ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş’in Türk bayrağının olduğu görsel kullanılarak haberin inandırma 

özelliği desteklenmektedir. Aynı zamanda röportaj yapılan kişinin bir kurumu temsil etmesinden 
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kaynaklı olarak haberin ikna etme durumu artırılmıştır. Bahse konu kurumun adı inandırma rolü için 

özellikle ön plana çıkarıldığı sezdirilmektedir. 

 

 

Resim 3. Dede Korkut destanlarının icra edilme biçimi 

Kaynak: https://www.yenisafak.com/hayat/dede-korkut-bizi-gelecege-tasiyor-3412503 

Yukarda yer alan fotoğraf gazete tarafından “Dede Korkut Kazakistan’da kopuz ile icra 

ediliyor.” İfadeleri ile servis edilmiştir. Fotoğrafta dikkat çekilen hususlardan biri de arka fonda yer 

alan tabloda Dede Korkut’un temsil edildiği, devamla aynı tabloda yer alan müzik aletinin ve bir 

kitabın yer aldığı görülmektedir. Fotoğrafın tamamına bakıldığında ise Türk kültür dairesinin işlek bir 

şekilde devam ettiği bu geleneğin önemli bir unsuru olan Dede Korkut destanlarının nesilden nesile 

aktarıldığı iması ortaya çıkmaktadır. Fotoğraf üzerinden yapılacak başka bir değerlendirme ise 

fotoğrafın birleştirici vasfının olduğudur. Türk kültür dünyası için önemli değerler bir arada 

kullanılmıştır. Bu fotoğraf üzerinden bakıldığında nesiller arası iletişimin devam ettiği de sembolize 

edilmektedir. 

Söylemde söyleşinin toplumsal açıdan oldukça değişik işlevleri olduğu açıktır. Hem birleştirici 

hem ayrıştırıcı yanları vardır (Kerbrat-Orecchioni ve bşk., 1987:325). Söyleşinin bir tümlemeci bir 

işlevi vardır. Topluluğu birbirine bağlayan bireyler arasındaki ilişkinin kurulması, sürmesi ve 

geliştirilmesinde söyleşi önemlidir. Aynı söyleşinin ayrıştırma işlevinin de söz edilebilir. Söyleşinin 

toplum içerisinde olmaması durumunda iletişim kesilecek, toplum olma özelliği yitirilecektir. Söyleşi 

toplumsal olmanın yanında bireysel durumla da ilgilidir. Birey söyleşileri yoluyla kızgınlık, sevgi, 

nefret, coşku, tutku gibi her türlü duygu değerini açıklama ve alıcısına iletme yolu kazanır (Günay, 

2013:44).  

197

https://www.yenisafak.com/hayat/dede-korkut-bizi-gelecege-tasiyor-3412503


 

1.1.5. Şematik Çözümleme 

“Toplumsal yaşam içerisinde yer alan bireyler, dil aracılığıyla anlaşarak sözlü ve yazılı 

kültürün oluşmasına katkıda bulunurlar. Dil, dünyaya bakışımızda ve yaşananları yorumlamada 

kullandığımız bir araç olarak aynı zamanda ideolojinin aktarılmasını ve işlemesine de olanak 

sağlamaktadır. Kelimeler, dile getirdikleri şeyleri temsil etmekte olan işaretlerdir ve kullanımları 

sırasında bir varlık/değer kazanırlar. Bireyler, dil ve dilin içerdiği ideolojiyi paylaşarak, toplumsal 

yaşam içindeki varlıklarını sürdürebilirler” (Talimciler, 2007:486). Gazete haberinde kullanılan dil 

birey üzerinde etki oluşturarak devamında topluma yönelik çeşitli açılımlarla etkisini sürdürmektedir.  

Birey medya dili karşısında ağırlıklı olarak edilgin bir durumda yer almaktadır. Kitle iletişim 

aygıtları bu durumun bilincinde kullanılmaktadır. Medya süreçleri içerisinde okuyucu, izleyici, 

dinleyici olarak konumlanan birey dilden oluşan söylem vasıtasıyla çeşitli şekillerde 

yönlendirilmektedir. Haber içerisinde kullanılan dil ve fotoğraflar üzerinden oluşturulmak istenen 

mesajın sözlü kültür ürünleri vasıtasıyla kurgulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum öz 

değerlere yaslanarak okuyucuya milli bilinç kazandırılmaya dönük bir okuma içerisine girmesi 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

“İdeoloji, her özneyi, ne olduğu, neyin iyi olduğu ve neyin mümkün olduğunu fark etmeye 

yetenekli kılmaktadır. Böylesine bir yetenekli kılma süreci, sistem içine yaratıcı bir katılıma eşanlı 

olarak elverirken, belirli olası algılamaları ve eylem tarzlarını, sona erdirmesi anlamında hem 

sınırlayıcı hem de olanak sağlayıcıdır. Diğer bir deyişle, ideoloji hem verili bir toplumsal düzene 

boyun eğmeyi hem de verili bir toplumsal düzenin öznelerini üretir “(Mumby, 2004:137).  

“Van Dijk’a göre, söylem üzerine çoğu eleştirel çalışmalarda merkez kavram güçtür ve daha 

spesifik olarak grupların ya da kurumların sosyal gücüdür. Sosyal gücü kontrol kavramıyla tanımlayan 

Van Dijk, eğer gruplar az ya da çok diğer grupların eylemlerini ya da düşüncelerini kontrol 

edebiliyorsa, o gruplar az ya da çok bir güce sahiptir” (Van Dijk, 2015:469-470’ten akt. Karaduman, 

2017:36). Bu bağlamda Yeni Şafak gazetesi incelemeye esas olan haberde oluşturmak istediği sosyal 

gücü kültür ürünleri üzerinden kurgulamaktadır.  

1.1.6.Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

Haberin ardalanı ve bağlam bilgisi incelenirken eleştirel söylem analizi yöntemi itibariyle 

güç/iktidar ve sosyal dokudan ayrılmadan çözümleme yapılır. Bütün haber metinleri belli bir ideoloji 

çerçevesinde okura sunulur. Haberin bağlı bulunduğu ideoloji kültürel kodlama ve sosyoekonomik 

gibi süreçler içerisinde okuyucuya sunulmaktadır. Haberin ardalanı, Türk kimliği etrafında örülen 

sosyal doku ve birlikteliği esas alan bir yaklaşım olarak belirlenmiştir. Haberin birçok yerinde 

Türklüğe, değerlere, sözlü kültür ürünlerine dayalı aktarımlarla tarihi ve kültürel yapı oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

Yeni Şafak gazetesi haber dilinde ikna edilir olmaya yönelik sözel tepkilere, kurum ismine ve 

komisyon ismine yer vermiştir. Proje sorumlusu ile yapılan röportaj inandırıcılığı artırmaya yönelik 

olarak ele alınmıştır. İnandırıcılığa dayalı olarak kullanılan ifadeler kişi isminden önce kullanılmıştır. 

“Bu mirasın Türk dünyası için önemine” Temelde kurulan haber metni haberin tamamında farklı 

biçimlerde devam ettirilmektedir. “Bu mirasın Türk dünyası için önemine değinen proje sorumlusu 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş” “Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü 
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Okan İbiş ile Dede Korkut üzerine konuştuk.” Gazete haberi bireysel olmaktan çıkarıp kişilerin sözel 

tepkileri ile kolektif bir anlatmaya dayandırıp okuyucunun dikkatini çekmeye çalışmaktadır.  

“Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye ortaklığında hazırlandı.” Ülke ismi kullanılarak 

inandırıcılık devam ettirilmiştir. 

 “Uluslararası alanda ise iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen, dosyaya paydaş olan ve diğer 

TURKSOY üyesi ülkelerle birlikte de Dede Korkut Mirası ile ilgili kültürel değişim programları 

kapsamında ortaklaşa çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” Burada yer verilen 

sözel yorumlamalar destanları sadece Türkiye özelinde değerlendirmeyip Türk dünyasına yönelik bir 

çerçeve içerisinde ele alarak okuyucuyu oluşturmak istediği inandırıcılığın kapsamı içerisine almak 

istemektedir. Gazete kullandığı dille, inandırıcılığın çatısını kültür unsurlarına dayalı olarak 

oluşturmak istemektedir.  

1.2. Mikro Yapı 

Van Dijk’a göre söylem analizi, dile ve dilin kullanımına dair teorik ve yöntemsel bir 

yaklaşımı temsil etmektedir. Bu anlamda çözümlemenin konusunu oluşturan söylemler; metinler, 

mesajlar, konuşmalar, diyaloglar ve haberleşmeler tarafından belirlenmektedir (Dijk, 1988’den akt. 

Toruk ve Sine, 2012:358). Haber olarak ele alınan konular değerler ve güç ekseninde irdelenmektedir. 

Gazete de belli değerler ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.  Yeni Şafak gazetesinde atıfta bulunulan 

değerlere inandırmaya yönelik ayrı bir çaba kullanılmıştır. Gerek yapılan röportaj gerekse 

fotoğrafların kullanımı bu hattı daha belirgin bir duruma taşımaktadır. 

Mikro yapı, Van Dijk’ın oluşturmuş olduğu ikili şablonun ikinci kısmını oluşturmaktadır. 

Mikro yapı içerisinde sentaktik çözümleme ile cümle yapılarına bakılır.Kullanılan cümlelerin etken, 

edilgen yapı da olması aktörlerin belirlenmesi açısından işlevselbir değer taşımaktadır. Semantik 

çözümleme kısmında haberin genel anlam ilişkisine bakılır.Kelime seçimi haber içerisinde kullanılan 

kelimelerin hangi anlama dönük kullanıldığı çözümlenir. Retorik çözümleme ise haber içerisinde yer 

alan sayısal veriler, kurum kişiisimleri, şahsi görüşler olarak ele alınır. 

Çalışmanın bu kısmında haber metninde kullanılan kelimelerin seçimi, cümle yapıları ve 

retorik çözümleme konuları kapsama dâhil edilecektir. 

1.2.1. Sentaktik Çözümleme 

Van Dijk’ın çözümleme modelinde sentaktik çözümleme yapılırken cümlelerin uzun-kısa, 

basit-karmaşık, aktif-pasif durumları incelenmektedir (Van Dijk, 2003, 71). Haberde kullanılan 

cümleler ağırlıklı olarak etkin bir cümle sistemi ile oluşturulmuştur. Bu sayede aktörler belirgin bir 

şekilde gösterilmektedir. Haberin tamamında Türk kültürüne, Türk kimliğine, sözlü kültür ürünlerine 

dair olumlu bir aktarım göze çarpmaktadır. Aktörlerin sözel tepkilerine yer verilen kısımlarda 

cümlelerin etken olma durumu sağlam bir düzene oturtulmaktadır. Cümleler ağırlıklı olarak olumlu 

anlam düzeninde ve basit cümle yapısına bağlı olarak kurulmuştur.  

1. Dede Korkut, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirasları listesine alındı.  

2. Türk kültürünün temel değerlerinden Dede Korkut UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür 

Mirasları listesine alındı. Bu cümlelerde aktörler belirgin olarak gösterilmemektedir, buna bağlı 

olarak cümle edilgin cümle düzeni içerisinde kurulmuştur.  
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3. Dede Korkut daha önce meddahlık, Karagöz, Hıdırellez, çini, ebru, keşkek, ince ekmek, Türk 

kahvesi gibi farklı alanlardaki değerimizin yer aldığı listeye 17’nci unsur olarak dâhil oldu. Bu cümle 

de aktör belirgin olduğu için etken cümle yapısı kullanılmış, sıralı cümle yapısıyla değerler 

olumlanarak art arda sıralanmıştır.  

4. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Dede Korkut üzerine konuştuk. Aktörler 

birlikteliği işaret eden bir düzende kullanılarak etken cümle düzeninde kullanılmıştır. Etken cümle 

yapısı, okuru etkilemeye dönük bir çaba ile düzenlenmiştir.  

5. Dede Korkut karakteri altında sözlü gelenek olarak ortaya çıkan destan, hikâye ve 

masalların millî kimliğimizin en önemli yapı taşı olan Türkçemizin oluşumuna önemli katkıları 

olmuştur.Cümle düzeni sıralı olarak; kültür ürünlerine yer vererek kurulmuştur. Etken yapıya bağlı 

olarak kurulan cümle de sözlü kültür ürünlerinin milli kimliğin ve Türkçenin oluşumuna olan katkıları 

ön planda tutularak sözlü geleneğe atıflarla cümle oluşumu tamamlanmıştır. 

 6. Ayrıca Türklerin geçmişteki sosyal ve kültürel yaşamlarıyla ilgili önemli bilgiler 

verilmektedir. 

 7. Bu tarihsel bilgiler geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve kültürel 

devamlılık, aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunması açısından sadece ülkemiz için 

değil tüm Türk dünyası için son derece önemlidir.  

8. Yüzlerce yıldan günümüze ulaşan Türk dünyası ile ortak kültürel kimliğimizin bir parçası 

olan Dede Korkut mirasının, ülkemizin kültürel belleğinde canlı bir şekilde yaşatılmaya devam etmesi 

ve bu mirasın yaşatıldığı Türk dünyası coğrafyasındaki ülkelerle kültürel bağlarımızın güçlendirilmesi 

gayesiyle geçtiğimiz yıl çalışmalara başladık.  

9. Dede Korkut mirası meddahların anlatılarında, masallarda ve âşıkların sazlarında 

yaşatılmaktadır.  

10. Kuşaktan kuşağa millî kültür, örf ve adetleri ile ahlaki değerlerini bugüne taşıyarak millet 

olmanın temel dayanağı olan kültürel kimliğimizin devamlılığını sağlamaktadır. 

11. Dede Korkut Mirası’nın bugüne söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi millî kültürlerine 

bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara 

kazandırmak açısından önem arz etmektedir.  

12. Dede Korkut Kazakistan’da kopuz ile icra ediliyor.  

13. Kazakistan’da ise Dede Korkut Mirası 13 geleneksel müzikal anlatı olarak kopuz ile icra 

edilmektedir.  

14. Dede Korkut Mirası ile ilgili kültürel faaliyetlerde bulunan STK’lara hali hazırda maddi 

destek verilmektedir.  

15. Ayrıca dosyamız UNESCO’ya sunulurken 3 ülke Dede Korkut’un gelecek kuşaklara 

aktarımı için eylem planı hazırladı.  

16. Türkiye olarak tanıtıcı yayınlar ve yarışmalar yapmayı planladık. 
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17. Uluslararası alanda ise iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen, dosyaya paydaş olan ve diğer 

TURKSOY üyesi ülkelerle birlikte de Dede Korkut Mirası ile ilgili kültürel değişim programları 

kapsamında ortaklaşa çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  

Yukarda verilen cümlelerin tamamında gazete aktif cümle yapısı tercih ederek Türk kültürünü, 

sözlü kültür ürünlerini olumlu bir akış içerisinde okuyucuya sunmaktadır. Gazete haberinde başlıkta 

ifade edilen cümle gazete haberinin temasını sezdirmektedir. Aidiyete dair anlatmalar sözlü kültür 

ürünleri üzerinden bir ağ oluşturarak Türk kültürünü birleşik bir düzen içerisinde sunmaktadır. Buna 

dayalı olarak kurulan cümleler ağırlıklı olarak sözlü kültür ürünlerini bir akış içerisinde sunmaktadır. 

Gazete kullandığı haberde Türk kimliğinin sözlü kültür ürünleri ile ilişkilendirilerek tamamlanacağı 

aidiyetin de buna dayalı olarak oluşacağını savunduğu için bu haber dilini kullanmıştır. Bu eksende 

yapılan çözümlemeler medya dilinin rolü üzerine fikir sunmaktadır.  

1.2.2. Semantik Çözümleme 

Semantik çözümlemede sözcüklerin, cümlelerin, kısaca bütün söylemin anlamı üzerinde 

durulması öngörülmektedir.  Semantik çözümleme üzerinden gazetenin bağlı bulunduğu ideolojik 

zemin çözümlenmeye çalışılmaktadır. Esas olarak dilin ardındaki yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan 

eleştirel söylem analizi, bu çalışma ile birlikte dilin bireysel değil toplumsal düzen içerisinde karşılık 

bulduğunu analiz etmektedir. Dilin toplumsal düzen içerisindeki etkileri bu haberler üzerinden açıkbir 

biçimde gösterilmektedir.   

Yeni Şafak gazetesi haber diline göre oluşturulan kurgulama ile ideolojik yönlendirme 

yapılmaktadır. Yeni Şafak gazetesi benimsediği muhafazakâr ve milliyetçi yayın anlayışını bu haber 

özelinde kültür ürünlerine dayalı olarak aktarmaktadır. Eldeki bulgular bu durumun sistematik olarak 

sunulduğunu ve hiyerarşik düzen içerisinde akışın sağlandığını göstermektedir. Başlıktan itibaren 

kurulan anlam ağı, Türk kimliğinin öznel temsilini folklor ürünlerine dayalı oluşturup 

işlevselleşmesini bu kültürel akış ile sağlamaktadır. Sözlü kültür ürünleri bölgesel uyum bakımından 

birbiri ardınca sıralanmaktadır. Gazetede kullanılan semantik ağ belli bir düzen içerisinde 

sunulmaktadır. Tarihsel ve sosyal doku bu sistematik akış içerisinde kültür ürünleri ile 

oluşturulmaktadır. Aşağıda yer alan kısım semantik ağın işlenmesi açısından işlevsel bir değerdedir. 

Dede Korkut karakteri altında sözlü gelenek olarak ortaya çıkan destan, hikâye ve masalların 

millî kimliğimizin en önemli yapı taşı olan Türkçemizin oluşumuna önemli katkıları olmuştur. Ayrıca 

Türklerin geçmişteki sosyal ve kültürel yaşamlarıyla ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Bu tarihsel 

bilgiler geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve kültürel devamlılık, aidiyet hissinin 

geleceğe taşınmasına katkıda bulunması açısından sadece ülkemiz için değil tüm Türk dünyası için 

son derece önemlidir. 

 ÂŞIKLAR SÖYLÜYOR MEDDAHLAR ANLATIYOR  

Dede Korkut bugüne ne söylüyor? Dede Korkut mirası meddahların anlatılarında, masallarda 

ve âşıkların sazlarında yaşatılmaktadır. Kuşaktan kuşağa millî kültür, örf ve adetleri ile ahlaki 

değerlerini bugüne taşıyarak millet olmanın temel dayanağı olan kültürel kimliğimizin devamlılığını 

sağlamaktadır. Dede Korkut Mirası’nın bugüne söyledikleri, özellikle 94 genç nesillerimizi millî 

kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara 

kazandırmak açısından önem arz etmektedir. Dede Korkut Kazakistanda kopuz ile icra ediliyor.  
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Müzikal anlatı yaygın  

Türkiye’deki Dede Korkut algısıyla Azerbaycan ve Kazakistan’daki algı arasında ne gibi 

farklar var? Örneğin bizde ve Azerbaycan’da Dede Korkut destan, masal ve hikâyeleri âşık ve 

ozanların, hikâye ve masal anlatıcıları ile meddahların epik anlatımlarıyla yansıtılmaktadır. Hatta 

âşıklık geleneğinin Dede Korkut’tan doğduğuna inanılır.  

Sosyal gücü elinde bulunduran iktidar kesimi, birey üzerindeki etkisini medyaya dayalı olarak 

artırmaktadır.  Medyanın yönlendirici etkisi kültürel ürünler üzerinden rahatlıkla sağlanmaktadır. Bu 

durum kullanışlı bir biçimde gazete haberlerinde karşımıza çıkmaktadır. Yeni Şafak gazetesinde yer 

alan haberde sözlü kültür ürünlerinin bir arada kullanılması, başlıktan itibaren oluşturulmaya çalışılan 

anlam ağı toplumsal iktidarın kurulumunu sağlayacak biçimde sergilenmektedir. Gazetenin alt 

başlıklarda kullandığı küçük başlıklar bu durumu daha da güçlendirmektedir.  

 Dede Korkut’un Türk tarihi ve edebiyatındaki önemi için ne söylemek istersiniz? 

Dede Korkut’un miras listesine alınma fikri nasıl ortaya çıktı? 

Dede Korkut bugüne ne söylüyor? 

Dede Korkut’un günümüz nesline tanıtılması için hangi çalışmalar yapılmalıdır? 

Kültürel çalışmalarda medya, egemen iktidarın kurumsal ve ideolojik yeniden üretim merkezi 

olarak nitelendirilmektedir. Söylem çözümlemesi ile medya metinlerinin, haberlerin toplumsal 

iktidarın kurulmasındaki rolü sergilenmeye çalışılmaktadır. Söylem çözümlemesi ile yazılı, sözlü ve 

görsel metinlerin içindeki ideolojik unsurların ortaya konması sağlanmaktadır. Söylem çözümlemesi 

ile dilin ve temsilin nasıl üretildiğinin yanı sıra, temsil, anlam, iktidar arasındaki ilişkiler, kimlikler ve 

öznelliklerin oluşumu da incelenmektedir (Özer, 2001: 48, 49).  

Söylem çözümlemesi vasıtasıyla hâkim ideoloji dilsel temsiller üzerinden aktarılmaktadır. 

Haberde milliyetçi çizgiye folklor ürünleri kaynaklık etmektedir: Yüzlerce yıldan günümüze ulaşan 

Türk dünyası ile ortak kültürel kimliğimizin bir parçası olan Dede Korkut mirasının, ülkemizin 

kültürel belleğinde canlı bir şekilde yaşatılmaya devam etmesi ve bu mirasın yaşatıldığı Türk dünyası 

coğrafyasındaki ülkelerle kültürel bağlarımızın güçlendirilmesi gayesiyle geçtiğimiz yıl çalışmalara 

başladık. Semantik anlatımda göze çarpan durumlardan biri de haberde halkbilime dair sık sık 

vurgulamalar yapıldığıdır. Folklor ürünleri bir arada kullanılarak haber anlatısıdesteklenmiştir.  

Değerlerin aktarılması, kültürel süreçlerin oluşumu, yeni neslin eğitimi gibi konular sözlü 

kültür ürünlerine dayalı olarak sağlanmaktadır. Dede Korkut daha önce meddahlık, Karagöz, 

Hıdırellez, çini, ebru, keşkek, ince ekmek, Türk kahvesi gibi farklı alanlardaki değerimizin yer aldığı 

listeye 17’nci unsur olarak dâhil oldu. Dede Korkut mirası meddahların anlatılarında, masallarda ve 

âşıkların sazlarında yaşatılmaktadır. Kuşaktan kuşağa millî kültür, örf ve adetleri ile ahlaki 

değerlerini bugüne taşıyarak millet olmanın temel dayanağı olan kültürel kimliğimizin devamlılığını 

sağlamaktadır. Dede Korkut Mirası’nın bugüne söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi millî 

kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara 

kazandırmak açısından önem arz etmektedir.  

1.3.2.3. Kelime Seçimi  
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Sözcük seçimleri, sosyal aktörler hakkında toplumdaki yaygın inanç ve ideolojileri ortaya 

koyması açısından çözümlemenin en önemli bölümlerinden biridir. Seçilen sözcükler habercinin sahip 

olduğu dünya görüşünü yansıtması açısından oldukça önemlidir. Haberin sunumunda aynı insanın 

terörist ya da özgürlük savaşçısı olarak tanımlanabilmesi, muhabirin ve gazetenin ideolojisini ve de 

bağlı oldukları ideolojik atmosferi göstermektedir. Sözcük seçimleri haber söyleminin mikro yapıları 

içinde anlamın oluşmasıyla doğrudan ilişkilidir ve okuyucunun olaylar hakkında genel bir çerçeve 

kurmasını sağlar (Özer, 2015: 417).  

Haber anlatısında kullanılan kelimeler bilinçli bir düzen içerisinde sıralanmaktadır. Seçilen 

kelimeler geleneksel Türk yaşamında önemli bir yerde bulunan sözlü ürünleri işaret etmektedir. 

Kurulmak istenen ideolojik hat halk yaşamına bağlı olarak oluşturulmaktadır. Türk kimliğine ve 

kültürüne sıklıkla yapılan vurgular aidiyetin, birlikteliğin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Eleştirel 

söylem analizi yönteminin en önemli öğelerinden olan “ima” etme durumu kelimelerle sıklıkla 

yapılmaktadır. Haber anlatısı içerisinde kullanılan folklora dair kelimeler vasıtasıyla muhafazakâr ve 

milliyetçi aktarım oluşturulmaya çalışılmıştır. 

1.3.2.4. Haberin Retorik Çözümlenmesi  

Haberin retoriğinde ise haberin inandırıcılığının sağlanması için kullanılan sayısal veriler, taraf 

ve tanık ifadeleri, fotoğraflar, tırnak içinde aktarılan görüşler vb. unsurlar incelenmektedir (Özer, 

2001: 84).  

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan haberde retorik analiz edilmeye müsait bazı veriler 

bulunmaktadır. Haberde kişi anlatımları, tırnak içi kullanımlar, sayısal veriler fotoğraflarla 

inandırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır.  

1. “Dede Qurqud / Korkyt Ata / Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” adlı dosya 

Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye ortaklığında hazırlandı. Dosya isminin sunulmasında diğer ülke 

isimleri kullanılarak haberde ikna etmeye dair bir haber dili kullanılmıştır. Dede Korkut daha önce 

meddahlık, Karagöz, Hıdırellez, çini, ebru, keşkek, ince ekmek, Türk kahvesi gibi farklı alanlardaki 

değerimizin yer aldığı listeye 17’nci unsur olarak dâhil oldu.  

2. Sayısal veriler ve folklor unsurları kullanılarak inandırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır.  

3. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütüldü. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Dede Korkut üzerine 

konuştuk. Haberin bu kısmında hem kurum ismi, hem müdürlük ismi hem de kişi anlatımı esas 

alınarak inandırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır.  

4. Dede Korkut Mirası ile ilgili kültürel faaliyetlerde bulunan STK’lara hali hazırda maddi 

destek verilmektedir. Ayrıca dosyamız UNESCO’ya sunulurken 3 ülke Dede Korkut’un gelecek 

kuşaklara aktarımı için eylem planı hazırladı. 

 Burada hem STK’lar işaret edilmiş hem UNESCO ismi kullanılmış devamında sayısal veri 

kullanılarak inandırmaya dair anlatım devam ettirilmiştir. Haber anlatısı boyunca ikna etmeye yönelik 

kullanılan bu kısımda daha belirgin bir biçimde kullanılmıştır. Sözlü kültür ürünleri tamamen milli 

değer olarak kabul edilip buna dayalı bir söylem geliştirilmiştir. Haberin arka planında milli değerler 

üzerinden Türklük yapısı güçlendirilmeye çalışılmıştır. 
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SONUÇ 

Bu çalışma halkbilimsel içeriklerin söylem analizi yöntemi ile analiz edilmesini esas 

almaktadır. Yapılan çalışma Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemi çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Daha önce halkbilim alanında eleştirel söylem analizi verileri doğrultusunda bu şekilde 

bir analiz çalışması yapılmamıştır. Halkbilim araştırmacıları elektronik ortam içerisinde gelişen 

zemini disiplinlinlerarası bir ilişkiye dayanan söylem analizi gibi yöntemler üzerinde çalışmaya 

başlamalıdırlar. Medya içerisinde folklor hattı gittikçe gelişmektedir, buna dayalı olarak halkbilim 

araştırmacıları disiplinlerarası çalışmalara yönlenmeli medya içerisinde yer alan halkbilimsel içerikleri 

farklı yöntemlerle analiz etmelidirler. 

Dede Korkut Destan’ı ile ilgili Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan haber Türk kimliğine 

vurgulamalar yaparak sözlü kültür ürünlerine bağlantılanarak ele alınmıştır. Retorik anlatım görsel ile 

desteklenmiştir. Gazete haberinde kullanılan görsel haber akışını destekleyen bir biçimde ele alınmış 

olup Türklük vurgusunu haber akışına yayan biçimde ele alınmıştır. Türk kültür dairesi içerisinde kök 

değer olarak kabul edilebilecek Dede Korkut destanına dair sahiplenme iması öne çıkmaktadır.  

Yeni Şafak gazetesinde İlker Nuri Öztürk imzalı Dede Korkut Destanı’nın UNESCO listesine 

kabul edilmesiyle ilgili haberde Yeni Şafak gazetesinde Türklük vurgusu üzerinden toplumsal 

birliktelik öne çıkarılmaya çalışılmıştır. “Dede Korkut bizi geleceğe taşıyor.” Bahse konu birliktelik 

ise sözlü kültür ürünleri ile oluşacağı iması verilmektedir. Toplumsal birliktelik sözlü kültür ürünleri 

ile birlikte oluşturulmaya çalışılmıştır. Kullanılan görsel bu durumu desteklemektedir. Dede Korkut, 

Yeni Şafak gazetesinde toplum içerisinde yanında oturan insanlarla birlikte gösterilmektedir. Temsile 

bakıldığında geleneksel Türk yaşamından izler görülmektedir. Görsel üzerinden yapılan temsilde 

Dede Korkut ve yanında oturan kişiler geleneksel Türk giyimini yansıtan bir biçimde gösterilmiştir. 

Devamla, Dede Korkut geleneksel Türk çalgılarından biri ile gösterilmektedir. Haberde yapılan 

söyleşiyle birlikte söylem güçlendirilmiş, dilin toplumsal yönü harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Yeni 

Şafak gazetesinde kullanılan haberde geleneksel değerler sözlü kültür ürünleri üzerinden 

olumlanmaktadır. Haber akışının tamamına bakıldığında Yeni Şafak gazetesi retorik aktarımı 

güçlendirmek için bazı yöntemlere başvurmuştur. Haber de yapılan röportaj, kullanılan görseller, 

kurum isimleri, kişi isimleri ve sözlü kültür ürünlerinin kullanımı haberin ikna edilebilir hattını 

güçlendirmeye dönük olarak kullanılmıştır.  
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Sanat Alaninda Eğitim Alan Öğrencilerin Manevi Dünya Görüşünü Şekillendirmeye Yönelik 

Yenilikçi Yaklaşımlar 
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Özet 

İşbu makalede, sanat eğitimi alanındaki öğrencilerin manevi dünya görüşünü şekillendirmeye 

yönelik yenilikçi yaklaşımlar veya yöntemler ele alınacaktır. Günümüzde yenilikçi eğitim sistemleri 

mesleki eğitim için büyük fırsatlar yaratmaktadır. Toplumun kaliteli yeni bilgi durumu, bireyin ruhsal 

gelişiminin mantığını nesnel olarak değiştirir. Bu şartlar altında, insanların manevi ihtiyaçlarının 

karşılanmasının kaynağı, sanat eğitiminin taşıyıcısı ve etnos'un manevi kültürünün kaynağı olan 

etnotasarımın bir bilim olarak önemi artmaktadır. Etnotasarıma dayanan manevi bir dünya görüşünün 

oluşumunda sanat eğitiminin ayırt edici özellikleri sanatsal ve pedagojik yönelim, bireysel iradeye 

dayalı gelişimi, öğrencinin kişiliğinin entelektüel, duygusal, motivasyonel, örgütsel ve teknolojik, 

sosyal yönünü geliştirmek olarak nitelendirilir. Bu nedenle, manevi bir dünya görüşü oluşturma 

süreci, yüksek okulda bir uzmanın yetiştirilmesinde önemli bir yönelimdir. Bununla birlikte, 

öğrencinin kişiliğinin manevi potansiyelini ve gelişimini izlemek için yenilikçi yaklaşımlar veya 

yöntemler hazırlamak zorlu bir süreçtir. Dünya görüşü genellikle bir insanın dünyaya ve dünyadaki 

başka insanların bulunduğu yere bakış açılarının, kendisine karşı tutumunu belirleyen ve kişiliğini 

şekillendiren bir sistemdir. Bu nedenle, sanat eğitimi alanında uzmanlaşan öğrencilerin manevi dünya 

görüşünün oluşumunun modern toplumun ciddi sorunu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar kelimeler: etnotasarım, dünya görüşü, manevi dünya görüşü, yöntem, yenilikçi 

yaklaşımlar. 

Innovative Approaches For Forming the Spiritual World View of Students on the Basis of 

Ethno-Design 

Abstract 

This article, innovative approaches to the formation of the spiritual worldview of students on 

the specialty of art education are considered. Today, innovative approaches to education offer great 

opportunities for vocational education. Qualitatively new information state of society objectively 

changes the logic of the spiritual worldview of individuals. In such conditions, the importance of art 

education as a source of satisfaction of people's spiritual needs and ethno-design as a science that is 

the translator of the spiritual culture of an ethnos increases. A specific feature of art education in the 

formation of a spiritual outlook on the basis of ethnodesign is that it develops the artistic and 
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pedagogical orientation, strong-willed purposefulness, intellectual, emotional, motivational, 

organizational, technological, social aspects of the student's personality. Therefore, the process of 

forming a spiritual worldview is an important direction in the training of specialists in higher 

education. It is also difficult to develop innovative approaches in tracking the student's spiritual 

potential and development. World outlook is a system of views on the world and the place of man in 

this world, which largely determines the person's attitude to this world, to other people, to himself and 

forming his personal structures. Proceeding from this, the formation of the spiritual worldview of 

students on the specialty of art education is an actual problem of the society for today. 

Key words: ethno-design, world outlook, spiritual worldview, approach, innovative 

approaches. 

KC Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev, “Yeni Gelişim Fırsatları Açısından Dördüncü Sanayi 

Devrimi”  konulu halka mektubunda [1]: Çağdaş bilimin hızlı güncellenmesi ve teknolojik eğitim 

ortamlarının aktif oluşumu, üniversitelerin önüne bilim ve eğitim sorunlarını çözmek için bilgi 

kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilecek ve işleyebilecek, bilgi ile çalışabilecek, gerekli bilgi ve 

becerileri kazanacak uzman kadrolar yetiştirme görevini koymaktadır.  

Bu görevin yerine getirilmesi, sanat eğitiminde uzmanlaşan öğrencilerin manevi dünya 

görüşünün oluşumuna yenilikçi yaklaşımları veya yöntemleri dikkate alma konusunun önemini 

belirler.  

“İnovasyon” kavramı ilk olarak 19. yüzyılda kültürbilimciler tarafından, yani etnografyada 

bugüne kadar etkinliğini koruyan bir kavram olan bir kültür türünün başka bir ülkenin kültürüne dahil 

edilmesinde kullanılmıştır. 

“İnovasyon” (İngilizcede: inovasyon – yenilik, yenilikçi) yeni, yeni haber, yenilemek, yenilik 

icat etme anlamına gelir [2]. 

“İnovasyon” kavramına çeşitli tanımlar verilmiştir. Örneğin, bazıları “inovasyonun belirli bir 

kişiye yeni olan bir fikir olduğunu” açıklarken, bazıları “inovasyonun yeni bir değişikliktir, biz ondan 

sistemli görevlerimizin gerçekleşmesini ve çözüm bekleriz” diye vurgulamıştır. 

N. F. Talızina, gelişim sürecinde inovasyonun belirli yaşam aşamalarından oluştuğunu: yeni 

bir fikrin ortaya çıkması; hedef belirleme: fikrin yayılması vb. yenilikçi teknoloji, Bilgisayar 

Teknolojisi, oyun teknolojisi, proje yöntemi olarak gruplandırmış ve kaydetmiştir [3]. 

Dolayısıyla inovasyon, eğitim sistemine yeni bir sürecin girmesi demektir. Bu, tüm pedagojik 

sürecin öğretim ve eğitim yöntemleri, türleri, amaçları ve içeriği, öğretmen ve öğrencinin ortak 

etkinliklerinin organizasyonunda yenilikçi yaklaşım olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle 

inovasyon süreci, yeniliklerin tanıtılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıran bir faaliyet dizisidir.  

T. V. Bistrova,  yenilikçi endüstriyel ürünlerin  hazırlanması, nesnel-mekansal, üretken ve 

sosyo-kültürel çevrenin uyumlu oluşumu için sanatsal ve teknik tasarım etkinliği olarak 

göstermektedir [4]. 

Gelecekteki varoluş gerçekliğinin yollarını düşünmekle beraber, dünya görüşü yaşam ilkeleri 

getirir, onları insan faaliyetlerinin özellikleriyle ilişkilendirir. 

Bu bağlamda, sanat eğitimi alanındaki öğrencilerin manevi dünya görüşünü şekillendirmeye 

yönelik yenilikçi yaklaşımları dikkate almak için “Yaklaşım, yöntem” kavramına dikkat çekilmiştir.  
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Son yıllarda pedagojik bilimde, eğitim sürecinin strateji ve taktiklerini tanımlamak için 

“yaklaşım” kavramı kullanılmaktadır.  

Sh.Taubayeva, pedagojideki metodolojik yaklaşımları sınıflandırır ve araştırma görevlerini 

çözmenin ana yolunun [5]'e dayandığını söyleyerek bunların kişisel bir tanımını verir. 

Ş. Taubayeva, pedagojide metodolojik yaklaşımları sınıflandırır ve onlara, zirvenin belirlenen 

araştırma zorluklarını çözmenin ana yolu olduğunu söyleyerek bireysel açıklama getirir. [5]. 

Bu nedenle, zirve (yaklaşım) altında, pedagojik faaliyet biçimlerinin kullanılmasını ve 

birbiriyle ilişkili fikir ve kavramların niteliksel birikimini teşvik eden metodolojik yönelim 

anlaşılmaktadır.  

Dünya görüşü, bireysel bilgiden değil, metodolojik fikirlere, teorilere ve konumlara, zamanın 

gereksinimlerini karşılayan bilgi yapısını içeren konumlara dayanan bir sistemdir.  

Dolayısıyla,  sanat eğitimi alanındaki öğrencilerin manevi dünya görüşünün oluşumunda, bir 

kişinin kendine, başka bir kişiye, doğaya manevi-pragmatik bir sistem aracılığıyla doğal olarak nüfuz 

etmesi, doğrudan yenilikçi temellerle bağlantılıdır. 

Kişi odaklı kural (İ. S. Yakimanskaya, V. V. Serikov, vb.), sanat eğitimi alanındaki 

öğrencilerin manevi dünya görüşünü şekillendirmede kendini geliştirmeyi amaçlayan pedagojik 

sürecin temelidir.  

Faaliyet  kuralı (P. Y. Galperin, M. Y. Basov, A. N. Leontiev, vb.) insan faaliyetlerinin 

kamusal niteliğini genişletir ki bu birincisi, faaliyet konusu kamu ürün sistemini genişletir ki bu da 

ikincisi, insan faaliyetlerinin uygulanması sürecinde halkla ilişkiler sistemini genişletir. Bu nedenle 

etkinlik, sosyal deneyimi bir kişiden diğerine, geçmişten gelecek nesile aktarmanın bir aracıdır.  

Aksiyolojik kural (A. A. Bodalev, M. İ. Kondakov, V.V. Rubtsov), dünya görüşünün 

oluşumunun temeli olan değer yönelimi ile ilişkilidir. Değer yönelimi, bireyin yaşam amacının içsel 

kaynağıdır, bireyin faaliyetlerini düzenler, tüm yaşam eylemlerinin, potansiyellerinin, içsel 

motivasyonlarının ve arzularının tam olarak açıklanmasıyla kendini gösterir. Aksiyolojik Kural, 

kişinin doğanın en yüksek değeri olarak tanınması, her bireye saygı gösterilmesi, sosyal hak ve 

özgürlüklerin tanınması, toplumsal öznenin doğal gelişim ortamı olarak görülmesi ilkelerine 

dayanarak ortaya çıkar.  

Sistemlilik kuralı (L. N. Pançeşnikova vb.) yapısal bileşenlerin ve işlevlerinin kurulmasını, 

kişilik oluşumunun altında yatan fonksiyonel hiyerarşik bağlantıları, omurga faktörlerinin 

tanımlanmasını, iç bağların analizini içerir. Yeni bilgi, beceri ve yetkinliklere bağımsız olarak hakim 

olmasını sağlar.  

N. A. Koveşnikov,  kültürel çalışmalar kuralında, tasarım faaliyetlerini insan kültürünün 

gelişiminin doğal bir ürünü olarak görmektedir. Bu bağlamda tasarım, maddi ve sanatsal kültürü 

bütünleştirmeyi amaçlayan bir eğilim olarak algılanmaktadır. Bu, tasarımın el sanatları ve halk sanatı 

alanına ait olduğu anlamına gelir.  Bu, tasarımın el sanatları ve halk sanatı alanına ait olduğunu izler. 

Yazara göre, kültürel kimlik kuralının zeminine karşı geleneksel bir konu dünyası olarak maddi 

kültüre ilgi duyulması doğaldır. Kültürel çevre, insanın manevi, ahlaki yaşamı, düzeni ve sosyal 

uyumu için gereklidir [6]. 

Entegrasyon kuralı  (A. Y. Danilyuk, A. A. Beysenbayeva, G. K. Şolpankulova vb.) eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini maksatlı bir süreç olarak değerlendirmekle birlikte, yapısal unsurları, işlevlerini 

ve bağlantılarını yansıtır. Entegrasyon, bütüncül bir bilim anlayışına ulaşmak için birbirine bağlı 

bilgilerin bütünleşmesini sağlar. Modern eğitimin iyileştirilmesi aşamasında, entegrasyon süreçleri 

yoğunlaşmış ve entegrasyon, önde gelen baskın bir eğilim haline gelmiştir.  
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Eğitim, öğretmen ve öğrencinin ortak faaliyeti ile karakterize edilir, faaliyetin amacı kişiliğin 

gelişimi, sahip oldukları bilgi, beceri, yetenek oluşumu, yani belirli bir faaliyetin genel yönlendirilmiş 

temelinin yanı sıra dünya görüşü kültürünün oluşumudur. [7]. 

Dünya görüşünün bütünsel oluşum süreci, eğitimde süreklilik, eğitim konuları arasındaki 

ilişkilerin entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Bireyin sahip olduğu bilgi sistemi her zaman hareket 

halindedir, diğer sistemlerle ilişki kurar ve kullanım hedeflerine uygun olarak devam eder. 

Dünya görüşünün diğer bilimsel kategoriler gibi kendi bileşenleri vardır. Bir bilim adamı olan 

O. Aytbayev, dünya görüşünün bileşenlerini dokuz kısıma ayırır: dünyaya olan bakış açısı, dünyayı 

kabul etmek, dünyayı anlamak, dünya hakkında düşünmek, dünyayı tasavvur etmek, dünyayı 

kavramak, dünya ile ilişki, dünyayı değerlendirmek, dünya rehberi. [8].  

20. yüzyılda beşeri bilimlerin gelişimi, farklılaşmış ve entegrasyon süreçleri ile karakterize 

edilmiştir.  Bu  iki çelişkili eğilimin neden olduğu değişikliklere uygun olarak, sanatı keşfetme 

yöntemleri de değişmiştir. 

Birincisi,  gelişme yeni terimlerin daha derin bir incelemesiyle, ikincisi teorik modellerin 

tartışılması ve genelleştirilmesiyle gerçekleştirildi. Bu iki eğilimin gelişiminin sonuçları, Güzel 

Sanatlar ve Resim, Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar, Mimarlık, Geleneksel El Sanatları ve Tasarım 

alanlarında teorisyenlerin ve uygulayıcıların yanlış anlaşılmasını daha da artırmaktadır. Bu, etnik 

tasarımın manevi dünya görüşünü şekillendiren dünya uygulamalarının karşılaştırmalı analizini 

mümkün kılar.  

Geleneksel sanat, her etnik grubun manevi kültürünün önemli bir dalıdır. İnsanların asırlık 

deneyimlerini, dünya görüşlerini yansıtır. Farklı milletlerden geleneksel sanatın çeşitli biçimlerinin 

incelenmesi sadece bilimsel değil, aynı zamanda pratik öneme sahiptir. Bu, 20. yüzyılın sonlarında ve 

21. yüzyılın başlarında sanatsal uygulamada ulusal sanata erişimin yaygın olarak kullanılmasından ve 

etno-tasarımın  dekoratif ve uygulamalı sanatlar ve yetenek biçimlerine odaklanmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tasarım ve mimarlık alanında uyum, dekoratif ve uygulamalı sanatların özellikleri konusu (D. 

E. Arkin, A. B. Saltıkov,  N. V. Voronov, M.S. Kagan, K.A. Makarov, B. A.  Smirnov, vb.); sosyal ve 

felsefi yönler ise (V. R. Aronov, V. L. Glaziçev, L. I. Novikova, vb.) eserlerinde; tasarım tarihi ise (N. 

A. Adaskina, L. K. Greyner, L. A. Jadova, vb.) eserlerinde incelenmiştir.  Sanatsal yaratıcı üslup ise 

(I. A. Bartenev, V. P. Branskiy, R. B. Klimov, A. F.  Losev vb.) eserlerinde işlenmiştir.  

Geleneksel sanat ve tasarım meselesi 20. yüzyılın ortalarında gündeme geldi ve bu konular üç 

açıdan incelendi: birincisi, tasarım sanat değildir tanımlaması üzerine çalışmalar yayınlandı (D. Gloag, 

1946); ikincisi, tasarım soyut bir sanat olarak görüldü (G. Rid, 1954); üçüncüsü,  tasarım yaratıcı 

düşünmenin bir unsurundan oluşur, ancak tamamen eşdeğer değildir denildi (T. Maldonado, 1964). 

Aynı zamanda tasarım, geleneksel sanata eşit değildir, ancak tasarım ve sanat, manevi kültürün 

bağımsız bir olgusudur (B. Blyomink, 2004). 

Batılı ve Rus bilim adamlarının çalışmalarında, “sanat” ve “sanatsal yaratıcılık” kavramlarını 

temel bir bakış açısıyla ayırt etme konusu ele alınmaktadır.  

Rus araştırmacı E. A. Rozenblyum (1974), hem tasarımcının hem de sanatçının aynı araçları 

kullandığını, sanatsal yaratıcılığın modern bir tasarım sanatı biçimini şekillendirdiğini savunmuştur. 

Buna yakın görüşler V. O. Rodin (1979) ve V. R. Aronov’a (1984)  aittir. Çalışmalarında sanatsal 

yaratıcılığın tasarım pratiğini etkilediğine inanmaktadırlar, bu nedenle geleneksel sanat ve tasarım 

arasında doğrudan ve ters bağlantı vardır. Aralarındaki fark, tasarımın maddi dünyayı tasvir etmesi ve 

güzel sanatların maddi görüntüler biçimindeki bu dünyayı içerik açısından tasvir etmesidir. Ancak her 

ikisi de zamanlarının estetik normlarına uygun olarak birleştirilir.  
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N. V. Voronov (1968), tasarımcının çalışmasının farklı türdeki yaratıcı etkinliklerin 

entegrasyonunu amaçladığına inanıyor, bu nedenle “çok işlevli amaç” ile karakterize ediliyor.  

V. L. Glaziçev (1970), kültürel faaliyet yöntemlerinin çeşitliliğine rağmen, ürünleriyle 

birleştikleri ve bir bütün olarak işlev gördükleri fikrini öne sürmüştür. Bu nedenle modern tasarımın, 

sanat eleştirisi alanında araştırma konusu olması gerektiğini öngörmüştür.  

V. F. Sidorenko ise (1984), yaratıcı düşünmenin klasik ve yenilikçi yöntemleri, metodlarını ve 

tekniklerini bütünleştiren tasarım kültürü kavramının kullanılmasını önermektedir.  

Tasarım  kültürü  kavramına  dayanan O. İ. Genisaretskiy (1987), modern dünyada tasarımın 

insani ve sanatsal özü fikrini geliştirir.  

S. İ. Serov (1991), grafik tasarımla ilgili olarak stil (üslup) kategorisini kullanır.  

Modern tasarım uygulayıcıları (J. Nelson, S. Barton,  B. Munari,  P. Fornazetti, F. Kisler, K. 

Mollino, İ. Noguchi) arasında, geleneksel güzel sanatları modern ve elit bir görsel tasarım kültürüne 

dönüştürme kavramı  hakimdir.  

Bazı Batılı tasarımcılar (D. Jadd, N. Potter) sanatçının ve tasarımcının faaliyetlerini bir 

birinden ayırarak vurgulamaktadırlar.  

Bu tarihsel inceleme, tasarımın,  amacı kaliteli endüstriyel öğeleri tanımlamak olan proje 

düşüncesi ve yaratıcılığın sentezinden oluşan bir etkinlik olduğunu göstermektedir.  

Bu nedenle bazı bilim adamlarının tasarımın çeşitli sanatsal ve yaratıcı-tasarım etkinlikleri 

olduğunu söyleyen görüşlerine dikkat çekilmiştir.  

V. A. Lukov ve V. A. Ostanin'e göre tasarım, esas olarak moda olgusunun oluşumu ile ilişkili, 

mekanın, davranışın, konuşmanın sanatsal ve sosyal düzenlemesine dayanan  yaklaşımlar/platformlar 

sistemidir. Stil (üslup), tasarım yoluyla oluşturulur (klasik estetik ve sanat teorisinin aksine), tasarım 

yoluyla estetik köken sanatın ötesine geçer ve tasarıma uygulamalı bir estetik anlam veren gündelik 

yaşama dahil olur. Dolayısıyla tasarımın amacı, insanın maddi ortamının unsurlarını ve bunların 

kompleksle uyumluluğunu,  insanın maddi dünya ile ilişkisini ve endüstriyel üretim koşullarında  

bireyin yaratıcı yeteneklerini belirlemektir. [9]. 

A. A. Radugin, tasarımı, insanın maddi ve mekansal çevresinin estetik biçimlenmesini 

sağlayan sanatsal ve tasarımda yaratıcılık olarak tanımlar. Bir yandan sanatın tasarımı veya 

yapılandırılması, araçların  ve teknolojik süreçlerin  iyileştirilmesi, diğer yandan sanatın yeni bir 

faaliyet alanına asimilasyonu ve sonuç olarak estetik gerçekliğin kapsamının genişletilmesi ile 

ilişkilidir. [10].  

Günümüzde hiç kimse resmin medeniyetin dili olduğundan şüphe duymaz. Herhangi bir insan 

eylemi, bu tür faaliyetlerde bulunan grafik dili kullanarak bilgi aktarımına bağlıdır. Asırlık mimarlık 

tarihi,  mimari sanatın özelliklerini  aktarma yolları ile temsil araçları arasındaki ilişkiyi canlı bir 

şekilde göstermektedir. 

Sanat, dünya görüşünü şekillendirmek, bu işlevi yerine getirmek, diğer toplumsal bilinç 

biçimleriyle etkileşim kurmak için önemli bir araçtır. Gerçek anlamda sanat - grafik, resim, heykel vb. 

şekildedir.  

Grafik tasarım, sosyal doğası nedeniyle diğer sanat türleri arasında önemlidir. Görsel aktivite 

yaratıcılık gerektirir, öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarır ve dünya görüşlerinin oluşumuna 

katkıda bulunur. 

Bu nedenle sanat, yaratıcı potansiyel aracılığıyla duygular yaratarak her insanın dünya 

görüşünü oluşturur. Modern bilincin özü, kişinin dünya görüşü ve duygularıdır. Davranış ve 

eylemlerin yönünü ve ilkelerini, gerçeğe karşı tutumu tanımlayan insan ilişkilerinin temelidir.  
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Sonuç olarak, konuyla ilgili felsefi, psikolojik, pedagojik karşılaştırmalı araştırmaların analizi, 

öğrencilerin sanat eğitimi bağlamında etno-tasarım temelinde manevi dünya görüşlerinin mesleki 

eğitimin bir yansıması olduğunu göstermektedir. Bu da kişinin bilimsel, değer, genel bilgi, dünya 

görüşü ve  ilkelerini içerir. Bu nedenle, dünya görüşünün farklı bilimlerin entegrasyonunda dikkate 

alınması, aşağıdaki değişkenleri vurgulamamızı sağlar: nesnel bir içeriğe sahip olan dış dünya 

hakkında dünya görüşü bilgisinin varlığı ve ustalığı, önemli özellikleri; anlamlarını ve değerlerini 

kavramak; gereksinimlerinden kaynaklanan görevler; kişinin ihtiyaçları ve çıkarları dikkate alınarak 

edinilen bilginin doğrulanması; değişkenler ve sosyal gerçeklerin değerlendirme ve bilimsel analiz 

yöntemlerine hakim olmak, eğitim becerilerinin modernizasyonu, insan faaliyetlerinin, yaşam 

hareketliliğinin, sosyal, politik, ekonomik ve diğer faaliyetlerin  analizi ve değerlendirilmesi;  bu 

bilgileri kullanarak hayata liderlik etme yeteneği; aktif faaliyet  için nesnel hazırlık (karar verme, 

hareket planının geliştirilmesi ve gerekçelendirilmesi, değerlendirilmesi, kararın doğruluğunun ispatı). 

Bilginin güvene dönüşmesi ve dünya görüşünün oluşması,  kişinin genel doğrultuda olgunlaşması, 

yani faaliyet ilişkileri sistemi ile doğrudan alakalıdır. Önerilen görüşlerin  analizi, kişinin kendi bilgisi, 

insanın dünyaya karşı tutumu ve entegre bir bilgi, fikir ve görüş kümesi olarak manevi dünya 

görüşünün formüle edilmesinin temeli olmuştur. Sonuç olarak, metodolojik yaklaşımların 

belirlenmesi, bu alandaki güncel konuların belirlenmesine, çözümünün strateji ve taktiklerinin 

belirlenmesine, pratik çalışmanın sonuçlarını tahmin etmesine olanak sağlayacaktır.  
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Leyla Hanım ve Şeref Hanım Divanlarında Tarih Manzumeleri * 

 

Gözde Dede Temizaltın
1
 

Özet 

Divan şiirinde anlam kadar anlamı hünere bağlı olarak ifade etme anlayışı da yaygındır. Hüner 

göstermeye bağlı sanatlardan biri de tarih düşürmedir. Konuya uygun söz söylemek ve ebcet hesabı 

kullanarak olay veya durumun yılını düşürmek, bunu yaparken de vezne uymayı gerektiren tarih 

kıt’ası yazmak şairler/şaireler için şiire dair ustalıklardandır.  

Çalışmamıza konu olan Leyla Hanım ve Şeref Hanım XIX. yüzyılda yaşayan şairelerdir. Her 

iki şaire de ebcet hesabı kullanarak tarih kıt’aları yazmış ve bu alandaki hünerlerini ortaya koymaya 

çalışmışlardır. Özellikle on sekizinci asırda revaç bulan tarih düşürme sanatı aynı zamanda şairlerle 

muhatapları arasında ilişki ve yakınlık kurma araçlarından biridir.  

Bu çalışmamızda XIX. yüzyıl kadın şairleri Leyla Hanım ve Şeref Hanım’ın biyografileri 

hakkında bilgi verilecektir. Ebcet hesabı ve tarihi gelişimi hakkında özet bilgi sunulacak ve söz 

konusu şairelerin yazdıkları tarih kıtaları şekil ve içerik bakımlarından incelenecektir. Şairelerin tarih 

şiirlerini hangi olaylar veya durumlar için kaleme aldıkları belirtilecektir. Bu münasebetle şiiri hangi 

bakımlardan hüner ve hangi bakımlardan sosyal ilişki aracı olarak kullandıkları tespit edilmeye 

çalışılacak ve tarih kıtalarının işlevselliği hakkında bilgi sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ebcet, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Tarih Düşürme, Kıta. 

The Couplets with Dates from Leyla Hanim’s and Şeref Hanim’s Divans 

Abstract 

In Divan poetry, the understanding of expressing the meaning depending on the skill is as 

common as the meaning. One of the arts that depends on ingenuity is chronogram. Speaking 

appropriate words to the subject and reducing the year of the event or situation by using the abjad 

calculation, while doing this, writing a history verse that requires complying with the cashier is one of 

the mastery of poetry for poets/poets.  

Leyla Hanım and Şeref Hanım, which are the subject of our study, are the poets living in the 

XIX. century. Both poets wrote historical stanzas using abjad calculation and tried to reveal their 

                                                 
* Bu çalışma Van YYÜ’ de 2019 yılında Doç. Dr. Recep DEMİR danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. 
1
 Doktora Ö. MEB Van, gozde_1412@hotmail.com 
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skills in this field. The art of chronogram, especially popular in the eighteenth century, is also one of 

the means of establishing relations and intimacy between poets and their interlocutors.  

In this study, Information will be given about the biographies of Leyla Hanım and Şeref 

Hanım, the women poets of the 19th century. Summary information about the abjad account and its 

historical development will be presented, and the historical stanzas written by the poets in question 

will be examined in terms of form and content. It will be stated for which events or situations the 

poets wrote their historical poems. In this connection, it will be tried to determine in which ways they 

use poetry as a skill and in what ways they use it as a means of social relations, and information about 

the functionality of the history continents will be presented. 

Keywords: Abjad, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Date Chronogram, Stanza. 

Giriş 

Köklü bir geçmişi olan Divan edebiyatı içinde yetişen şair/şaireler kendilerinden önceki 

sanatçılardan daha iyisini ortaya koymak için her türlü hünerlerini sergilemişlerdir. Hüner gösterme 

sanatlarından biri de çeşitli olaylar üzerine söylenmiş tarih kıt’alarıdır. Her sanatçı, özelde yaşadığı 

dönemin tarihine şahitlik eder ve eserleriyle o dönemi araştıranlara yol gösterir. Nitekim Divan’larda 

yer alan tarih manzumeleri de o dönemde yaşanan olaylara ışık tutar. Tarih düşürmek için ebcet 

hesabından faydalanılır. Ebcet; Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için harflerin 

birleştirilmesiyle elde edilen sekiz kelimenin ilkidir, farklı bir ifadeyle ebcet, eski alfabeye verilen 

isimdir (Yakıt, 2010: 25). “Ebcet alfabesindeki sekiz kelimenin ilk altısının Şuayb peygamber 

zamanında Medyen ülkesinde yaşamış şahların adları olduğu rivayet ediliyorsa da bu konuda kesin 

deliller yoktur” (Pala, 1999:118). Ebcet harflerinin hepsinin sayısal bir değeri vardır. Bu sayı 

değerleriyle farklı işlemler yapılmıştır.  

Ebcet, özellikle mezar taşları ve yapı kitabelerinde kullanılmıştır ayrıca şakalar, küfürler, sırlar 

da bu harflerle şifrelenmiştir (Pala, 1999: 118-119). Yine “sufiler bazı ayet ve hadislerden ebcet 

hesabıyla bazı anlamlar çıkarır, işaretle anlatılan tasavvufi bilgiler olduğunu ifade ederler” (Uludağ, 

2012:114). Ebcet alfabesinin kelimeleri sırasıyla; ebcet, hevvez, hutti, kelemen, sa’fas, karaşet, sehaz, 

zazağ’dır. Çeşitli işlemler yapılan alfabedeki harflerin sayısal değerleri de aşağıda belirtildiği gibidir. 
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 Ebcet hesabının; asıl ebcet hesabı: küçük ebcet hesabı(cümel-i sağır), en küçük ebcet 

hesabı(cümel-i asgar), büyük ebcet hesabı(cümel-i kebir), en büyük ebcet hesabı( cümel-i ekber) 

olmak üzere çeşitleri vardır (Dede T. , 2019: 7).  

 Klasik edebiyatımızda hemen hemen bütün sanatçılar şairliğin bir şartı haline gelmişçesine tarih 

söylemişlerdir. Divanlarda tarih manzumelerinin özel bir yeri de vardır (Canım, 2016: 379). Tarih 

düşürme çok geniş bir konu yelpazesine sahip olmakla beraber daha çok; bir göreve getirilme, doğum, 
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ölüm, cülus, sefer, sünnet, evlenme, herhangi bir binanın imarı ya da tamiri vb. konularda söylenmiştir 

( Yakıt, 2010: 71). 

  Tarih düşürme sanatının ilk ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ebcet dizinin kökeni çok 

eski olmasına rağmen bu harflerle sayısal bir hesaplama yapmak daha yenidir. Ebcet hesabını ilk kez 

Sâmȋler bulmuştur ancak bunun tarih düşürmede kullanılması sonraki süreçte İranlılar tarafından 

gerçekleşmiştir (Karabey, 1998: 267-268).Tarih düşürme sanatını ilk defa İranlılar kullanmış oradan 

Türk edebiyatına geçmiş sonrasında Araplar, Türklerden almıştır. 

 Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan tarih düşürme sanatı birçok sanatçı tarafından 

kullanılmasına rağmen ne zaman başladığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. İstanbul’un fethiyle 

hızlandığı bilinmektedir. Fatih döneminde yaşayan Sarı Hızır Bey tarih düşürme sanatının 

öncülerindendir (Yakıt, 2010: 135). Bu sanat altın çağını Sürûrî ile yaşar. Asıl şahsiyetini tarih 

manzumeleriyle ortaya koyan şairin divanında 2000 tarih manzumesi bulunmaktadır (Yakıt, 2010: 

2017). Sarı Hızır Bey ile başlayıp Sürûrî ile altın çağını yaşayan tarih söyleme geleneğine ilgi artmış 

ve şairler divanlarında yoğun bir şekilde tarih kıt’ası söylemiştir. “Türk edebiyatında Ahmet Paşa, 

Hızır Bey, Hay’âlî Bey, Tâcî Bey, Molla Lutfi, Necâtî Bey, Taşlıcalı Yahyâ, Edirneli Nazmî, Lâmiî 

Çelebi, Zâtî, Âşık Çelebi, Rûhî-i Bağdâdî, Kâfzade Fâizî, Hâleti, Nev‘îzâde Atâî, Zekeriyyâzâde 

Yahyâ Efendi, Fehîm-i Kadîm, Cevrî, Nâilî-i Kadîm, Evliya Çelebi, Nâbî, Nedîm, Şeyh Galib, 

Enderunlu Fâzıl, Enderunlu Vâsıf, İzzet Molla, Pertev Paşa, Fâtin Efendi, Leylâ Hanım, Şeref Hanım, 

Zîver Paşa, Eşref Paşa, Osman Nevres, Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi, Senîh, Ahmet Lutfî Efendi, 

Şinâsi, Nâmık Kemal, Muallim Nâci, Recâizâde Mahmud Ekrem, Muallim Cûdî, Ali Emîrî Efendi, 

Üsküdarlı Talat gibi birçok şair tarih manzumeleri kaleme almıştır.” (Karabey, 1994: 80-82). 

 Tanzimat edebiyatının Divan edebiyatının yerini almasıyla beraber bu gelenek azalmaya başlar. 

Yine 1 Kasım 1928’de Latin harflerinin kabulüyle Arap alfabesindeki bazı seslerin kullanımına son 

verilmiştir. Örneğin; dad (ض), za (ذ), se (ث)gibi. Bundan ötürü her birinin ebcet alfabesindeki sayı 

karşılığı farklı olduğundan bu yeni alfabeyle tarih düşürme unutulmaya yüz tutar, ancak eski geleneğe 

ilgi duyanlar bu sanatı zayıf da olsa devam ettirmişlerdir. Özellikle Tanzimat’la 1928 yılları arasında 

düşürülen tarihlerin birçoğu Kurtuluş Savaşı ve Atatürk üzerinedir (Yakıt, 2010: 292).  

 Sanatçıların dışında halk arasında da ebcet kullanılır.  Örneğin; doğum yılını veren harflerin bir 

araya gelmesiyle çıkan kelime çocuğa isim olarak konulmuştur. Mesela Mehmet Akif’in ismi babası 

tarafından bu şekilde konulmuştur. Hicrî 1290(1873) yılında doğan Akif’in adı Ragıyf olarak konulsa 

da babası vefat ettikten sonra yakınları tarafından Akif şekline dönüştürülmüştür. Yine zâyîçe 

(yıldızların belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge), tılsım, muska ve 

vefklerin(uygun gelme, uyum) hazırlanmasında da ebcetten faydalanılmıştır (Uzun, 1994: 68-70). 

 Ebcet hesabı ve Türk edebiyatındaki tarihi gelişiminden sonra son olarak tarih türleri ve 

formülleri hakkında bilgi verebiliriz; 

1. Tam Tarih: Bir mısra ve beyitteki bütün harflerin sayılmasıyla elde edilmesidir. 

2. Mu’cem /cevher/noktalı harflerle oluşturulan tarih; mısra veya beyitte yer alan Arap harflerinin 

yalnızca noktalı olanların sayılmasıyla elde edilen tarihtir. Kıt’ayı yazan şair cevher, mu’cem 

ve menkut kelimelerinden birini kullanarak hesaplamanın buna göre yapılacağına işaret eder. 

3. Muhmel/noktasız harflerle oluşturulan tarih, mısra veya beyitteki Arap harflerinin yalnız 

noktasız olanlarının toplanmasıyla elde edilen tarihtir. 
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4. Mu’cem u muhmel; noktalı ve noktasız harflerle oluşturulan tarihtir. 

5. Dü’ta tarih; bir beytin her iki mısrasında da aynı tarih bulunur. Yani iki değişik şekilde tarih 

düşürülür. 

6. Tamiyeli tarih düşürme; bu usulde bir mısradaki Arap harflerinin ebcet değerlerinin toplamı 

bazen belirtilmek istenen tarihten noksan veya fazla olabilir. Söz konusu noksanlık veya 

fazlalığın bir bilmece gibi beyitten ortaya çıkması gerekir. 

1.LEYLÂ HANIM 

 XIX. yüzyılda zihniyet dünyasındaki değişikliğin bir göstergesi olarak kadın şairlerin sayısında 

artış olmuştur. Daha önceki yüzyıllarda birkaç şairle sınırlıyken bu yüzyılda yirminin üzerine 

çıkmıştır. Bu şaireler içerisinde en çok dikkat çekenler, Leylâ Hanım, Şeref Hanım ve Adile Sultan’dır 

(Şentürk ve Kartal, 2019: 680). XIX. yüzyıl şairlerinden olan Leylâ Hanım, doğum tarihi tam olarak 

bilinmemekle beraber 1848’de vefat etmiştir. İstanbul’da dünyaya gelen şairin babası; kazıasker 

Morali-zade Hamid Efendi’dir (Gibb,1999:500). Annesi ise Keçecizade İzzet Molla’nın ablası Hatice 

Hanım’dır. Kaynaklarda iki kardeşinin olduğu geçse de Divan’ında yer alan terkib-i bentten Halid 

Efendi adında bir kardeşi daha olduğu öğrenilmektedir (Arslan, 2005: 23). 

 Leylâ Hanım ilk ilmi bilgilerini dayısı İzzet Molla’dan almıştır. Hayatı boyunca da ona olan 

minnet borcunu hiç unutmamıştır, hatta dayısının ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü bir mersiyeyle 

ifade etmiştir (Gibb, 1999: 501). Aynı zamanda Divan’ındaki tarihler bölümünde dayısının ölümü 

üzerine tarih düşmüştür. 

Yazdı Leyla hûn-ı eşk-i çeşm ile târîhini 

Hây dünyâdan meded ‘İzzet Efendi gitdi âh (1245) 

(Eyvahlar olsun, İzzet Efendi dünyadan gitti, Leyla kanlı gözyaşlarıyla tarihini yazdı.) 

  Şiirlerinden aydın bir aileden geldiği anlaşılan Leylâ Hanım çeşitli özel dersler almış, ilmi ve 

edebi sohbetlere katılmıştır (Arslan, 2005: 26).Genç yaşta evlenen Leylâ Hanım’ın evliliği sadece bir 

hatta sürmüştür. Aristokrat bir aileden gelen Leylâ Hanım sürekli maddi sıkıntılar çekmiş ve bunu 

şiirlerinde sürekli dile getirmiştir. 

  Açık, zarif bir üsluba sahip olan Leylâ Hanım Mevlevi bir aileden gelmiştir.  Leylâ Hanım, 

Mevlana ve Mevlevilikle ilgili konulara birçok manzumesinde yer vermiştir. Şiirlerinde bazen 

doğrudan bazen de dolaylı olarak Mevlana’yı anmıştır (Erzen, 2017: 60). Mevleviliğe olan bağlılığını 

bildiğimiz şaire bir tarih kıt’asında Mevlevi şeyhlerinden birinin oğlunun doğumuna tarih düşmüştür. 

Pîr-dâşım toğdı Leylâ söyledim târîhini 

Zîb-i dehr oldı şerefle ‘izz ile Abdu’l- Latîf 

(Pirdaşım doğduğunda Leyla tarihini söyledi, Abdu’l- Latîf şerefle, değerle dünyayı süsledi.) 

 

 

Leylâ Hanım Divanı’nın 4 yazma nüshası vardır. Divanı 4 kez de matbu olarak basılmıştır. 

1) Divan-ı Leylâ Hanım, Bulak, 1260(1844) 43+59 sayfa. 

2) Divan-ı Leylâ Hanım Litogrof, baskı yeri ve baskı târihi yok. 110 sayfa. 

3) Divan-ı Leylâ Hanım Takvimhâne-i Âmire Matbaası, İstanbul 1267 (1851) 111 sayfa. 

4) Divan-ı Leylâ Hanım Vâlide Han’ında Şirket-i İrâniyye Destgâhı, Litogrof,  İstanbul 

1290 (1873) 118 sayfa. 

215



 

Mehmet Arslan’ın hazırlamış olduğu divandaki nazım şekillerı sırasıyla şöyledir: kaside(6), 

murabba(3), muhammes(5), tahmis(13), müseddes(2), tesdis(3), tesbi(1), müsemmen(1), tesmin(2), 

terkib-i bend(8), terci-i bend(1), tarih(55), gazel(122), müstezâd(5), şarkı(21), lugaz(5), rubâ’î(23), 

kıt’a(7), müfredler(4) (Dede T., 2019: 2). 

2.ŞEREF HANIM 

 XIX. yüzyılda yaşayan bir diğer önemli şairemiz Şeref Hanım’dır. Şeref Hanım hakkında 

bilinenler Leylâ Hanım’a göre daha sınırlıdır. 1224(1809) yılında doğan Şeref Hanım şair Nebil 

Bey’in kızıdır. Rivayetlere göre İstanbul ya da Kahire doğumlu olduğu bilinir ancak İstanbul olma 

ihtimali daha güçlüdür. Çünkü babasının Mısır-ı Kahire Mevleviyet’ine tayini 1818 yılındadır (Arslan, 

2002: 12).  

 Şeref Hanım’ın evlenip evlenmediğine dair herhangi bir bilgi yoktur ama şiirlerinden çocuklara 

aşırı düşkün olduğu tespit edilmektedir. Yeğeni Nebil Bey’e olan sevgisi yazdığı tarih 

manzumelerinden anlaşılmaktadır.  

Mu‘cemîn târîh çalındı gûşuma sâzendede  

Şevk ile şimdi Nebîl Beg eyledi ta’lîm-i nây (1274) 

(Mucemin tarihle, sazende kulağıma çalındı, Nebil Bey neşe ile şimdi ney öğrendi.) 

 

Geldi bir târîh-i mu‘cemle Şeref tebrîkine 

‘İzz ile kıldı Nebîl Beg bed’i Kur ‘ân-ı Azîm (1268) 

(Nebil Bey şerefle Kuran-ı okumaya başladı. Şeref tebrik için bir tarih-i mucem yazdı.) 

Divan’da Nebil Bey üzerine yazılan tarihler çoğaltılabilir. 

Divan’ından anlaşıldığı üzere Divan şiirinin bütün nazım şekilleri ve türlerinde eser vermiştir. 

Birçok türde eser vermesine rağmen tezkireler onun en çok mersiyeleriyle tanındığını 

söylemiştir(Arslan, 2002: 99-100). Yazdığı en güzel şiirlerinden biri olarak bilinen Kerbela şehitleri 

ve Hz. Hüseyin’e dair mersiyeleri örnek olarak verilebilir (Gibb, 1999:503-504). Hayatı boyunca şiir 

yazmasına rağmen gerekli ilgiyi görememekten sürekli yakınmıştır. Kadın şairler arasında önemli bir 

yere sahip olmasına rağmen değerinin bilinmemesinden, maddi bir karşılık alamamaktan sürekli 

şikâyet eder. Hayatı boyunca da maddi sıkıntı çeker. “Şeref Hanım divan edebiyatı geleneğinden 

nerdeyse hiç kopmamış şiirlerinde bir kadın şair olmasına rağmen bir erkek şair gibi düşünmüş, klasik 

mazmunları, benzetmeleri kullanmada kendisini erkek şairlerden farklı hissetmemiştir. Öyle ki hemen 

bütün kadın şairlerimiz için verebileceğimiz genel bir hükümle, eğer şiirlerinin altında mahlası olmasa 

onu bir erkek şair sanmamız hiç de yadırganacak bir şey olmayacaktır. Çünkü şairimiz aşk konusunda 

kendisini divan edebiyatının sembol âşıklarından olan Mecnûn, Ferhâd ve Vâmık’la karşılaştırıyor, 

onlarla özdeşleştiriyor”(Arslan, 2002: 33). Bu durum divanındaki birçok beyitte mevcuttur.  

Şeref Hanım’ın divanının 1 yazma, 2 matbu nüshası vardır. Yazma nüshası; İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesindedir.  

Divan’ın birinci matbu nüshası; Şeref Hanım’ın ölümünden 7 yıl sonra Matba-i Amire’de 

basılmıştır. İkinci baskı ise, ilk baskıdan 8 yıl sonra basılmış 3 bölümlük bir eserdir. Mehmet 

Arslan’ın “Şeref Hanım Divanı” adlı çalışmasına göre Divan şu nazım şekillerini içermektedir: kaside 

(23), tarih (122), murabba (8), muhammes (8), tahmis (17), müseddes (15), tesdis (10), müsenmen (1), 

terkib-i bend (4), terci-i bend (1), gazel (255), müstezâd (2), şarkı (42), mesnevi (5), lugâz (4), kıta-i 

kebire (8), kıt’a (108), rubâ’î (4), beyit (18), matla (20). 
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Çalışmamızda Leylâ Hanım Divan’ındaki 55, Şeref Hanım Divan’ındaki 122 tarih manzumesi 

yazılış sebepleri, vezinleri, beyit sayısı, mahlaslarına göre tablolarla karşılaştırılarak incelenecektir. 

3.LEYLA HANIM VE ŞEREF HANIM DİVANLARINDAKİ TARİHLERİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

3.1. Yazılma Sebeplerine Göre Tarihler 

 Tarih manzumeleri hemen her konuda yazılabilir. İncelen manzumelerdeki tarihler en çok 

doğum, ölüm ve bir göreve getirilme üzerine yazılmıştır. 

YAZILMA SEBEPLERİ LEYLA HANIM 

  

ŞEREF HANIM 

Vefat (ölüm) 21 41 

Viladet (doğum) 9 28 

 
Nasb (bir göreve getirilme) 

 

16 10 

İzdivac (evlenme) 1 10 

Hıtan (sünnet) 1 6 

İnşa 3 5 

Bed-i Kuran (Kuran 

okumaya başlama) 

- 5 

Lıhye (sakal bırakma) 1 4 

Hane (ev alma) - 4 

Hıfz-ı Kuran - 2 

 

Hatm-i Kuran 

- 2 

Tamir 
 

- 1 

Talim-i Ney (ney öğrenme) - 1 

Bed-i Talim-i Sena - 1 

Ketebe Alma - 1 

Tahta Çıkma (cülus) 2 - 

Mentik (taş dikme) 1 - 

TOPLAM 55 122 

  

Divan edebiyatına genel olarak bakıldığında her şairin bir hami arayışına girdiği görülmektedir.  

Şiirlerini sultana ulaştırmak için her yolu deneyen şairler, beğenilmeleri doğrultusunda gerek bir 

göreve getirilmeleri gerekse almış oldukları hediyelerle onure edilmişlerdir. Osmanlıda saray 

etrafındaki şairler topluluğuna ilk kez Çelebi Sultan Mehmed döneminde rastlanır (Işınsu Durmuş, 

2021: 51). Daha sonraki süreçlerde de Osmanlı sanatı saray tarafından desteklenip şekillenmiştir. 

Osmanlıda bir saray üslubunun oluşması sadece sanatçıların etkisiyle değil aynı zamanda yöneticilerin 

de birer üretici olmasından kaynaklıdır (Işınsu Durmuş, 2021: 57). Sultanların şairi desteklemelerinin, 

ödüllendirmelerinin bir başka nedeni de izledikleri politikadır. Hem yaşadıkları dönemde hem de 

sonraki süreçlerde adlarının iyi anılmasını isterler. Bunda da en önemli güç kalemdir. 
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 Mutlak otorite sultandır ancak ona ulaşmak için birden fazla hamiye ihtiyaç vardır. Sadrazam, 

şeyhülislam, vezir, defterdar, nişancı gibi yüksek memuriyetlerde bulunan kişilerin saray ve konakları 

o devirde yetişen şairlerin sığındıkları yerlerdir (Işınsu Durmuş, 2021: 122). Her iki şairemizin tarih 

manzumeleri incelendiğinde dönemin sultanı, veziri ve diğer önemli görevlerde bulunan kişilerin 

yapmış oldukları işlere ya da herhangi bir göreve getirilmelerine tarih düştükleri tespit edilmiştir. 

Leylâ Hanım’ın hayatı II. Mahmut ve Abdülmecid dönemine denk gelir. Dönemin Sultanı II. 

Mahmut’un ok atma olayına tarih düşmüştür. 

Kulı Leylâ didi harf-ı mücevher ile târîhin 

Yine hâkan-ı âlem dikdi taşı kahr ola a‘dâ ( Leylâ Hanım T/1 1240) 

Yine diğer manzumelerinde sultanın kızlarının doğumlarına ve izdivaçlarına tarih söylemiştir. 

Osmanlıda padişahlar özellikle çocukları için yaptıkları düğünlerin şairler tarafından yazılmasını ve 

minyatürleştirilmesini isterler. Çünkü bu durum onların sosyal ve siyasi güçlerinin birer göstergesidir. 

Geleneğin içinde yetişen şairelerimiz de hami bulma arayışından hareketle gerek izdivaç gerekse hıtan 

törenlerine kasideler, tarihler söylemişlerdir. 

Leylâ kulun ki harf-i mu‘cemle yazdı târih 

Toğdı Münîre Sultan memnûnı oldı âlem (Leylâ Hanım T/3 1240) 

 

Sâde hurûf ile hemân târîh kıl Leylâ ‘ayân 

Yâd it dü-mısra’la beyân nahl-ı riyâz-ı şevketi 

 

Kevne virüp şevk-i cedîd yâ Rab bu sâl olsun sa‘îd 

Şâh-zâdemiz Abdülmecîd Abdülazîz’in sünneti (Leylâ Hanım T/5) 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi sultan dışında diğer önemli görevlere atanan kişiler için de tarih 

düşülmüştür, bu sayede şair hem sanatını gösterme hem de karşılığında ödül alma fırsatı yakalar. II. 

Mahmut döneminde vezir-i azamlık görevine getirilen Galip Paşa için Leylâ Hanım tarih düşmüştür 

(Danişmend, 1971: 73). 

Didi harf-i mücevher ile Leylâ tâm târihin 

Takındı mühr-i sultânı vezir-i Gâlibü’l-a’da (Leylâ Hanım T/9 1239) 

Benzer örnekler Şeref Hanım Divan’ında da mevcuttur. Şeref Hanım da çeşitli görevlere 

getirilen devlet erkânı için tarihler yazmıştır. Yazdığı bir tarih manzumesinde dönemin sadrazamı Ali 

Paşa’nın kendisine birçok ihsanda bulunduğunu belirten şair onun bu göreve layık olduğunu söyler. 

 

Gördüm huzûra çıkdı bir târîh arz itdi Şeref 

Mühre yed-i ‘Âlî Pâşâ şâyân idi oldı nasîb ( Şeref Hanım T/4 1268) 

218



 

Şeref Hanım dönemin şehzadelerinin doğumuna ve sünnet düğünlerine de tarih düşmüştür. 

Şüphesiz bundaki amaç geleneğin yanı sıra maddi beklentidir.  

Sen de arz eyle Şeref târîh-i cevher-dârını  

Sünnet icrâ itdiler birden iki şeh-zâdeler ( Şeref Hanım T/24 1252) 

Her iki şairenin tarih manzumeleri incelendiğinde yazılan metinlerin daha çok saray ve çevresi için 

kaleme alındığı görülmektedir. Bundaki maksat hem sanatlarını ortaya koymak hem de maddi bir gelir 

elde etmektir. 

3.2. Vezinlerine Göre Tarihler 

 

   Şairelerin tarih manzumeleri aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi farklı aruz kalıplarından 

oluşmaktadır. En çok tercih edilen vezinler;  Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün ve Mefâ’ilün 

Mefâ’ilün Mefâ’ilün Mefâ’ilün’dür. 

VEZİNLER LEYLA 

HANIM 

ŞEREF 

HANIM 

1) Mefâ’ilünMefâ’ilünMefâ’ilünMefâ’ilün 18 41 

 

2) Fâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilün 

18 50 

3)Müstef’ilünMüstef’ilünMüstef’ilünMüstef’ilün 5 7 

4) Fâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilün 5 3 

5) Mefâ’ilünMefâ’ilün Fâûlûn 3 - 

6) Mef’ûlüFâ’ilâtün Mef’ûlüFâ’ilâtün 2 3 

7) Fâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilün 2 - 

8) Fâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilâtünFâ’ilün 2 - 

9) Mefâ’ilünFe’ilâtün MeFâ’ilünfe’ilün - 4 

10) Mef’ûlüFâ’ilâtüMefâ’îlü Fâilün - 2 

11) Müfte’ilün Mefâ’ilün Müfte’ilün Mefâ’ilün - 1 

12) Müfte’ilün Müfte’ilün Fa‘ilûn - 1 

13)Fe‘ilâtünFe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe ‘ilün 2 10 

TOPLAM 55 122 

 

3.3. Beyit Sayısına Göre Tarihler 
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Şair /şaireler tarih düşürdükleri olaylarda genelde nazım birimi olarak beyiti tercih ederler. İlk 

dizeyi giriş için kullanan sanatçılar, ikinci dizede tarihini düşer. Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın 

tarih manzumeleri incelendiğinde ikisinin de beyitleri tercih ettiğini görürüz. Leylâ Hanım’ın en 

uzun tarih manzumesi 16 beyitken, Şeref Hanım’da 17’dir. Yine Leylâ Hanım en az 1 beyitten 

oluşan tarih manzumesi söylerken, Şeref Hanım en az 2 beyitten oluşan tarih manzumesi 

söylemiştir. 

BEYİT 

SAYISI 

LEYLA 

HANIM 

ŞEREF HANIM 

1 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- 3 

2 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

10 20 

3 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- 2 

4 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- 8 

5 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

14 25 

6 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

1 6 

7 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

15 37 

8 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

1 5 

9 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

4 11 

10 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

2 - 

11 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

4 3 

12 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- - 

13 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

2 - 

14 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- - 
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15 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

1 1 

16 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

1 - 

17 beyitten 

oluşan tarih 

manzumeleri 

- 

 

 

1 

 

 

             

3.4. Mahlasın Geçtiği Tarihler 

Leylâ Hanım  Divanı 

Toplam 55 tarihin 8 tanesinde mahlas 

kullanılmış 47’sinde kullanmamıştır.  

Şeref Hanım Divanı 

Toplam 122 tarihin 37 tanesinde mahlas 

kullanılmamış 85 tarihte kullanılmıştır.  

SONUÇ 

 Edebiyat; duygu ve düşüncelerin dil aracılığıyla ifade edilmesidir. Malzemesi dil, insan olan bir 

bilimi toplumdan ayrı düşünmek yanlış olur. Dönemler bazında incelenen her eser mutlaka içinde 

doğduğu toplumla ilgili bize ipucu verir. Tanzimat döneminde yazılan bir eserde nasıl ki yanlış 

batılılaşma, doğu-batı çatışması varsa, Kurtuluş savaşı dönemine denk gelen bir eserde de savaşla, 

Milli Mücadeleyle ilgili emareler görmek mümkündür. 

 Divan edebiyatıyla ilgili araştırma yapan kişilerin çoğunun ihmal ettiği taraf onun sosyal 

yönüdür. Uzun bir dönem varlığını sürdüren Divan şiiri elbette ki yaşadığı dönemle ilgili bize birçok 

ipucu verir. Bu dönemle ilgili araştırmalar yapılırken mutlak surette dönemin şartları göz önünde 

bulundurulmalı Osmanlı tarihi ve kültürüyle ilgili derin araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırmalar için 

de en önemli kaynaklardan biri, döneme şahitlik eden sanatçıların yazdığı eserlerdir. Nitekim tarih 

manzumeleri de yazıldığı dönemin sosyal, kültürel, ekonomik özelliklerini taşır. Bizim bu çalışmayı 

yapmaktaki amacımız; ebcet hesabının özellikleri ve çeşitlerini ortaya koymak, Leylâ Hanım ve Şeref 

Hanım divanlarındaki tarih metinlerinin özelliklerini ele almaktır. Buna göre incelediğimiz Leylâ 

Hanım Divanı’nda toplam 55 adet tarih manzumesi bulunmaktadır. Tarih manzumelerinin beyit sayısı 

366’dır. Dokuz farklı konuda tarih manzumesi yazılmıştır. Vefat, bir göreve getirilme, viladet, bina 

yapımı, tahta çıkma, ok atma, sünnet, evlenme ve sakal bırakma üzerinedir. Şair, 47 tarihinde mahlas 

kullanmayıp 8’inde mahlas kullanmıştır. Sekiz ayrı aruz kalıbı kullanan sanatçının en çok tercih ettiği 

kalıp; mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün ve fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fa’ilün’dür. Tarihler; 

daha çok 7,5 ve 10 beyitten oluşmaktadır. 

Şeref Hanım Divanı’nda toplam 122 adet tarih manzumesi bulunmaktadır. Tarih 

manzumelerinin toplam beyit sayısı 705’tir. On beş farklı konuda tarih manzumesi yazılmıştır. Bunlar 

sırasıyla; vefat, doğum, herhangi bir göreve getirilme, evlenme, inşa, Kur’an okumaya başlama, sakal 

bırakma, ev alma, Kur’an’ı hatmetme, bir binayı tamir etme, ney öğrenme, sema öğrenmeye başlama, 

ketebe almadır. Şeref Hanım’ın kadın olmasından kaynaklı Divanı’ndaki tarih manzumelerinin 36’sını 

kadın şairlere ayırmıştır. Şair tarih manzumelerinin 85’inde mahlas kullanmış 37’sinde mahlas 

kullanmamıştır. Ağırlıklı olarak yedi beyitli tarihler tercih etmiştir. On farklı kalıp kullanan sanatçı en 
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çok; fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün ve mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün kalıplarını tercih 

etmiştir. 

 Tarih manzumeleri devlet erkânının önemli olaylarına yazılabileceği gibi şairin kendi yakın 

çevresine de yazılabilir. Bu metinler önemli ölçüde olayın gerçekleştiği tarihe istinaden yazıldığı için 

bu metinlerde edebi kaygının çok fazla olmadığını görmekteyiz. Özellikle Şeref Hanım’ın evdeki 

kedisinin ölümü, cariyelerinin ölümü, yeğeni Nebil Bey’in başından geçen her olaya tarih düşürmesi 

bu düşüncemizi destekler. Genel olarak tarih manzumeleri değerlendirildiğinde her iki şairin de bu 

manzumelerinin Divan’larındaki diğer şiirlerdeki estetik kaygıyı taşımadığı gözlemlenmektedir. 
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Mobile Applications as a Motivational Tool in Teaching English 

 

Guldensin Rakhimbekova
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Abstract 

 

The article discusses the issues of using mobile technologies in teaching foreign languages to 

students. The necessity of mobile device usage in the process of motivating students along with the 

development of students’ fluency in speaking, due to the fact that speaking is believed to be one of the 

core elements in gaining the language fluency. One of the most important issues of the methodology is 

the search for the most effective teaching methods and techniques. So, foreign language teachers 

traditionally use in their work various means of visualization in order to intensify the learning process. 

With the advent of the era of technological progress, methodologists and linguodidacts turned their 

scientific interest to the widely available technical means as a tool to make teaching foreign languages 

more interesting and effective. 

In addition, the article describesmobile applications as a mean of forming and developing 

students’ motivationto learn a foreign language. 

Keywords: foreign language, development of speaking skill, learning process, communication in 

a foreign language, mobile applications, communicative situation.  

 

Introduction  

 

The pandemic COVID-19 has affected all countries of the world and almost all spheres of public life, 

and the education system was no exception. Along with the educationsystem, the stress was also 

experienced by parents whose children switched to organizing learning. In just a few days, teachers 

from all over the world have digitized educational processes. Circumstances forced professors from 

the most prestigious universities in the world, outstanding teachers and all teachers of the planet to 

invest their creative and professional potential in online education. Never before has the scientific 

community spent so much effort to come up with effective distance learning models. 

Historically, it is customary to contrast online and classical full-time training.Over the past decades, 

scientists have repeatedly tried to measure which of the formats is better. As a result, it can be found 

hundreds of studies claiming that onlinelearning is more effective than classical learning and the same 

amount of scientific research proving the opposite [1, p. 17].Today, experts agree that comparing 

online and offline is basically incorrect. Both formats have their undeniable advantages, and the 

effectiveness will be different for each specific case. The outcome depends on the context, the subject, 

the learning objectives, the student’s personal characteristics, the quality of the learning product, and 

an infinite number of less obvious factors.Today, in the practice of teaching foreign languages, a wide 

range of technical means is used, both stationary (for example, a computer, an interactive whiteboard) 

and mobile (tablet computers, smartphones), which are combined under the concept of "digital 
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technology". The appearance of these technical tools also influenced the ways of presenting 

information, which today is most often presented in a multimedia format, that is, in several forms 

simultaneously: text, graphic, video, audio, interactive. One of the trends in the informatization of 

modern foreign language education in the context of the informatization of higher pedagogical 

education is mobile learning. Training with the active use of information and communication 

technologies in the future will be closely related to the development and dissemination of mobile 

communications, training programs and applications, using gesticulation interface technology, which 

will improve the quality of education and expand its capabilities. In the scientific literature at the 

moment there are several definitions and interpretations of the concept of "mobile learning", based on 

these definitions either technological features or didactic opportunities lie device data. 

According to J. Traxler [2p.9-24]and we completely agree with him, mobile devicesused in the 

learning process significantly change the latter in the direction of not only modifying the forms of 

learning and expanding the spatial possibilities of organizing the process, but also developing new 

forms of cognition and the formation of mentality. Integration of mobile learning into the modern 

education system makes it timely (just-in-time), sufficient (just enough) and individualized (just-for-

me).Mobile learning is a new form of learning that is different from distance, and mobile learning 

technologies transform the process training and make the postulate of the student’s active participation 

in own education (the student is the subject of educational process). Researchers at The MoLE 

("Mobile Learning Environment Project "- a mobile learning environment) and distinguish blended 

learning from mobile, highlighting mobile learning as individualized and informal [3 р.205- 209].  

Having examined definitions of mobile learning, we can give a general definition of the term “mobile 

learning” in relation to the methodology of teaching aforeign language. Mobile foreign language 

teaching is a form of organizing an autonomous and personalized educational process, where the basis 

or dominanttechnology is mobile communication devices (smartphones, tablets, etc.), with which 

students can build and improve language skills, sociocultural and interculturalcompetencies not only 

during class, but also at any time convenient for them and being in any place. Training on the M-

learning technology highlights such didactic principles [4, p.34]: 

- an individual approach. M-learning through a mobile device does individuallearning. Subjects of 

study have a choice the content of training, taking into account their interests, as a result of which 

mobile learning becomes focused on the individuality of the student; 

- activity and independence. M-learning provides students the opportunity toindependently undergo 

training at a time convenient for them creates the conditions forincreasing activity, manifestation of 

initiative in the process group learning incollaboration with other actors; 
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- purposefulness and consistency. Online access to information helps to increasethe efficiency of the 

phased formation of mental actions by expanding the activitypractical sphere of personality 

development through the activation of its self-governing mechanisms. 

The main idea of M-learning is based on widespread use in the educational process of mobile 

communications. The mobile learning audience has virtually no boundaries. It is believed that mobile 

learning is a complex phenomenon that should be determined not only from the technical and 

educational side, but also from a methodological perspective, taking into account the role of mobile 

software. Thus, our wording will look as follows: mobile teaching a foreign language is an interactive 

technology for teaching, monitoring and interaction of subjects of the educational process, based on 

the use of mobile devices and teaching mobile applications that allow the user to form and develop at 

any place and at any time speech, linguistic abilities and skills, as well as form sociocultural, 

compensatory and educational-cognitive competencies that are part of a foreign language 

communicator active competence in order to freely use a foreign language as a mean of 

communication. The effectiveness of mobile learning is largely dependent on the characteristics of the 

mobile device. Mobile devices should be understood as compact portable devices running the 

operating system (e.g. iOS, Android, Windows Phone, etc.) that support mobile networks and Wi-Fi 

technology. Distinctive features of mobile devices are small size, individuality, maximum ease of use, 

ensuring communication and work on the Internet, compatibility with stationary computers and 

laptops, long battery life, quick start and shutdown. The most effective within the school or university 

practice seems to us to use the BYOD model (Bring Your Own Device), in which students are 

strongly motivated to bring their own mobile devices to schoolor university[5, p.67].With this 

approach, the educational institution does not need to centrally purchase devices, which overcomes 

one of the main barriers to the introduction of ML in the educational process - the issue of logistics. 

Many teachers also point out that students prefer using their personal devices, even when the school or 

university can offer an alternatives[6, p.50]Psychological comfort, a sense of ownership and habit are 

more important than the technical superiority of “school devices”.  

The mobile environment differs from the traditional approach. In a traditional learning system, the 

learning environment consists of textbooks, whiteboards, and books, as well as the students 

themselves and the teacher who supports the acquisition of knowledge. Using mobile applications in 

the learning process is one of the ways to increase motivation for learning. Mobile applications help to 

realize the main student’s needs communication, education, and self-realization. The introduction of 

mobile applications in the educational process is designed to improve the effectiveness of lessons, 

avoid the teacher routine work, increase the attractiveness of the material, differentiate the types of 

tasks, as well as diversify the feedback forms. Besides, if done correctly, mobile learning can be a 
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great tool for delivering educational content, working together, improving corporate communications, 

Integration of mobile applications into the process of foreign language teaching has advantages as free 

access to educational materials, the ability to use mobile programs to teach almost many aspects of 

speech activity, including listening, presentation of material with effects and disadvantages, as 

impossibility to predict what phonetic, grammatical, stylistic or semantic error a student will make  

lack of large text fragments for improving reading due to the features of mobile devices, most of them 

have small screen, which makes it difficult to work effectively with large volumes of text, the quality 

of mobile  applications depends on device specifications and data transfer speed, which can cause 

learning difficulties or even interrupt the learning process 

The main goal of teaching    in a non-linguistic university a foreign language is the formation of 

communicative competence, which implies teaching communication and the ability to intercultural 

interaction One of the main goals of university education is the acquisition by students of the skills 

and abilities of independent learning and self-development, improving their skills. Mobile 

technologies are a kind of comprehensive learning tool that can be used by both a student and a 

teacher for independent study of a foreign language and for professional development. [7 

p.289]According the results of a questionnaire survey among students of 1-2courses of S. Seifullin 

Kazakh Agro Technical University As the result of the survey depicts, 76% students utilized mobile 

application as a language learning tool. With the purpose of defining students’ desire to use their own 

mobile devices on the English lessons the question about usage of mobile phones on English lessons 

at the university was included to the questionnaire. 92% of all respondents would like to use mobile 

phones on the lesson either in educational or entertainment purposes. However, students are 

convinced that new approaches of teaching English such as using informational technologies displace 

the traditional methods. 

Learning English is considered a major factor for professional success. Mobile learning technology 

provides convenient environment for students to learn English, which is one of the strategic goals in 

the field of education.There are different kinds of applications. Many of them are designed to develop 

all skills, however, most of the applications are designed to develop only one type of speech activity: 

grammar or vocabulary. Quizlet, Lingualeo, and Duolingo are considered the most popular and used 

mobile apps for self-study, Memrise, Easy Ten, iAnki/Anki Grammar: Johny Grammar, Grammar Up 

focuses on one skill which should be improved Google classroom, Edmodo, ClassDojo, Moodle lets 

teachers monitor the learning process, enables teachers to collaborate with students and parents at non-

class hours. Youtube, WhatsApp, VKontakte, Instagram, etc students may use blogging to improve 

writing skills and helps students to be socially active 
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Mobile applications introduce interesting audiobooks, video recordings, texts, songs, team tasks in 

real time, which allows developing interpersonal communication skills. Units in mobile are divided 

into small lessons. Tasks are offered on an increasing basis, from simple to difficult. Lessons are 

based on real life goals and situations. Such formats help develop communication skills, which is a 

key point in teaching a foreign language and its further use in an intercultural communication It is 

very important to know absolutely all forms of communication and all speech functions for a foreign 

language to become a means of interpersonal and international communication [8, 14].   In teaching a 

foreign language at a non-linguistic university, such as S. Seifullin Kazakh Agro Technical University 

it is important to form such skills that would allow the student to take part in  formal and informal 

conversations with foreign colleagues, meetings, conferences, group discussions. For this reason, a 

foreign language teacher has to choose the most effective techniques that helps students learn English 

as a language international business communication, especially skill free speaking. An important way 

of teaching speaking is considered to be a communicative (speech) situation. The communicative 

situation, as well as the way of teaching speaking, consists of four factors:  

a) the circumstances of reality in which communication is carried out;  

b) relations between communicants official and unofficial communication;  

c) speech motivation;  

d) implementation of the very act of communication, creating a new position, incentives to speech.  

It is pivotal to emphasize three main psychological factors which influence students’ acquisition in 

speaking: 

- Motivation to speak 

- Speaking anxiety 

-Self-esteem 

The main difficulties of teaching speaking should include motivational problems, such as students are 

shy to speak foreign languages, are afraid to make mistakes, be criticized; students do not have 

enough language and speech resources to solve the set task; students are not involved in a collective 

discussion of the subject of the lesson according to certain circumstances Moreover, the so-called 

“fear of talking” to a greater extent frightens adolescentsnot with the consequence of a poor 

assessment, but with the experience that classmateswill laugh. As a result, the motive for avoiding 

failure progresses, the students prefer toremain silent, self-doubt and emotional distress increase.The 
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use of the mobile applications can minimize this problem, because theapplication allows students to 

test their knowledge in an independent mode, excludingpsychological factors. Using the gadget, 

students can return to incomprehensible momentsat any time or use the hint. Observing own progress, 

student is convinced thatEnglish is effortless for him, which means that they might even choose this 

disciplineas an exam in the future. 

Applications like Nativox, App4Speaking, TalkEnglish, ELSA are easy to install to practice English 

and train pronunciation and dialogues.Applications allow working on spoken language is a convenient 

and effective tool for learning a language. Using of mobile applications help students to practice not 

only active vocabulary, but also passive vocabulary.  

Mobile applications as Whatsapp, Viber, Vkontakte can also be used for teaching a foreign language 

to for exchanging messages in English, and performing various tasks. A group or conversation is 

created for a certain number of students, where they can exchange ideas, opinions, and projects. For 

example, a teacher can use the following types of tasks:  

● send students a short article on the topic of the class or podcast and ask them to send an audio file in 

response with a brief retelling of the article in their own words or opinions about the content;  

● students can send photos or images with titles or comments to illustrate the use of new professional 

vocabulary;  

● announce a new topic for each week and invite students to post images and quotes related to it.  

Summing up, the use of mobile applications in teaching a foreign language, in our opinion, helps to 

increase the motivation of students, creates a personal professional-oriented space of the student, 

forms self-learning skills, and the ability to continue learning throughout life. The mobile applications 

allows students to gain information in a convenient and interesting format, as well as to have access to 

educational resources in their free time, which contributes to developing the quality of teaching. 

Modern devices will not only make learning more interesting for the younger generation, but also 

facilitate the work of teachers themselves, saving them time and effort. 
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Hizan ve Çevresi Ziyaret Yerleri ve Menkıbeleri 

 

İlamettin Çetin
1
 

Özet 

Hizan eskiden beri beylerin, ağaların, şeyhlerin şehriydi. Coğrafî koşullar ve şartların, sosyal 

yapının bunda rol oynadığı bu durum, bölgenin kültürüne yansımıştır. Zor bir coğrafyada (dağların 

ardında/arasında) ayakta kalmaya çalışan Hizan’ın bu kültürünün izlerini halen buranın şehrinde, 

beldelerinde ve bucaklarında bulmak mümkündür. Gerek maddi kültür unsurlarına gerekse manevi 

kültüre dayanan bu yapı farklı alanlarda tezahür eder. Bu yapının dikkatlere yansımış ve ilgi odağı 

olmuş oluşumlarından biri de ziyaretlerdir. Halkın bolca ziyaret ettiği ziyaret yerlerinin İslam Dinine 

göre olan ve sonradan oluşan uygulamaları vardır. Evliya merkadlarının ziyaret edilmesiyle ruhlarına 

fatiha, yasin bağışlanır, bunun yanında belli sıkıntıların giderilip dileklerinin yerine getirilmesi 

beklenir. Bütün bu uygulamalar ve inanışlar tevessüle dayanır. Bu uygulamalar ve ziyaret sıklığına 

göre ziyaretler etrafında bazı menkıbeler anlatılmaktadır. Çalışmada önce ziyaret yeri hakkında 

tanıtıcı bilgi verilecek, ardından bu ziyaret için yapılan uygulamalarla menkıbelerine geçilecektir. Bu 

çalışmada Hizan ve çevresinin ziyaret yerlerinin ve menkıbelerinin konusunun seçilmesi, Hizan’ın 

evliyalarının çokluğu, ülke çapında ve dünya çapında ünlenmiş entelektüel âlimlerin olmasıdır. Hizan 

ve çevresinin ziyaretlerinin menkıbelerini ele alan bu seminerde alan araştırması yöntemi 

uygulanmıştır. Ziyaretlerin hepsi gezilmiş, halktan kişi ve kaynak kişilerle görüşülmüştür. Bu 

mekânların yanında velilere ait diğer kalıntı, bu zamana ait yapılar da incelenmiş ve bilgi 

toplanılmıştır. Yerinde gözlem ile fotoğraf ve kaynak kişilerin derlemesi esas alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hizan, Ziyaret, Menkıbe. 

 

Tomb Locatıons of Hizan and its Surroundıng and its Legend 

Abstract 

Hizan was a city of gentlemen, aghas, sheikhs for a long time. This situation, in which 

geographical conditions and situations and social structure play a role in this, has been reflected in the 

culture of the region. It is possible to find the traces of this culture of Hizan, who tries to survive in a 

difficult geography (behind / between the mountains), in the city, towns and sub-districts of this 

region. This structure, which is based on both material culture elements and spiritual culture, 

manifests in different fields. One of the formations of this building that has been the focus of attention 

                                                 
1
 Öğretmen, Bitlis-Hizan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, asafcetin13@gmail.com 
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and interest are the ‘Tombs’. The places visited by the public abundantly have practices that are in 

accordance with the religion of Islam and which are formed afterwards. With the visits of the saint 

tombs, fatiha and yasin are donated to their souls, besides, certain troubles are eliminated and their 

wishes are expected to be fulfilled. All these practices and beliefs are based on tawassul. Some 

legends are told around these practices and visits according to the frequency of visits. Some legends 

are told around these practices and tombs according to the frequency of visits. In the study, 

introductory information will be given about the place of tomb first, and then the legends and the 

practices will be passed made for this tomb. In this study, the purpose of the selection of the places 

and legends of Hizan and its surroundings is the existence of the majority of Hizan's saints, the nation-

wide and world-wide famous intellectual scholars. The field research method was applied in this 

seminar, which deals with the legends of the tombs of Hizan and its surroundings. All of the tombs 

were visited, people from the public and resource persons were interviewed. In addition to these 

places, other remains belonging to the saints and the buildings belonging to this time were also 

examined and information was collected. It is based on on-site observation and compilation of 

photographs and resource persons.  

Keywords: Hizan, Tomb, Legen. 

GİRİŞ 

Çevresine göre alçakta kalmış; dükkân kokulu, huzur veren dinginlikle SEBEPLİ rahat, cevizli, 

Hıdrellez hatıralı yaz günlerinde; yeşilli köyde oturmaya dayanır hatıra. Islak, kokulu bahar tarlaları; 

Sekman’ın; mektebin... hatırlanır.  

Hizan; eskiden beri ağaların, beylerin, şeyhlerin diyarıydı. Kimi vadilerde, dağ patikalı keçi 

yollarında, yükseklerde, derelerde, dağ yamaçlarında ve dağ yamacı yarıklarında ufukları aşan yollar 

vardır. Bu yollar, serüvene atılanlar için hep durur. Ve ufuklar… ufuklar aşma isteğinin son haddini 

verir.  

Yüksek, çimenlikli konak yerleri yukarda; köy uzakta aşağıda. Olgunlaşmış hatıralar var köyde. 

Hasret kalınır yaylanın yabanından yurduna. Gün gelir köydeki olgunlaşmış hatıralara varılır. 

Kavuşulur, hatıraların engininden derinine. İçten içe didiklendi mi eski bir kapı açılır; bir gün, 

aşağıya salan yolda; Kazüt Beyderi’nde harmanı yele veren Abdürrahim’e Hoca Hızır; bir cuma 

günü, cuma saatine bir saat kala Siirt’te cuma namazına yetişip yetişemeyeceğini sorar. Şeyh 

Burhan’ın karısı Mehcebin’in iki gün kayıp fistanını; cinler onun sandığından alıp bir düğünlerinde 

kendi gelinine giydirdiğinde cinlerin düğüne götürdüğü dedem Abdürrahim görüp tespit için iki yere 

sigara tutar ve o fistan olduğu belirir. Ve Feqiye Teyran Ava Mezin’le
2
 konuşur.  

Bir de veliler ve veli yerleri vardı. Annemizle ya da başka yakınlarımızla ayağının önüne 

giderdik.
3
 En çaresizlerimiz; annemiz ya da bir başka yakınımızla gittiğimiz zaman: “Ya Rabbi! 

Bunlar da senin mübarek abdindirler; mübarek bir abddir. Sen bu acı, elem; dert, belayı oğlumun, 

                                                 
2
 Ava Mezin: Kürtçede “Büyük Su”, bir kavle göre Müküs (Bahçesaray) Çayı (Suyu).    

3
 Ziyaret etmenin daha bir tevazu içinde olduğunu belirtmek için kullanılır. 
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kızımın.. üzerinden kaldır! Ya Rabbi! Sen bu mübareğin hatırı için bu tıfıla rahme gel (rahmet).”
4
 

denirdi. İki - üç yaşına kadar geldiği hâlde konuşmayan çocuklar, nüzuller, depresif hastalar hep bu 

ziyaretlere götürülürdü. Çoğu şifa bulurdu veya eski hâline dönerdi. Yürümeyecek hâlde ağır hastalar 

ve durumu çok kötü kişilerin bu ziyaretleri ve devir
5
 oku(n)maları sonucu iyi oldukların(a)/(ı) şahit 

oldum / duydum (https://youtu.be/IVEWRsEXfSI, Erişim Tarihi: 29.08.2020). 

Hizan’ın “Arart” olarak kayıtlarda görülen ilk ismini muhtemelen Urartular kullanmıştı. Daha 

sonra Farsların verdiği “Seherhizan”, “seherlerde kalkanlar” anlamına gelmektedir. Sonraları 

“Hizan” diye kısaltılan isim, “erken kalkan milletin yeri” olarak tarihe geçmiştir. Ünlü yönetici ve 

tarihçi Şeref Han (1543-1604) 1597’de yazdığı Şerefnâme adlı eserinde bu ismin gerekçesini şöyle 

açıklar  (Çiçek, 2016: 189). 

“Bölgede; bu ülkenin halkı, gece ve seherlerde kalkıp ibadet etmekle günahlardan sakınmakla, 

dindarlıkla, güvenilir olmakla ve dine sımsıkı sarılmakla ün yapmışlardı.” (Şeref Han’dan aktaran 

Çiçek, 2016).  

Bu niteleme, Hizan’da yaşayanların bir kimliğine dönüşmüş gibi. Hizan, bugün o eski mirasının 

etkisini insanında hissettirmektedir. İnsanların bölgede munis olarak bilinmesinin bir sebebi de 

buradaki ilim merkezlerinde yetişen filozof, düşünür, âlim ve kanaat önderleridir. Hizan adı şimdiki 

mevcut ilçe olan Hizan’a taşınınca eski Hizan’ın adı Nefs-i (kendi, öz) Hizan olarak benimsenmiştir 

(Çiçek, 2007: 4). 

“Bugün Hizan olarak bilinen ilçe, Osmanlılar dönemindeki Hizan, Sıpayirt, Axkis, Kêsan, 

Nemıran beyliklerinin alanını kapsamaktadır.” (Çiçek, 2016: 190). 

Kadim bir şehir olan Hizan özellikle Osmanlılar döneminde bir ilim merkezi ya da medreseler 

havzasıdır. Çok sayıda medreseyi barındıran Hizan birçok âlimin, din adamının ve kanaat önderinin 

yetişmesini de sağlamıştır. Entelektüel açıdan münbit olan bu havzada Molla Halil, Arvasi, Tağî, 

Varkanisi, Said Nursi gibi çok sayıda âlim, düşünür, entelektüel yetişmiştir  (Çiçek, 2016: 189). 

Hizan, coğrafyamızın kadim kültür ve eğitim merkezi olma özelliğini hep diri tutmuştur. Kadim 

şehir Hizan, özellikle Osmanlılar döneminde yani 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar bir eğitim 

ve kültür merkezi olmuştur. Bu yüzyıllarda Eski Hizan (Nefs-i Hizan) (bugünkü Gayda) bir medreseler 

şehridir. Buradaki İsivi Veli Medresesi, Mir Davut Medresesi, Atik Medresesi, Meydan Medresesi, 

Şehzade Medresesi ve Sigal Medresesi; bunun yanında 18. yüzyılın sonlarında faaliyete başlayan Tağ 

Medresesi, dönemin âlimlerini, düşünürlerini, entelektüellerini, ilim dünyamıza kazandırmıştır. Tağ, 

Meydan ve benzeri medreselerde bölgenin ilim seçkinleri yetişmiştir. Dönemin en iyi eğitim öğretim 

organları olan medreseler, aynı zamanda bölgenin yetişmiş seçkin eleman ihtiyacını da karşılamıştır 

(Çiçek, 2007). 

Hizan’ın medreseleri dışarıya da önemli etkide bulunuyordu. Özellikle Tağ medresesinin ve 

bugün Kayalar Köyü / Mezrası olarak bilinen Nefs-i Hizan’daki birçok medresenin bunda önemli rol 

oynadığı kaynaklarda mevcuttur.  

Hizan evliyalar bakımından münbit ve verimli bir yerdir.  Bunun için bir Hizanlı olarak yüksek 

lisans seminer konusu olarak alan araştırması ile konuya seminerle yer verdik. Fakat konuyu bilimsel 

                                                 
4
 “Rahmetini ger.” anlamında. Bu duayı birebir annemin hazin ve iniltiye kaçan masum dua edişinden yazdım. 

5
 Devir: 1. Kur’an-ı Kerim’in tüm cüzlerinin okunması, hatim. 2. Yasin-i Şerif ile birlikte İhlas, Felak, Nas surelerinin 

okunup ruh(lar)a bağışlanması.  
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(bilim ile ilgili)  ölçütler ile kaynak anlatıcıların ağzından döküldüğü gibi derledik. Kaynak 

biyografisine de dayanabilen çalışmamızı yerinde araştırma ile fotoğraflarla süsledik. Şimdi konunun 

daha anlaşılır olması ve evliyaların yetiştiği ortamı ve şartları, menkıbeleri daha iyi anlatmak için 

Hizan’ın tarihi ve Hizan hakkında bilgi verilecektir. Çünkü menkıbelerin çıktığı ortamın ve şartların 

konuya etkisi bilinen bir gerçektir. Bundan sonra araştırmada önce evliya hakkında kısa bir bilgi 

verilip menkıbesine geçilecektir.  

1. BÖLÜM  

1.1. İnceleme Bölgesi 

Çevresine göre alçakta kalmış, derin vadilerin yamacındaki köy sıraları topluluğuna Kürtçede 

“gelî” denir. Esasında bölge anlamına gelen bu kelime, Kürtçedeki seslenme ünlemi işleviyle de 

sahiplik anlamı kazanmış ve “bizimkiler, yöremizdekiler” anlamlarını sağlar. Bu çalışmada gelîler 

başlığı altında ziyaretler ve menkıbeleri verilecektir. Bundan önce de inceleme bölgesi olan Bitlis’in 

Hizan ilçesinin menkıbelerinin oluştuğu sosyal hayat, durum, şartlar hakkında bilgi verilecektir. 

  1.1.1. Hizan’ın Tarihi 

Hizan'ın yazılı tarih öncesi oldukça karanlıktır. Yöre M. Ö. 2000 yıllarında Anadolu Hititlerinin 

egemenliğine girmiştir. Yine M. Ö. 1400 yıllarına ait Asurlulardan kalma harabe kalıntılarına 

rastlanmaktadır. M.Ö. 1400 yıllarına ait Hizan'ın Gayda Köyüne bağlı Kayalar Mezrası’ndaki bir sur 

harabesi ile han ve hamam; Hizan'ın ilk olarak Asurlular tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Hizan, M. Ö. 1000 yıllarından sonra Urartuların egemenliğine girmiştir. Yöre daha sonra sırasıyla 

Pers, Makedonya, Part, Roma ve Bizans devletlerinin egemenliğine girmiştir. 

Hizan ve çevresi, 7. yüzyıldan itibaren dört asır boyunca Arapların (Abbasiler ve Emeviler) 

egemenliğinde kalmıştır. Malazgirt Zaferi’nden sonra Hizan ve çevresine Selçuklu Beyliklerinden 

Dilmaçoğulları yerleşmişlerdir. Dilmaçoğullarının merkezi Nevs-i Hizan (Kayalar)'dır. Yöre daha 

sonra sırasıyla Sökmenler Beyliği ve Eyyubiler Devletinin egemenliğine girmiştir.  

Hizan, 1514 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sonucu Osmanlı 

Devletinin egemenliğine girmiştir. Bu tarihten sonra Azerbaycan'dan gelen Murtaza Bey, bir beylik 

kurarak kendi gücü nispetinde bağımsız yaşamaya çalışmıştır. Bu dönemde Hizan, Erzent olarak 

bilinmekte idi. Murtaza Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Abdal Bey geçmiştir. Abdal Bey' den 

sonra beyliğin başına Mir Şerafettin geçmiştir. Mir Şerafettin'in Hizan'da iki köşk yaptırdığı 

söylenmektedir. Bu köşklerden en önemlisi Giri Serginci diye anılan şimdiki Serin Tepe’de kurulmuş 

olup 336 odadan ibarettir. Ayrıca Mir Şerafettin'in her gece odalarından birinde olduğu 

nakledilmektedir. Bu beyliğin yönetimi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir.  

Hizan, 19. yüzyılın ikinci yarısında Erzurum vilayetinin Muş sancağına bağlı Bitlis nahiyesinin 

bir köyü idi. Hizan 1913 yılında Rus işgaline uğramıştır. Bu işgal sırasında Rusların desteğini alan 

Ermeniler birçok insanımızı katletmişlerdir. Ermenilerin baskıları sonucu Hizan halkı Şirvan ve 

çevresine göç etmişlerdir. 1914 yılında Rusların çekilmesi ile Hizan halkı kendi yerlerine 

dönmüşlerdir.  
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Hizan, 1919 yılında ilçe yapılarak Bitlis iline bağlanmıştır. 1929 yılında bucak haline getirilen 

Hizan; 1936'da Muş iline bağlanmış daha sonra 2881 sayılı kanunla tekrar ilçe yapılarak Bitlis iline 

bağlanmıştır. 

Hizan isminin ne şekilde verildiği bilinmemektedir. Ancak 19. yüzyıla kadar ismi Erzent olarak 

bilinen Gayda Köyü’nün Kayalar Mezrası; 19. yüzyıldan sonra Nevs-i Hizan olarak değiştiği 

bilinmektedir. Karasu, ilçe merkezi olduktan sonra Hizan adını almıştır 

(https://bitlis.diyanet.gov.tr/hizan/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal2&ContentId

=muftulugumuz, Erişim Tarihi: 08.07.2020). 

1.1.2. Hizan’da Sosyal Hayat, Durum ve Şartlar 

Dağların arasında, adeta gözlerden uzak,  hayatta kalmaya çalışan Hizan’ın birçok köyü 

bulunmaktadır. Bu köylerin yazın sıcak, kışın soğuk iklimden koruyan taş evleri vardır. Bu köy 

evlerinde ve mekânlarda sohbetler, lezzetler, kuruyemişler bitmesini hiç istemeyebileceğiniz anlar 

yaşatıyor. Eşsiz doğasının, sopsoğuk sularının, temiz havasının, bin bir renkteki çiçeklerinin, 

yeşilliğinin kışa teslim olduğu günlerde de neşeli sohbetler, şölenler bulunabilir. ‘Halk bu zamanlarda 

evlerine kapanarak birbirine muhtaç olmanın zayıflığının mutluluğunu yaşar.’  

Temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticaret olan ilçenin zengin bir bitki florasına (bitki 

çeşitliliğine) sahip olması ve endemik bitki çeşitliliğinde önde bir yer olması balcılık faaliyetlerini 

geliştirmiştir. Bal olarak kara kovan balı önemlidir. Bu balın son yıllarda kalitesinde bozulma olsa bile 

bal analizi, polen içeriği ve 20 lokasyona sahip olmasıyla dünya bal yarışmalarında birincilik ve 

ikincilik derecesini almıştır.  

6
Hizan’da 40 kişi, 4000 kovanı organik (kara kovan) olarak üretmektedir. 2450 ila 3000 

metrelik yüksek rakımlı yayla ve dağlardaki bitki çeşitliliğiyle kaliteye ulaşan Hizan balının kara 

kovan cinsi; doğal, mumla tüketilebilmekte, süzmesi olmamakta ve başta Hollanda, İngiltere ve Katar 

olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilmektedir (https://www.dailymotion.com/video/x6vdkb, 

Erişim Tarihi: 08.07.2020).  

İkinci bir mahsul ise cevizdir. Daha 20 yıl önceye kadar 300 yıllık ve daha yaşlı cevizleri 

bağrında bulunduran Hizan halen ceviz üretiminde önemli bir yere sahiptir. Gerek küresel ısınma ile 

kışların şevketini kaybetmesi gerek değişimle ceviz veriminde düşüş yaşanmaktadır. Ceviz hasadı 

eylül ortalarında başlar ve ekimin başlarına kadar devam etmektedir. Üretim iç piyasada 

değerlendirilir.  

Cevizlerden kavrulmuş unlu çörekler, tandırda pişirilmektedir. Hem besleyici ve doyurucu olan 

bu çörek memleketimizde şöhret bulmuştur.  

Hizan fındık üretiminde Karadeniz’den sonra gelmektedir. Hizan’da yetişen fındık doyurucu, 

tatlı, daha iri, yağlı ve kabuğu kalın olmaktadır. Hizan’da fındık, Nazar bölgesindeki yaklaşık 15 köy/ 

                                                 
6
 Bal üretimi hakkındaki bazı rakamlar 2018 verisidir.  

235

https://bitlis.diyanet.gov.tr/hizan/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal2&ContentId=muftulugumuz
https://bitlis.diyanet.gov.tr/hizan/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal2&ContentId=muftulugumuz
https://www.dailymotion.com/video/x6vdkb


 

mezrada üretilmektedir. Fındık üretimi ilkel yollarla yapılmaktadır. 3000 dekar alanda yıllık ortalama 

200 ton fındık üretilmekte.  

Fındıkta hasat ağustosun 20’sinde başlayıp eylülün sonuna kadar sürmektedir. Hasat, imece 

usulüyle veya aile bireylerinin toplu katılımıyla gerçekleşmektedir. Hane başına 1,2,3 ton 

düşmektedir. Yakın bölgelere satılmaktadır.  

Hizan’ın iç piyasada çok yer tutmadığı hâlde halkın geçiminde/ beslenmesinde önemli yer tutan 

diğer ürünleri (mahsulleri) üzüm, pekmez, armut çeşitleri, göm elması, fıstık, nar, dut, erik, kestanedir. 

Pirinç üretiminde ise iç piyasada söz sahibidir.  

Ticarette ise şunu söyleyebiliriz: Yurt içine ve yurt dışına yerli elmanın, kuşburnunun, dutun, 

armudun, eriğin, kuzugöbeğinin kurusunun satıldığı iki tesis ilçede mevcuttur. 

Hem Karadeniz hem Güneydoğu Anadolu ikliminin temelde de tipik karasal iklimin hâkim 

olduğu Hizan’da iklim çeşitliliği; farklı ürünlerin yetişmesine olanak vermiştir, diğer zenginlikleri de 

beraberinde getirmiştir. Bunun yanında Hizan makroklima iklim özellikleri de gösterir.  

Hizan su kaynakları bakımından da zengindir. 1000’e yakın soğuk su kaynakları vardır. 

Yaylaların içinden kopup gelen akarsular ilçeye büyük önem katmaktadır.  

Hizan’ın yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Ova sayısı azdır. Kışın şiddetli geçmesi bölgenin dış 

ile bağlantısını sekteye uğratmaktadır. Dağların kışın karla kaplanması bölgede farklı bir manzara 

sunmaktadır. Kışın sert ve karlı geçmesi bitki çeşitliliği üzerinde ise olumlu etki yapmıştır. 

“Türkiye'deki bitki türlerinin yüzde 15'inden fazlası Bitlis'te bulunuyor. Bu bitkilerin yüzde 10'luk 

kısmı da endemik türlerden oluşuyor." (https://www.haberler.com/bitlis-kara-kovan-bali-damaklari-

tatlandiriyor-13363788-haberi/, Erişim Tarihi: 17.07.2019). Yukarıda zikredilen bitki ve ürünler 

dışında uçkun, içinde tıbbî bitkilerin de bulunduğu endemik bitkiler yine çiçekler, pancarlar 

yetişmektedir.  

 

1.1.3. Hizan’da Kültürel Yapı 

Hizan’ın kültürü eskiye dayanır. Dağların arasında, dünyanın geri kalanından izole edilmiş bir 

şekilde duran Hizan’ın gerek şartları ve gerekse yetiştiği ürünleri, insanları ilimde ilerletmiştir. Öteden 

beri âlimlerin ve bilginlerin ilim için ücra bir köşede tekemmül etmeleri nadir görülen bir olay değil. 

Çaresizliğin kişinin gelişimi üzerinde avantaja dönüşebilme durumunu da göz ardı etmemek lâzım. 

Bütün bunlardan yöre ilim,  örf ve âdet merkezi olarak bugünkü konumunu almıştır.   
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Eskiden kozmopolit özellikte de olan, sosyopolitik (ortak gayeci) bir yapıyla ayakta kalmaya 

çalışan ilçenin yıllar boyunca molla (imam), şeyh, mir, âlim, evliya ve beylere verdiği değer emsallere 

örnek teşkil etmektedir. Yöredeki köklü medreselerin bu durumda etkin rol oynadığı söylenebilir. 

Çünkü söz konusu yapı ve oluşumda önde olan medrese ve yetiştiği âlim niteliğiydi. Etkisi hâlen 

süren durumun toplumdaki yapıcılığı inkâr edilemez boyuttadır ve kanıtlanmıştır. Örneğin; 

Bediüzzaman’ın yapacaklarının temelini attığı şehir olarak Hizan’ı gösterebiliriz. İnsanları özüne 

döndürmeyi amaçlayan, yaşarken birleştiren, dönüştüren biri olarak kabul edilen Bediüzzaman’ın tüm 

dünyada kabul gören bir entelektüel hizmeti bulunmaktadır. Bunun için Hizan; “Nur Şehri Hizan, 

Bediüzzaman Şehri” tesmiyesini almıştır.  

Hizan’ın kültüründe dengbejlik (ozanlık) ve halay önemli yer tutar. Bölgenin halkının sözlü 

kültür halkı özelliği göstermesi bunu tetiklemiştir. Halay ve dengbejlik burada gayet özgündür. 

Dengbejliğin ve halayın ikonografisine ve ritim ve dansına yörede yaşayan tarihî bir olayı, bir 

yaşanmışlığı eklemesi de ayrı bir çalışmayı gerekli kılacak kadar özeldir. Hizan’da oynanan halay 

isimleri; şemamê, delilo, şıxane, xerzane, segave (üç adım), heleqıştan, pêrışvan, aşvan (değirmenci), 

axır, desîpê, (el ve ayak). 

1.1.4. Yöre Halkı
7
 

Yöre halkı ve çevresi saf özellikler göstermektedir. Büyük ve değişik şehir kültürüyle çok 

hemhâl olanların bazısı dışında okumuş ve entel kısmındaki kişilerde bile bir utangaçlık var. Bu 

durumun coğrafî kaynaklı olduğu düşünülmektedir; hemen hemen her köy evinde ve canlı şehir 

ortamlarında insanların temiz, güzel, sıcak,  samimi, hürmetkâr, mülayim ve mütevazı çehresiyle 

karşılaşabilirsiniz. Yöre halkı genel olarak muhafazakâr, namuslu ve ılımlıdır. İnsanları, genel örfte 

tanımlanan iyi nitelemesine uygun düşmektedir.  

Yöre halkının; dışardan gelenlerin ve görenlerin görüşlerinde ifade edildiği kadarıyla 

misafirperver olduğu söylenmektedir. Bu amaçla yapılan köy evlerinde eskiden beri bir adet olarak 

misafir odası döşenir. Bu odalar, diğer oturulan odalardan, yatak odalarından daha bir ihtişamıyla ve 

evin başköşedeki konumuyla dikkat çekmektedir. 

Hizan’da inanılması zor bir şekilde öne çıkan bir güzellik de çocuktur. Çocukları gayet saf, 

temiz ve masum görülür. “Gözbebekleri masumiyetin karinesi olarak parlamaktadır ve pırıl pırıldır.” 

Yüreklerinde hayatın, şartların ve zorluğun (zaruretin) yükünü taşır gibidir.  

1.2. Kutsal Kavramı ve Kutsal Yerler 

                                                 
7
 Şunu eklemeden geçmemek gerekir: Global kültür ve kitle iletişim araçlarıyla Hizan halkının bu özgün nitelikleri yok 

olmaktadır.   
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Kutsal, insanın zihninde olağan dışı imgelemler oluşturan, aşkın kavramdır. Kutsala ilişkin çok 

tanımlar yapılmıştır. “1. Çok güçlü bir dinsel saygı uyandıran ya da uyandırması gereken. 2. Tapılacak 

ya da yolunda can verilecek denli sevilen.” (https://l24.im/NQZXBH Erişim Tarihi: 23.07.2020). 

Yukarıdaki tanımlar bunlardan ikisidir. “Kutsal Arapçada ‘kuds’ kökünün türevleri olan mukaddes, 

aziz, mübarek gibi anlamlara gelmektedir.” (Yıldırım, 2007: 61). “Kutsal, terim olarak dinle ilgili 

olan, kutsî, mübarek, takdis olunan, hürmet edilen anlamlarını içermektedir.” Yıldırım (2007), Dinler 

Tarihine Giriş kitabının yazarı Mircea Eliade (2000/2003: 27)’ın kutsal hakkında anlatmak istediği de 

bir karşılaştırma iledir. Yani kutsal dışı olan kutsaldır, demektedir. Yine,  

Kutsalı ifade etmek üzere pek çok dilde kutsal anlamına gelen veya ona yakın anlamlar taşıyan 

bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu bağlamda Latincedeki ‘sanctum’ ve ‘sacrum’ kelimeleri Hint-Avrupa 

kökenli olup ‘sak’tan türemiştir. Bununla birlikte bu kelimelerin Latince ‘sacer’den geldiği ve kutsal 

olmayanın muhalifi anlamında kullanıldığı da belirtilmiştir (Aktaran: Yıldırım, 2007: 60-61). 

"’Sanctum’ ile bir realite olarak kutsallık ve ilahi güç ifade edilmekle birlikte fertlerin 

davranışıyla da ilgili bir kavram olduğu ileri sürülür.” (Akt.: Yıldırım, 2007: 61). "’Sacrum’ ise 

Tanrı'ya ait olan kutsal bir yeri gösterir.” (Akt.: Yıldırım, 2007: 61).  

Kutsal karşılığında Batı dillerinden İngilizcede ‘sacred’ ve ‘holy’ kelimeleri kullanılır. ‘Sacred’ 

kelimesi, sıradan, basit ve kutsal olmayandan farklı olanı tanımlarken ‘holy' ise sacred ile benzer 

anlamı taşımakla birlikte normal hayattan farklı olanı, tahmin ve öngörülmeyen bir gücü ifade etmek 

anlamına gelir. Aynı zamanda ‘holy’ kavramının ilkel kabile dinlerinde görülen ‘tabu’ ve ‘mana’ ile 

de anlam yakınlığına değinilir (Akt.: Yıldırım, 2007: 61).  

“Bu kavramlar için bir başka yaklaşım da günümüzde ilahi varlıktan ziyade kutsalın temas ettiği 

objeleri yansıtmak amacıyla kullanıldığıdır.” (Akt.: Yıldırım, 2007: 61).  

Kutsalın insan muhayyilesinde oluşturabileceği olumsuz sayılabilecek kavramlar ve algılar 

şunlardır: ürkütücü, titretici, müphem, hayret uyandırıcı, belirsizlik, tehlikeli, dehşet verici, saygı ile 

karışık bir korku, itici. Kutsal olgusunun olumlu, yapıcı, geliştirici, bütünleştirici ve birleştirici 

yapıları daha yoğun basmaktadır.  

  “Günümüzde kutsalın yeni bir takım anlamlar kazandığı da görülmektedir.” (Yıldırım, 2007: 

61).  “Mesela etik mükemmellik, Yıldırım (2007), kendini gerçekleştirme, özgürlük ve yaşam hakkı 

gibi çağdaş değerler dinî bir anlam içermemekle birlikte kutsal kategorisinde değerlendirilmektedir.” 

Yıldırım (2007), 

Daha bir açıklarsak aslında kutsalın, Mircea Eliade’e göre, kaynağının tarihsel oluşun 

merkezinde görünmeye yönelen ortak arketipler (ilk örnekler) olduğu ifade edilmektedir. Bu yönüyle 

Rudolf Otto'nun kutsalın başkalığını ve her toplulukta farklı tezahür ettiğini belirten ifadesine göre bir 

ana kutsal kaynağın (Allah’ın) tezahürünün bu ilk örnek anlayışını zihinlere getirdiğinin yüksek 
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ihtimaliyle beliren Mircea Eliade düşüncesinin doğruluk tecrübesi daha ağır basmaktadır (Akt.: 

Yıldırım, 2007: 63-66). 

Bu ilk örnekler hususunda Eliade'nin kutsal konusunda çok etkilendiği Otto'dan iki noktada 

ayrıldığı belirtilir. Bu çerçevede ilk olarak Otto'nun kutsal açıklamalarında dinî tecrübenin akıl 

dışılığı üzerinde yoğunlaştığı, Eliade'nin ise dinî tecrübede ayırıma gitmeksizin bir bütünlük içerisinde 

kutsalı ele aldığı ifade edilir. İkinci olarak Otto'nun dinî tecrübe ile dinî ifade arasında bir ayırım 

yapmasına rağmen Eliade'nin zamanımıza kadar dini ifadenin ihtiva ettiği varoluşsal ve ontolojik 

vizyon ile daha fazla ilgilendiği görülür. (Akt.: Yıldırım, 2007: 61). 

“Otto’ya göre insanlığın tüm dinî tecrübelerinde ortak unsur kutsal kavramıdır.” (Yıldırım, 

2007). Ve; “Kutsalı karakterize eden ilk şey, onun gündelik hayat ile tanrı arasındaki aracılık halidir.” 

(Yıldırım, 2007: 64). Bütün bunlardan sonra kutsal olanın, kutsalı oluşturanın -belki daha iyi 

kavranması için- özelliklerine de değineceğiz:  

1.2.1. Saygınlık 

Kutsal olan her şey saygındır. Hatta kutsalın en birinci özelliğidir. Bir şey, ona kutsallık 

atfedilen bir şeyle öne çıkar, bir bağ oluşturur. Bu bağın bir nesneden, bir değerden koparılmasıyla bu 

şey sadece çoğu zaman özü itibariyle kalır. Bir nokta var ki onu da unutmamak gerekir; ilgi yoluyla 

bir nesneye, bir değere kutsallık veriliyorsa o değerden değerlenen kişi, varlık başta kutsalın 

kendisidir.  

1.2.2. Aşkınlık  

Aşkınlık bir varlığın temel düzleminin dışında algılanan şeydir, durumdur. Bazen bu saygınlığın 

bir türevi bazen onu doğurucu sebebi olmaktadır. Aşkınlıkla kutsallık, kutsal olanın bir düzlem 

dışında özünde var olduğu, tutunduğu güç, nitelik, sembol ve bağ iledir. Bu sınır kolay kolay 

geçilememektedir. Ya belirlenen vartalar, mertebeler yoluyla ya kişinin, o şeyin düzleminin 

taşınmasıyla elde edilmektedir. 

1.2.3. İhtiyaç Olma (Gereklilik) 

İhtiyacı gideren ancak saygın olabilir. Eğer ihtiyaç gidermeyen sade bir saygınlık mevcutsa bu 

tutmaz. Aynı şekilde senin ihtiyacına cevap vermeyen bir aşkınlık, çözülemeyen bir zihin düzlemi 

taşması olarak kalacak, sadece boş bir korku ve ürpertiyle başka bir kanalda insanlarca 

anlamlandırılmaya çalışılacaktır.   

1.2.4. Fıtrîlik (Doğallık) 

Kutsal olanda tabii de din olgusunda fıtrîlik var. Dünyadaki herkes, her oluşum bir 

inanmayladır. İnanma da kutsallık kapısını açar. Denilebilir ki hiçbir şeye inanmayanlar, bir inanmaya 

inanıyorlar. Çünkü; “…yok, yok ise; o vardır. Yok, yok olsa; var olur.” (Nursî, 2010: 233). Demem şu 
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ki; bir şeye inanmama aslında bir inanmaya nispetledir. Yani sonuçta bir şeye inanma ve inanmama 

var. İnanmama da insanoğluna verilen bir inanma ve dolayısıyla kutsallık oluşturmanın aksinin bir 

tecellisidir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki inanma dolayısıyla kutsallık olgusu doğal bir oluşumdur. 

1.2.5. Tebarüz Etme (Belirme)  

Kutsal olanda belirleyici bir özellik tebarüz etmedir. Aşkınlık gibi kutsalın tebarüz etme 

özelliğinde de kutsal olanın / olacak olanın farklı ve dikkat çeken bir yönü ön plana çıkar. İlkel 

kavimlerde ve nispeten Hristiyan dünyasında da görülen bu kutsal özelliği, yer yer İslamiyet ve 

Yahudiliğe de geçmiştir. Bu yönüyle bu özelliğin evrensel niteliği ortaya çıkmıştır.   

1.3. Ziyaret Yerleri ve Özellikleri 

Ziyaret yerleri, çevrede veli olarak bilinen veya tüm dünyada tanınan bir kişi / kişilikle bir 

mekânın önem arz edip ziyaret edilerek değerlenmesidir. Özellikle Doğu toplumlarında ve de kırsal 

kesimde yaygın bulunan evliyalar ve buna bağlı olarak ziyaret yerleri, yukarda anlatıldığı vecihle 

doğanın, dağların fıtrat olarak çok değişmesine, bozulmasına müsaade etmediği saf insanların iyilik ve 

değerlerinin; ölümden sonraki tasarruflarına açık alan olarak görülmektedir.  Bunun için senenin her 

devresinde ziyaret edilen ziyaret yerleri, halkın bir talep, murat kaynağı olarak değerlenmekte, bir 

sıkıntılarının defedilip sıhhat bulmaları için uğrak yeri olarak süregelmektedir. Ziyaret yerlerinin 

sessiz, sakin ortamı ve insanın burada dermanını, çaresini bulabileceği ümidi insanda bir psiko etki 

uyandırmaktadır. Çoğunun türbesi yapılan veya etrafı taşlarla örülen, çevrilen bu önemli ziyaret 

yerlerine ziyarete gidilirken eskiden bisküvi şeker; şimdi bisküvi, gofret, lokum, kek veya şekerleme 

teberrük olarak dağıtılır. Adak adama kültürüne de rastlanmaktadır. Bu adaklar evliyanın sevabına da 

sayılmakla birlikte Allah rızası gözetilip matlup netice için kesilir. Kitaplara, önemli eserlere de 

kaynak olabilen ziyaret yerleri hakkında halk kültüründe de birçok söylenti bulunmaktadır. Örneğin; 

Yaşar Kemal’in; Kemal (t.y.) İnce Memed adlı kitabının 3. cildinde (278) Türklerin ta Horasan’dan 

geldiği andan itibaren mübarek görülen, dertlilerin devasını bulduğu, kafası karışık kişilerin bir 

danışma yeri olarak gördüğü Kırkgöz Ocağı için geçen aşağıdaki paragraf ilgi çekicidir:  

Bir gece gene dünya çatırdamaya başlar, dağlar sallanır, sabah olup da gün açınca insan şaşar 

kalır, bu sefer de ak kayalıkları mavi çiçekler yarmıştır, her şey ince, yumuşak, dokunsan 

bozulacakmış gibi duran, uçuşan, sımsıcak bir maviye kesmiştir. O mavinin içine bir kere giren cümle 

dertlerinden, karanlığından, karamsarlığından sıyrılıp apaydınlık bir maviyle dolar, anasından 

doğmuş gibi olur. Ölünceye kadar da içi pır pır ederek, başına ne gelirse gelsin, ömrünün sonuna 

kadar, hiçbir insanın erişemeyeceği bir çocuksu sevinçle mutlu olur. Ölmeden, ömrünün her 

saniyesinde bir cennet coşkunluğunu, aydınlığını, sevincini yaşar. Buna erişmek, bu mavinin içine 

girmek, mavi sevincinin tapınmasını yaşamak o kadar kolay değildir. Zulüm edenler, insanları 

aşağılayanlar, kanlılar, hak yiyenler, sömürenler, çalışmamışlar, hazır yiyiciler buraya gelemezler, 

gelseler de bu mavinin içine giremezler, girseler de öylesine sevinemezler, yürekleri bir sevincin 

sıcaklığında, esrikliğinde, kendinden geçmişliğinde pır pır edemez. 
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Yukarda da görüldüğü gibi ziyaret yerleri halkın zihin dünyasında önemli bir yer tutar. Öyle ki 

bunun tecellisine mazhariyet kesbetmenin kişinin hayatında her hayal kırıklığına, belaya, derde, kaza 

ve hastalığa üstün gelme ile bir tutulur. Bu durum, halkın kendi uydurduğu bir durum olabilmekle de 

gerçeklik payının olduğuna dair birçok memoratla karşılaşılabilir. Sözlü kültüre yatkınlığıyla bilinen 

kırsal kesim insanının bilgiyi taşıma yönteminin anlatı ile olduğu göz önüne alınırsa eskiden bu 

anlatılarla ziyaret yerleri etrafındaki macera ve söylemlerin arttığı ve bu artışın ziyaret sayısında doğal 

olarak artış meydana getirdiği kanısına varılabilir.  

Bir kılamda
8
 da bir derde giriftar olan bir kişi, önce feleğe yakınır. Felek derdinin dermanının bu 

yerlerde olmadığını haykırır. Kişi kalkıp ziyaretlere gider. Sırasıyla bazı ziyaretleri dolaşır, derdinin 

dermanını arar. Bu ziyaretler parçada yer isimleriyle verilir. Bu şekilde aslında parçada genel olarak 

ziyaret geleneği ve ziyaret amacı verilir:  

“Ben dedim; ‘Felek! Evin harap olsun; elin derdi bir ikidir, sen can ve bedenime açmışsın üç 

yüz altmış altı yaradır!  

Öyleyse (hadi) keremini söyle; yaralarımızın dermanı ne nedir?’ 

Baktım çağırdı, dedi; ‘Dolaş, yaralarının dermanı bu yerde yoktur(dur).’ 

Ben kalktım, bir mektup yazdım, yönümü veriyordu(m) Şeyh Ahmed-i Hanî ziyaretinin üstüne; 

merkadı Doğubeyazıt’ta kalıyor. 

Ben kalktım, burada yönümü veriyordu(m) Feqiye Teyran ziyaretinin üstüne; onun merkadı 

Van’da, Bahçesaray’da kalıyor. 

Ben ordan kalktı(m), yönümü veriyordu(m) Ahlat Süphanı’nın başına; Siyabend ve Altın 

Xecê’nin meskenidir. 

Ben yukarının önünde(n) geldim, yönümü verdi(m) Şeyh Musa Enzilê ziyaretinin üstüne; 

merkadı Diyarbakır ve Mardin ortasıdır.  

Ben kalktı(m), yönümü veriyordu(m) Botan Cizresi’ne, Mela-yı Cezîrî merkadı üstüne; merkadı 

Dehlê’nin üstünde kalıyor.”  

(Kazo’nun Felek parçasından alınmıştır).  

Fenomenliğe de kaçan bu ziyaret tutkunluğu bazı din çevrelerinde ve bazı kesimlerde batıl bir 

davranış veya buna yakın olarak yorumlanmaktadır.  

1.4. Efsane / Menkıbe 

İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit ve 

kavimler arasında doğup gelişen, zamanla inanç, âdet, anane ve merasimlerin teşekkülünde az çok 

rolü olan bir çeşit masallar vardır.  Sözlü gelenekte yaşayan bu anonim masallara dilimizde; Arapça 

usture; Farsça fesane, efsane; Yunanca mitos, mit kelimeleri ad olarak verilmiştir (Elçin, 1986: 314).  

Efsane, insanın hayaline geçmiş zamanların yaşantısını getiren, bazen yaşantımızla keskin 

hissedebildiğimiz anlatılardır. Sözlü kültür ürünleri olan efsane, insanı geçmişe götürür.  

                                                 
8
 Kılam: Dengbejlerin (ozanların) söylediği parçalardan biri. 
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İnsanın gözüne bir yeri; kaya, ağacı yani sözlü kültür insanlarının zaten hayatlarında sahip 

oldukları az şeyden küçük bir şeyi de değerlendirebilen efsanelerde sözlü kültürün özellikleri ağır 

basar. Günümüzün çok malzemeli yaşamında görülen değersizlik ve ilgisizliğe karşı geçmişin bir nevi 

olanaksızlığında her şeye kıymet verilerek değer biçilip ünsiyet edilmesi, görülen önemli bir şeydir. 

Bunun için sözlü kültürden gelen insanoğlu, geçmişi ve değer algılarını merak eder  (Çetin, 2020: 

149). 

Efsaneler incelendiğinde günümüz yakın zamanını ilgilendiren, başka bir deyişle 60- 70 yıl 

öncesi için söylenen efsaneler de vardır. Hatta günümüzde bile etkileri devam eden efsaneler 

bulunmaktadır.  Örneğin; Sivas’ın Gürün ilçesinde anlatılan Aygır Gölü efsanesinde;  (Çetin, 2020: 

150).  

“Su aygırının köylüler tarafından günümüze değin birçok kez görüldüğü söylenir.” 

(http:gurun.gov.tr/efsaneler, Erişim Tarihi: 1.08.2020).  

Bu durum efsanelerin temelde benzerliği bulunan masal ve destan türlerine göre daha gerçekçi 

düzenlenmesine dayanır. 

Bütün sözlü halk anlatmaları üzerinde araştırmaları programına alan Milletlerarası Halk 

Anlatmaları Araştırmaları Kurumu, efsaneleri dört büyük gruba ayırır:  

1. Yaradılış efsaneleri, oluşum - dönüşüm efsaneleri - evrenin sonunu (mahşer ve kıyamet 

günlerini) anlatan efsaneler  

2. Tarihlik efsaneler  

3. Olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler 

4. Dinlik efsaneler (Boratav’dan aktaran Önay, 2018).  

Veli denilen Allah dostlarının ve iyi bilinen insanların başından geçen olağanüstü nitelikteki 

öykülere de menkıbe denilmektedir. Menkıbeyi de bir çeşit efsane olarak ele alma, Pertev Naili 

Boratav’dan beri ülkemizde süregelmektedir. Aynı kategoride değerlendirilip kabul gördüğü hâlde 

menkıbeyi ayırt eden özellikler vardır.  

 

1. Menkıbe dini mahiyettedir.  

2. Kesinliği efsane genel başlığına göre daha belirgin görülür. Gerçek olduğuna inanılır. 

3. Gerçek hayatta yaşadığı belli olan, şöhret bulmuş bir din âliminin başından geçmektedir.  

Bu çalışmaya esas olacak konular menkıbe temelli olacaktır.  

 

2. BÖLÜM  

2.1. Hizan ve Çevresi Ziyaret Yerleri  

2.1.1. Gayda (Seyyid Sıbğatullah-ı Arvasî / Gavs-ı Hizanî) Merkadı  

 

Seyyid Sıbğatullah-ı Arvasi, Hizan’ın en çok ziyaret edilen ziyaretlerindendir. Merkadı, 

Hizan’ın eski merkez yerleşkesine çok yakın mesafedeki Gayda’da, bir ormanlık tepenin üzerindeki 
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güney kısmındadır. Tepenin hemen önünden bir yol geçmektedir. Yoldan geçenler hep saygı ve 

edeple derinden bağlılığın bir nişanı, alameti olabilecek; arabada iseler, müziği kapatıp sesi kısıp bir 

fatiha okumayı, dua ve niyazda bulunmayı ihmal etmemeye çalışırlar. Hatta şimdi de yoğun ziyaret 

akınına uğrayan Gavs-ı Hizanî, eskiden ziyaret edilirken ziyaret mahfiline insanların ayakkabılarını 

çıkararak yürüyüp gittikleri Gavs’ın türbesinin bulunduğu yakınlarda oturan bir arkadaşımdan bizzat 

naklederken işitmişim. İnsanlardan ziyaret edenlerin geri dönerken de saygı ve edep eseri olarak 

arkalarına dönmeyip arka arka geriye geldikleri görülmüştür.  

 

Seyyid Sıbgatullah-ı Arvasî, Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Köyü menşelidir.  Ailesi 

gibi âlim ve irfan bir kişiliğe sahip olan Gavs, Hizan, Bahçesaray hatta İstanbul’da bir ilim güneşi 

olarak görülür. Pürüzsüz ve güler yüzlü bir çehreye sirayet eden içten ve emin gülüşünün portresi, 

Hizan’da çok evde asılı bulunmaktadır, ya da arabalara, minibüslere bu fotoğrafı asılmıştır. Kendisine 

bu kadar değer verilmesi, ihtimam gösterilmesi Gavs-ı Azam gibi gavslık mertebesine 

ulaşmasındandır. Bu gavslık mertebesi için şöyle bir anekdot anlatılır: 

 

Yakın talebelerinden biri anlattı: "Abdürrahmân Tâhî, henüz hocamıza bağlanıp talebesi olmak 

şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın, zamânın gavsı olup olmadığı hakkında tereddüdü vardı. Bir gün 

gavslık alâmetlerini kitaptan okuyarak huzûruna gitmeyi, bu alâmetlerin üzerinde olup olmadığını 

görmeyi arzu etti. Kitapta; ‘Gavs olanın üzerine yağmur yağmaz.’ ibâresi vardı. O, kitaplarla meşgûl 

iken evine bir talebe geldi ve; ‘Hocam Sıbgatullah Hazretleri’nin selâmı var; (Misâfirlerimin 

kalabalık olması sebebiyle ziyâretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin). 

buyurdu.’ dedi. Abdürrahmân Tâhî de; ‘Ben de onu ziyâret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde 

misâfir ol da yarın berâber gideriz.’ dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah, onların 

gelmekte olduklarını haber alınca, talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp, bir tepenin başında beklemeye 

başladılar. Mevsim ilkbahardı, gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihâyet beklenen misâfirler geldiler. 

Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmâvi olan gökyüzünde bulutlar birikmeye, 

şimşekler çakıp gök gürlemeğe başladı. Derken sağnak halinde şiddetli bir yağmur başladı. 

Abdürrahmân Tâhî, kitaptan okuduğu gavs olanın alâmetlerini hatırladı ve dikkatle Sıbgatullah 

Hazretleri’ni tâkib etmeye başladı. Semâdan inen yağmur tâneleri mübârek Seyyid'in üzerine inmeden 

etrâfına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes sırılsıklam ıslandığı hâlde onun 

üzeri kupkuru idi. Abdürrahmân Tâhî, bu hâli görünce bir anda kendini kaybederek bayıldı. 

Oradakiler telâşa kapıldılar ve; ‘Herhâlde öldü.’ diyorlardı. Seyyid Sıbgatullah ise; ‘Korkmayın, 

telâşa kapılmayın, Allahü Teâlâ’nın sevdiği velî kullarının himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir.’ 

buyurdu. Biraz sonra Abdürrahmân Tâhî kendine geldi ve hocamın büyüklüğünü kabûl ederek, en 

önde gelen talebelerinden oldu.” (https://ihvanforum.org/konu/seyyid-sibgatullah-arvasi-hz-k-s-

a.52990/, Erişim Tarihi: 07.08.2020).  

 

Kaynaklardan kendisinin yumuşak, hayâlı, vakarlı, iffet sahibi, ermiş bir kişilik sahibi olduğu 

anlaşılan, beliren Seyyid’in sohbetinin çok tatlı olduğu söylenir ve; “Bu arada Gavs’ın oğlu Şeyh 

Bahauddin ve halifesi Seyda-i Tağî’nin rivayetine göre Gavs, Hızır (A.S.) ile tanışıp ondan da istifade 

etti.” (https://www.nasihatler.com/seyyid-sibgatullah-arvasi/, Erişim Tarihi: 07.08.2020). 
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Bütün bunlardan kabirleri yılda yaklaşık 50.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir 

(https://www.haberler.com/nurs-ve-gayda-koyleri-inanc-turizmine-5585359-haberi/, Erişim Tarihi: 

12.02.202). 

 

2.1.2. Feqiye Teyran Merkadı 

 

Feqiye Teyran, kaynaklardan anlaşıldığına göre 16. yüzyılın son yarısında doğup 17. yüzyılda 

da yaşamış önemli düşünür, gezgin, şair ve masal anlatıcısıdır. “O, klasik şiir ile halk şiiri arası bir 

söyleyişle, kendine has üslubuyla özgün, ulaştığı ruhsal düşünsel evreni yansıtan Kürtçe şiirler kaleme 

almıştır.” (Akt.: Çiçek, 2020: 228). Kendisinin ünü tüm bölgede yayılmış, batıya ve diğer ülkelere 

taşmıştır. Kabri hem Hizan’da hem Bahçesaray’da bulunmaktadır. Hizan’daki kabri, Şandis (Dayılar) 

Köyü’nde, Bahçesaray’daki kabri ise Werezüs (Kartal) Köyü’ndedir.  

 

Kabirlerinin iki ayrı yerde olmasıyla ilgili yakın çevremizde bir anlatı vardır. Öldükten sonra da 

tasarruf sahibi bir zat olduğunu nazara veren bu hikâye aslında menkıbedir. 

 

‘Feqiye Teyran vefat eder. Bahçesaraylılar; “Mıks’te (Bahçesaray’da) kalmış. Bizim 

hakkımızdır.” demiş. Hizanlılar; “Bizde yaşadı, bizimdir.” demişler. Oralardan bir kişinin rüyasına 

girmiş:  

 

“İki tabut hazırlayın. Birisine beni koyun. Diğeri boş kalsın.” demiş. “İki taraf da bir tabutu 

alıp götürsün.” demiş. Bir rivayete göre bir tabuta da Feqiye Teyran ağırlığınca taş koymuşlar. Yine 

söylenenlere göre bunu hem Bahçesaray hem de Hizan’ın arasında bulunan, dağın başından her iki 

yamaca da sarkan, bilinen Sevdin Çimeni’nde yapmışlar. İki tabut eşit çıkınca her iki taraf da bir 

tabutu alıp gitmiş. Bu yüzden kimse nerde olduğunu bilmiyor.’ (S. Çetin, kişisel iletişim, 11 Şubat 

2020)    

 

Geçen birkaç yıl önce adına ulusal çapta, Bahçesaray’da kültür ve eğlence festivali de 

düzenlenen Feqiye Teyran’ın okumuş halk zümresince de kabirleri ziyaret edilmektedir.  

 

2.1.3. Şeyh Muhammed / Sultan Muhammed Türbesi / Merkadı  

 

Hazreti Halid Bin Velid (R.A.) fetihle ilgili olarak İyaz Bin Ganem (R.A.)’ı Diyarbakır, Bitlis ve 

Ahlat taraflarının fethiyle; görevlendirildi. İyaz Bin Ganem komutasındaki İslam ordusu daha sonra 

Bitlis ve Ahlat’ı fethetmiştir. Bu fethe katılanlardan birisi de Şeyh Muhammed’dir. Hakkında 

bildiğimiz tek şey sahabe-i kiramdan olduğu İslam ordularının Anadolu’yu fethi sırasında buraya 

gelerek fethe katıldığı ve fetihten sonra geri gitmeyerek burada kaldığı. O tarihlerden; Hizan emirliği 

Hristiyanların elinde bulunuyordu. Bunların elinden almak ve İslamiyet’i yaymakla görevlendirildi. 

Ordusu ile burayı fethettikten sonra Hz. Ömer’in emri ile buraya vali olarak; buraya atanmış ve adına 

sikke bastırmış. Buraya yerleştikten sonra yedi yıl valilik yapmış, sonra Hakk’ın rahmetine 

kavuşmuştur. Vefat ettikten sonra şimdiki yere defnedilmiştir. Sonraki yıllarda aile efradından vefat 

edenlerin de buraya gömülmesiyle bir türbe inşa edilmiştir. Eski türbenin tahrip edilmesinden sonra 
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şu anda bulunan yerde Bitlis Vakıflar Müdürlüğü katkıları ile 1997 yılında yeni bir türbe 

yaptırılmıştır. 

 

  Gavs Sibgatullah Arvasi (K.S.) Hazretleri buraya geldiği zaman büyük bir edep içerisinde 

gelir, edep içerisinde ziyaret edermiş. Kendilerine bu durumu sorduklarında;  

 

“Şeyh Muhammed Hazretleri sahabe-i kiramdan bir sultandır. Yedi yıl burada padişahlık 

yapmıştır.” diyerek cevap vermiştir.  

 

Yine Gavs Hazretleri bir sohbetlerinde; “Aşağıdan gelenler Şeyh Muhammed Hazretleri’ni 

ziyaret edip sonra yanımıza gelsinler. Yukarıdan gelip bizi ziyaret edenler ise mutlaka Şeyh 

Muhammed Hazretleri’ni de ziyaret etsinler.”  

 

Keramet ehli birisiydi. Özellikle zihinsel engellilere şifa dağıtmakla ünlenmiştir. Günümüzde 

bile bu çeşit hastalar buraya getirilmekte; şifa bulduğu söylenmektedir.  

 

TÜRBE: 

 

Türbenin içerisinde kendileri ve kardeşi Şeyh Bahaadin ve diğer aile efradı bulunmaktadır. 

Kardeşinin de sahabe-i kiramdan olduğu sanılıyor. Türbenin içerisinde çok sevdiği kedisi de 

gömülmüştür.  

 

Türbenin girişinde yirmi kişilik kalabalık bir aile efradı bulunmaktadır. Şeyh Muhammed ve 

kardeşi Şeyh Bahaadin Hazretleri’nin mezar-ı şerifleri ise yapının en sonundadır. En sondaki mezar 

Şeyh Muhammed (R.A.) Hazretleri’ne, yanındaki mezar ise kardeşine aittir. Kendisinin ve kardeşinin 

mezarı taş sanduka şeklinde, aile efradlarının mezarları ise düz mezar anlayışı şeklinde yapılmıştır. 

Türbe kesme taşları ev tipi şeklinde ve sade olarak yapılmıştır. Türbenin girişinde; sonuna kadar 

mezar doludur. Bina sadece mezar gayesiyle yapılmıştır. (Bitlis Vakıflar Müdürlüğü’nün türbesindeki 

yazısından alınmıştır). 

 

2.1.4. Şeyh Muhammed Merkadı  

 

Bir de Şeyh Muhammed merkadı var. Agor (Yoğurtlu) Köyü’nde. Hizan’ın kuzeydoğusuna 

düşüyor. Hizan’ın bilinen köyleri olan Horozdere ve Süttaşı’nın sırasındadır. Yoğurtlu Köyü dağın 

zirve eteklerine doğru yerleşmeye müsait; biraz düzleşmiş bir alanda bulunmaktadır. Şeyh 

Muhammed merkadı da bu köyün yakınlarındaki ağaçlık bir tepenin tam üstünde bulunmaktadır. Bu 

mezar türbe şekline getirilmemiştir. Mezar, demir parmaklıkla önceden çevrilmişken bir kez daha 

biraz genişçe bir demir parmaklıkla çevrilmiştir. Mezar taşında bir isim bulunmamaktadır.  

 

Köylü kılavuzun anlattığına göre bu mezarda yatan zat Basra’dan gelmiştir. Bir keresinde de; 

“Serab-ı Mısır’dır.” dedi. Kendisi, büyüklerinin anlattığına göre burada şehit düşmüş olabileceğini 

söyledi. Ve günde 50 kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi (… Karabaş, kişisel iletişim, 16 Ağustos 

2020).  
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2.1.5. Beyaz Mezartaşı, Muhammed-i Kutub (Kutb-i Veli, Muhammed-i Kutb-ı Veli), 

Arvas Merkadı 

 

Arvas bir ilim ve kültür merkezi olarak varlığını kanıtlamıştır. Gerek yetiştirdiği âlimler ile 

gerek gördüğü hizmetler ile saygın yerini hep korumuştur.  

 

Bölge tarihi, 16. yüzyılın başlarında Hakkâri Beyi İbrahim Han Bey’in bugünkü Van’ın 

Bahçesaray (Müküs) İlçesi’nin Arvâs (Doğanyayla) Köyü’nün; Muhammed Kutub-ı Veli’ye 

bağışlamasıyla başlamıştır.  Zamanla oluşturulan Arvâs Medresesi bölgenin en büyük ilim - irfan 

menbaı olmuştur (https://dundaralikilic.wordpress.com/makalelerim/sibgatullah-arvasi/, Erişim Tarihi: 

18.08.2020).  Arvas’ta Şeyh Fehim Arvâsî, Abdülhakim-i Arvâsî ve Seyit Sıbgatullah Arvâsî gibi 

önemli simalar yetişmiştir. Bu gün de çok ziyaretçi çekmektedir.  

 

Arvas’takiler seyyiddir. Yani evlad-ı Resul’dur. Onun için çok hürmet ve tazimde bulunulur. 

Çünkü Peygamber Efendimiz’den mervîdir: “Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de 

Allah sevgisi için sevin. Ehl-i beytimi de benim sevgim için sevin.” (Tirmizî, “Menâkıb”, 3792) diye. 

 

Arvas merkadında Seyyid Fehim-i Arvâsî’nin mezar taşı, beyaz taş mermerden olduğundan 

ziyaret çoğunlukla “Beyaz Mezartaşı” olarak nitelenmektedir.  

 

2.1.6. Nankas (Çömlekçi) Camisi, Merkadı 

 

Çömlekçi, Bahçesaray’da, dağların arasında bir köydür. Burada önemli ve büyük bir zat 

yatmaktadır. Kabr-i şerifleri cami avlusunda veya camide kalmaktadır. Kendisine büyük ihtimam ve 

saygı gösterilmektedir. Burada yatan zat eskiden kalbi saf insanlarca ziyaret edilirdi. Günümüzde bu 

kabrin ziyaretinde düşüş olmaktadır. Bunda köyün dağların arasında bulunma durumu etkili olmuştur. 

İnsanlardan tefrik ile üstün insan özelliğini kazanmış bir velidir. Merkadının girişindeki tabelaya göre 

isimleri Şey Abdülkerim’dir ve 1607 tarihli caminin sol bitişiğine, kümbet - cami karışımlı bir 

mimarili merkadına, yüksekliği diğer gördüğümüz merkadlara nazaran daha düşük bir şekilde 

yerleştirilmiştir ve üzeri Arapça yazılı yeşil bir örtüyle kaplanmıştır. Tabelada ayrıca Şeyh 

Abdulkadir-i Geylani’nin torunu olduğu belirtilmektedir.   

 

 

2.1.7. Ziyaret-i Sinan (Şeyh Sin, Şeyh Muhammed) Merkadı  

 

Bu ziyareti ablam Hürriyet’ten ve köyümüzün kadınlarının bu ziyarete gideceklerini 

konuştuklarında öğrendim. Hizan’ın Meydan Köyü’ndedir. Göçerlerin köyüdür. Bu ziyarette meşhur 

Şeyh Sin, Şeyh Muhammed yatmaktadır. Çeper gibi etrafı yuvarlak, orta ebat ve ağırlıktan oluşan 
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taşlarla çevrilen, çitlenen ve dolambaçlanan Şeyh Sin mezarı önce gelir, Şeyh Muhammed mezarı ise 

sonra gelir. Ziyaret edilirken de önce Şeyh Sin merkadı ziyaret edilir, daha sonra Şeyh Muhammed 

merkadına gidilir. Bunu bize ziyaret esnasında rehberlik yapan 17-18 yaşında genç söyledi. Bu gence 

göre köyün üstünde iki ziyaret daha var. Engelan denen bir ziyaret ve başka bir ziyaret. Bu ziyaretlerin 

birine de çocuk sahibi olmak için gidildiğini ifade etti. Ziyarette bezden bir parçayla iki uçtan bağlanıp 

içine küçük taş konulan düzenekciklere rast geldik. Bunlar çocuk sahibi olmak isteyen ziyaretçilere 

aitti. Birkaç yere de bez ve ip bağlanmıştı.  

 

Şeyh Sin merkadına ulaşır ulaşmaz fatiha okuduk. Amca oğlum Nesim, Emir adlı oğluna; “ 

Emir, oğlum ayağın ağrıyor mu?” deyip merkadı çeviren duvardan bir ağaç parçası alarak oğlunun 

dizine sürdü. Köye gidecekken önce ziyarete uğradığımız için bizimle kalan Nusret ÇETİN akrabamız 

da daha yoldayken; “Adam (insan), ziyarete cuma günü gelir.” dedi. Hakikaten ziyarete ulaştığımızda 

merkadını çevrili duvarda ziyaret günleri olarak pazartesi yazılmıştı. Nusret, merkadda da merkadı 

çevrili duvarı öptü ve bize kılavuz eden gencin söylemesi ve yapmasıyla merkada dolambaçlanan 

yolun üstünde duvarlara sabitlenen odunun altından geçip az ötede, merkada çok yakın yerde azıcık 

toprağı alarak ağzına attı, yedi. Dönüşte o odunun altından geçmeye çalışırken amca oğlum, kılavuz 

gençten öğrendiği şekliyle üstten atlamasını salık verdi ve Nusret üstten atladı. Şeyh Sin’in taş mezar 

taşında şifre gibi işaretler var, okuyamadık. Fotoğraf olarak kaydettik. Ek - I fotoğraflardadır. 

 

2.1.8. Nurs (Kepirli) Köyü, Nurs Camisi 

 

Nurs Köyü, yurtiçinden ve yurt dışından ziyaretçi çekmektedir. Burayı ziyaret edenlerin edep ve 

terbiye ile Allah’ın nimetini tefekkür ve takdirlerine şahit olunur. Dikkatlidirler. İslam’ın öngörmediği 

hâl ve davranışlar sergilemezler. Hidayet rehberi gördükleri Bediüzzaman’ın nasıl bir coğrafyadan 

çıktığını, Yaratıcı’nın izniyle tüm dünyada etkisini bırakan bir eserin nasıl zuhur bulduğunu 

takdirkarane sena ettiklerine şahit olmuşuz. Dostlarının memleketini ve doğup büyüdüğü yerleri, baba 

ocaklarını “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir.” edasıyla dolaşır gibiler. Görenler; bu ziyaretlerinden 

hâsıl olan şevk ve gayretlerinin, tahsin ve takdirlerinin zaman ve emek masraflarını karşıladığını anlar 

ve ziyaretlerini makbul görür. Çünkü bu ziyaretlerini “Seyahat edin, sıhhat bulun.” (Ahmet b. Hanbel, 

…, 280; Aclunî, …, 445) hadisine dayandırırlar.  

 

2.1.9. Şeyh Abdulbari (Şeyh Abdulbari-yi Çırçakî) Merkadı 

 

Şeyh Abdulbari ailesi; büyüklerimizin anlattığına göre Kalkanlı Köyü’ne (Hizan) Atik’ler, 

Öztürk’ler ve Çetin’ler soy ismini taşıyan ailelerin bir kısmıyla İstanbul’dan gelmiştir. Babası Sofi 

Mahmut’tur. Aynı köyden bir adam tarafından öldürülmüştür. Bınbêr altında. Babasının ölüm haberi 
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kendisine gelince söylenenlere göre çok bir tepki vermemiş: “Allah hakkımı hak edecek.” demiş.
9
 Bu 

köyde ibadet ve takva ile keramet sahibi bir zat olmuş. “Dedi(ler); her gün camiye gaz yağını getirme 

sırası birindeymiş. Şeyh Abdulbari kimse getirmediğinde her zaman çırasını çeşmeye daldırıp 

çıkartıyor, getirip yakıyormuş. Biri kendine (kendi kendine) demiş: ‘Bu her gün nerde getiriyor gaz 

yağını?’ Kalkıp takip etmiş. Bir gün yine çırada gaz yağı bitmiş. Şeyh Abdulbari çırayı alıp aşağı 

inmiş. Adam takip etmiş. Bakmış ki çeşmeye daldırıp çıkarıyor. Şeyh Abdulbari’yi görmüş. Şeyh 

Abdulbari demiş: ‘İşte, kimseye deme.’” (S. Çetin, kişisel iletişim…) 

 

Kalkanlı (Çırçak) Köyü’nde vafat eden Şeyh Abdulbari, Kalkanlı mezarlığında medfundur.  

 

Araştırmamızda Yaylakonak Köyü’nde (Bahçesaray’da) Kırk Sahabşêr ve bir ziyaretten de 

bahsedildi. Bunları gezme imkanımız olmadı. 

 

2.2. Menkıbeler 

 

Aşağıda verilen menkıbeler, velilerin merkadları çerçevesinde verilmeye çalışılmıştır. Az da 

olsa hayatlarını kapsayan menkıbelere de yer verilmiştir. Böyle zatların hayatları ve yaşamları da 

Allah’ın elinde bulunduğuyla ilgili menkıbeler ve keşfe’l-kubur özellikleri hakkında rivayetler 

bulunduğundan, bu yolla yaşam ve ölüm perdeleri kendileri için menkıbeye konu olduğundan bu yola 

başvurulmuştur. Hatta bazı evliyanın öldükten sonra tasarruf ettiği menkıbelerinden anlaşılmaktadır.  

 

2.2.1. Gavs-ı Hizanî İle İlgili 

 

2.2.1.1. Bir gün Gavs-i Hizanî (R.A.) sohbet ediyordu. Sohbette tüm halifeler ve ileri gelen 

sofilerle birlikte Seyda-i Tagî (ksa.) Hz. de bulunuyordu. Hava çok soğuktu, dışarıda fırtınalı bir kar 

yağışı vardı… Bir ara Gavs-i Hizanî (R.A.) Hazretleri sohbet arasında şöyle buyurdu: “Falanca 

dağdaki sudan olsa da içsek.” Şeyh Abdurrahman-i Tagî (ksa.) Hz. bu sözü duyar duymaz hemen 

yandaki testiyi yanına çeker. Yavaşça ve sessizce boş olan tepsiyi cübbesinin içersine koyar.. Geri geri 

çekilerek sohbetin huzurunu bozmadan kapıya doğru gider.. Dışarıya çıktığında göz gözü görmez bir 

fırtına ve… Kar, sis ve rüzgârdan nerdeyse hiç gözükmeyen bir dağa yolculuk başlamıştı. Gidecekti 

bir kere, o suyu Gavs-i Hizani’a (R.A.) getirecekti. Onun için mürşidinin rızası, hoşnutluğu her şeyin 

üstündeydi. 3 saati gidiş, 3 saati dönüş olmak üzere 6 saatlik çetin bir yolculuk başlamıştı bir kere. Ve 

nihayet Gavs-i Hizanî (R.A.) Hz.nin sözünü ettiği suya ulaştı… Cübbesinin içersinden testiyi çıkardı 

ve suyu doldurmaya başladı.. Suyu doldurdu, arkasını dönüp geriye baktığında kendisini bekleyen 

şeye doğru baktı. Gördüğü şey, gelirken binbir türlü sıkıntı içersinde yaptığı yolculuğa tekrar 

başlayacak olduu idi. Acele etmeliydi, sohbet bitmeden suyu yetiştirmeliydi. Mürşidinin hoşnutluğunu 

kazanma onu çepeçevre kuşatmıştı. Büyük bir sevinç ve azimle tekrar yollara düştü. Bir yandan 

soğukla mücadele ediyordu, bir yandan da mürşini düşünüyordu.. Acele etmeliydi.. ve nihayet yüce 

dergâha, yüce eşiğe vardı.. Çok yorulmuş ve bitkin düşmüştü. Ama bir aksilik vardı. Gavs-i Hizanî 

                                                 
9
 Bazı bilgiler; Şeyh Abdulbari’nin babasının ismi, nasıl öldürüldüğü, nerede öldürüldüğü, hatta nerden geldikleri Sevlet 

Çetin adlı kaynak anlatıcıdan alınmıştır.  Geldikleri yer köylüler tarafından da tasdik edilmiştir.  
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(R.A.) sohbeti bitirmiş ve hane-i saadete, istirahata çekilmişti. Olduğu yerde kalakaldı, su testisi 

kucağında, sıkıca sarılıyor ve… Yetişememenin üzüntüsü ile olduğu yere oturmuş ve beklemeye 

başlamıştı. Belki Gavs-i Hizanî (R.A.) Hz. uykusundan uyanır ve canı tekrar su ister diye dışarda 

kapının eşiğinde beklemeye başlar. Kar öyle yağar ki Seyda-i Tagî (ksa) Hz. yağan karın altında 

adeta donar.. Sabah olur Gavs-i Hizanî (R.A.) Hz. dışarı çıkar, bakar ki her taraf bembeyaz kar, 

sofilere seslenir; “Yolu temizleyin, karları küreyin, yalnız şu kar yığınına dikkat edin.” der. Sofiler 

merakla o kar yığınına bakarken Gavs Hz. buyurur; “O kar yığını altında Molla Abdurrahman olsa 

gerek.” Sofiler hemen kar yığının temizlerler, altında testiye sarılmış, donmuş Seyda’yı çıkartırlar. 

Hemen dergâha götürüp sobanın başında ısıtırlar, tüm vücudu sıcağın etkisi ve Gavs’ın himmetiyle 

donmaktan kurtulur. Sadece sağ ayağının başparmağı müstesna, o donmuştur artık ve simsiyah 

olmuştur. Aradan zaman geçer, Seyda-i Tagî mürşiddir, Gavs-i Hizanî Hz. ahirete intikal etmiştir. 

Nurşin’de bir köprü inşaatı için büyük bir kayanın tepeden aşağı yuvarlanma işi vardır. Kaya 

yuvarlandıktan sonra Seyda-i Tagî abdest alır ve öğle namazına hazırlık yapar. Abdest alırken sofiler 

Seyda’nın sağ ayak başparmağının simsiyah olduğunu görürler.. Merakla sorarlar; “Efendim, ayak 

başparmağınıza ne oldu da simsiyahtır..” Cevap bir müridin mürşidine olan sevgisini gösteren en iyi 

cevaptır.. “Bu ayak benim Gavs-i Hizanî’yi ne kadar çok sevdiğime şahitlik edecektir.” 

(https://youtu.be/Rwnj8HzW4ic, Erişim Tarihi: 26.08.2020). 

 

2.2.1.2. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Bitlis'te bulunduğu sırada bir gün sabah namazından 

sonra; "Ölümüm sonbaharın sonuna doğru olacak." Başka bir zaman Abdurrahmân Tâhî'nin de 

bulunduğu bir sırada oturduğu odanın boşaltılmasını emir buyurdu ve vasiyetini yazdıracağını 

bildirdi. Abdurrahmân Tâhî; "Efendim bu vasiyet de ne oluyor?" dedi. "Bana ilhâm yoluyla yaşamayı 

veya ölmeyi tercih etmem istendi. Rûhum âhireti diledi." buyurdu. Abdurrahmân Tâhî Hazretleri; 

"Efendimiz sizin hayatta olmanız insanların hayrını çoğaltır. Sadaka veriniz, zîrâ sadaka kaderin 

hükmünü önler. Kaderin hükmünün kesin olmayıp, sadaka verip vermemeye bağlı olması 

muhtemeldir." dedi. Bunun üzerine Sıbgatullah Arvâsî hazretleri emir verip çokça sadaka dağıttırdı. 

Fakat ertesi gün sâlihâ bir kadın gelip; "Eyvâh! Eyvâh! Gavs-ı Âzam şu alçak dünyâdan ayrılıp, 

Hakk'a kavuşma yolculuğunun eşiğindedir." dedi. "Bunu nereden biliyorsun?" diye sordular. Kadın; 

"Gavs bana dedi ki: Daha önce hastalanınca sadaka veriliyor ve ecel tehir ediliyordu. Halbuki bu 

sefer ecelim kesindir. Zîrâ kazâ-i mübremdir. Ona hiçbir şey engel olamaz, buyurdu." dedi. 

 

Hazret-i Gavs'a halîfesi Abdurrahmân Tâgî, teşrin-i sânînin (kasım ayının) dokuzunda; "Daha 

önce belirttiğiniz ecelinizin vakti geçti." dedi. "Hayır geçmedi. Çünkü kânun-ı evvelin (aralık ayının) 

ilk on günü de sonbahardan sayılır." buyurdu. Bir gün; "Cumâ günü, ölüm için güzel bir gündür. 

Fakat Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem pazartesi günü vefât etmiştir. Şeyhim Seyyid Tâhâ 

ise cumartesi günü vefât etti." buyurdu. "Cumartesi günü" sözünü birkaç kere tekrar etti. Kendisinin 

bu günde vefât edeceğini tahmin etti. 

 

… 

 

İki küçük oğlunu Seyyid Nûr Muhammed ve Seyyid Burhan'ı zâhirî ve mânevî terbiyeleri için 

Molla Abdurrahmân-ı Meczûb'a teslim etti. Seyyid Tâhâ Hazretleri’nden naklederek; "Kılıç kınından 

çıkmadıkça, bir şey kesemez." buyurdu. Vefât ettiği cumartesi günü öğleden sonra sekerât-ı mevt 

hâline girdi. Bu hâlinde yanına giren Abdurrahmân Tâgî ve Molla Abdurrahmân Meczûb, sessizce 

"Yâsîn" sûresini okudular. "Beni doğrultun." buyurdu. Doğrulttular. Tekrar; "Beni yatağıma uzatın." 

buyurdu. Birkaç defâ doğrulttular ve tekrar yatağa uzattılar. Ölüm hastalığının ızdırabı fazlalaşınca, 

Abdurrahmân Tâgî'ye bakarak; "Böyle olsun bakalım." dedi ve ölümü tercih ettiğini belirtti. Sarığını 

çıkardı. Göğsüne buz koydular. Yâsîn-i şerîf sûresini yüksek sesle okumalarını tavsiye buyurdu. 

Rabbine bir an evvel kavuşması ve ecelinin çabuk son bulması için duâ edilmesini ve bunun için, 

oğluna sadaka vermesini emretti. Bu sırada yanına girenlere oturmalarını söyledi. Ağır sekerâta girip 

rûhunu teslim edeceği zaman, sekerâtın şiddet ve ağır hallerinden hiç şikâyetçi olmadı. Kendisini 

yatağına koymalarını isteyince, kollarından tuttular. Lâkin yatağa kadar yürüyerek gitti. Yüksekliği 
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bir dirsek boyu olan sedirine kendisi çıktı. Sağ yanına yaslandıktan sonra tebessüm eder bir vaziyette 

kelime-i şehâdet getirerek rûhunu teslim etti. O anda odanın içine bir güzel koku yayıldı. Bu kokuyu 

odanın dışında duran diğer talebeleri de duydular. Bu koku defin esnâsına kadar devâm etti 

(https://www.bitlishaber13.net/sibgatullah-arvasi--gavs-i-hizani--59.html, Erişim Tarihi: 26.08.2020). 

 

2.2.1.3. Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Gavs’a ebdallık ettiğini söylemiştir. Bu dediğini 

destekleyecek şöyle bir olay anlatmaktadır: (Kaya, 2017: 75).  

 

Bir gün Hizan’ın köylerinden birinden birkaç köylü işsizlikten /dolayı çalışmak için İstanbul’a 

gider. Aradan birkaç ay geçtikten sonra köylülerden biri hariç tümü geri döner. Dönemeyenin ailesi 

durumu sorunca köylüler: “İstanbul’a varınca herkes bir işte çalışmaya başladı. Ancak bu 

arkadaşımızın izini sonradan kaybettik ve tüm aramalarımıza rağmen bulamadık.” diye cevap 

verirler. O zatın hanımının baba tarafı birkaç ay daha bekledikten sonra damatlarını ölümüne karar 

verip köye gelerek kızlarını alıp götürmek isterler. Damadın baba tarafı ise kızlarını vermek istemez 

ve aralarında çatışmaya giden bir tartışma başlar. İşlerin kötüye gittiğini gören bazı insanlar 

aralarına girerek derler ki: “En iyisi beraberce Gavs-ı Hizanî’ye gidelim, durumu anlatıp bir çözüm 

isteyelim, o ne derse kabul edelim.” “Böylece kalkıp Gavs’a geldiklerinde ben de oradaydım. 

Köylüler durumu Gavs’a anlattıklarında o anda Gavs bana (Seydayê Tağî) ve oğlu Seyyid 

Bahauddin’e dönerek: ‘Gidip durumu araştırın.’ diye emretti. İkimiz hemen yola çıktık. Bu arada da 

köylüler kendi aralarında: ‘Bunlar bir ayda gider, bir ayda dönerler. Bu da iki ay eder. En iyisi bu 

gece biz de burada kalıp yarın köylerimize dönelim ve iki ay sonra gelir neticeyi öğreniriz.’ diye 

anlaşırlar. Bizler ise tayy-ı mekân yapıp araştırmamızı yaparak döndüğümüzde yatsı namazı kılınmış 

ve Gavs Hazretleri, adetleri üzere namazdan sonra bir müddet yaptıkları sohbetlerinde idiler. Herkes 

bizi orada görünce şaşırıp kaldı. Gavs, bana durumu sordu ve ben: ‘Efendim, gittik ve bu insanların 

çalıştıkları yerlere sorduk, en son çalıştığı yerlerden bize, böyle bir insanın burada çalıştığını ve kısa 

bir müddet sonra vefat ettiğini ve falan yerdeki mezarlığa gömdüklerini söylediler. Bizi o mezarlığa 

götürüp mezarını da gösterdiler. Bununla beraber ben ve Seyyid Bahaeddin murakabe edip gerçekten 

o kabirde o gencin olduğunu müşahede ettik. Daha sonra köye dönüp durumu Gavs’a anlattık.’ O 

zaman Gavs, gelinin babasına: ‘Kızını al götür ve o tarihten sonra müddet süresi olan 4 ay 10 gün 

gününü tamamladıktan sonra evlendirebilirsin.’ dedi. Böylece köylüler de çekip gittiler.” (Akt.: Kaya, 

2017: 75). 

 

2.2.1.4. Hizan’da anlatıldığına göre; Sofi Mirza, Bediüzzaman Said Nursi’nin babası, Gavs-ı 

Hizan’ı ziyarete gitmiş. Gavs, ayağa kalkmış, Sofi Mirza’ya çok saygı göstermiş.  O gittikten sonra 

sormuşlar:  

 

“Efendim, neden bu Sofi Mirza, bu köylüye bu kadar değer verdiniz? 

 

Gavs-ı Hizan: “Bunun sülbünden öyle bir zat gelecek ki bu zata baba olmayı on gavslığa tercih 

ederim.” demiş.   

 

2.2.2. Feqiye Teyran’la İle İlgili 
 

2.2.2.1. Feqiye Teyran’ın merkadının hem Van-Bahçesaray’da hem de Hizan’da olmasıyla 

ilgilidir. Yukarıda zikredildiğinden buraya alınmamıştır.   

 

2.2.2.2. Feqiye Teyran’ın sevdiği kız olan ve adına “Ey Dilberê” diye Kürtçe kılam (söz) 

çıkardığı Sinem’in mezarıdır.  Söylenenlere göre mezarı Gayda’da, Şeyh Muhammed / Sultan 
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Muhammed ziyaretinin yanındadır. Hürriyet ÇETİN bu konuda şöyle der: “Ben oraya gittim, ben o 

kabri gördüm. Feqiye Teyran, mezarının başına gelip öyle ağlamış, öyle sarılmış ki mezar taşında 

kolunun izi çıkmış. Mezar taşında bu iz var.” (H. Çetin, kişisel iletişim …)  

 

2.2.2.3. “Ben bir gün; Sinemok diye bir çiçek var. Millet diyordu ki: ‘Kim bunun başında Sinem 

parçasını söylerse (kıraatına göre söylerse) o çiçek, çiçeklerini döker.’ Ben bir gün bu çiçeği görünce; 

‘Bir ben de söyleyeyim’ dedim, baktım, o çiçek hakikaten çiçeklerini döktü. Ben şaşırdım.” (S. Çetin, 

kişisel iletişim…) 

 

2.2.2.4. “Feqe’nin aşk efsanesine göre Hizan’da Sinem’in mezarının başındaki yaşlı iki meşe 

ağacı yan yana durarak yaşamını sürdürerek bu dünyada birbirlerine kavuşamayan Feqe ile Sinem’i 

fiziksel olarak bir araya getirmeyi sembolize eder.” (Çiçek, 2020: 229). 

 

2.2.3. Şeyh Muhammed / Sultan Muhammed İle İlgili 

 

2.2.3.1. Gayda’da, Şeyh Muhammed / Sultan Muhammed’in ziyaretinin olduğu yerde 7. 

yüzyıldan kalma delikli taş var. Biraz büyüdüğü hâlde konuşamayan o taştan geçirilir. Şifa bulması 

beklenir. Kenan ÇETİN; Gayda; o ziyareti bildiğini, annesinin kendisini oraya götürdükten sonra 

iyileştiğini, orada delikli taş olduğunu; delikli taşı bilip bilmediğimi; 4 yaşına kadar konuşamadığını, 

delikli taş olduğunu, annesinin orda delikli taştan geçirdikten sonra iyileştiğini anlatmıştı. Yıllar sonra 

o ziyarette Kenan hakkında konuştuğumda (Kenan hakkında bilgiyi Kenan’ın annesi Sakine 

anlatmıştı). Kenan’ın ablası Hülya, yeğenini (kardeşinin oğlu Muhammed’i) oradan geçirdikten sonra 

konuştuğunu anlattı, Muhammed’de kendisinin iyileştiğini tasdik etti.  

Ziyaretimiz esnasında Kürşat, mahalledeki çocuklara bu taştan geçip geçmediklerini sordu. 

Çocuklar: “Evet, günde 3 kere geçiyoruz.” dediler. Kürşat: “Niçin geçiyorsunuz?” dedi. “Karnımız 

ağrıdığında, hastalandığımız demde…” Kürşat sinirlenmiş gibi; “Öyleyse kimse doktora gitmesin. 

Herkes buraya gelsin.” dedi. Çocuklar sustular, bir şey demediler. 

 

2.2.3.2. Kafrızdedır. Kafrızde, kapılara monte edilen bir demir çubuklukla karşılıklı diğer bir 

parçanın kapı kilitlemesini kilitle gerçekleştirmeye olanak sağlayan basit yapıdır. Ziyaretimizde 

Hülya: “Kafrızde hani? Görünmüyor.” dedi. Sonradan öğrendiğim ki kafrızde hasta çocukların ağzına 

sürülüyor ve şifa dileniyor.    

 

2.2.4. Şeyh Muhammed İle İlgili 
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2.2.4.1. “Gayr-ı müslim geldi bu ziyarete. Diğer sene göğsüne iki çocuk aldı. Ziyaretin yanında, 

köye yakın kurban kesti.” (… Karabaş, kişisel iletişim, 16 Ağustos 2020) 

 

2.2.4.2. “Vallahi diyorlar; Bir öküz ziyarete girmiş. Bıçağa yetişmemiş.” (… Karabaş, kişisel 

iletişim, 16 Ağustos 2020) 

 

2.2.5. Beyaz Mezartaşı, Muhammed-i Kutub (Kutb-i Veli, Muhammed-i Kutb-ı Veli), 

Arvas İle İlgili 

 

2.2.5.1. Arvas merkadına girenlerden bazıları küçük, ince ağaç çubuğu, kabrin üzerine dökülen 

suyu, Arvas çakıllarını (taşlarını) şifa niyetine getirirler ve kullanırlar. 

 

2.2.5.2. Arvas Köyü imamı Yahya Hoca’nın (Hizan’ın Horozdere Köyü’nden Yukarı Ayvacık 

Köyü’ne gelip ikamet etmiş, orada vefat etmiş evliyalardan Seyda-i Molla Süleyman’ın torununun) 

anlattığına göre Ermeniler Muhammed-i Kutub’un mezarına zarar vermek istemişler. Büyük bir taş 

yuvarlanıp mezarını kapatmış. 

 

2.2.5.3. Büyük İslam âlimi ve velilerindendir. Adı Muhammed b. Kasım Bağdadî'dir. Seyyittir. 

Kutub, Veli, Kutb-i  Arvasî gibi lakapları vardır. Doğum tarihi ve yaşadığı asır ihtilaflıdır. Kabri 

Arvas'ta bulunmaktadır. Arvas seyyitlerinin ilk atası bu zattır. Arvas'ta Doğu’nun müstesna 

âlimlerinin ve velilerinin yetişmelerine vesile olmuştur. Ataları, Hülagu'nun Bağdat'ı istilası sırasında 

Musul'a, oradan da Anadolu'ya hicret etmiştir. Pek çok âlim ve veli yetiştirmişlerdir. Muhammed 

Kutub da babası Kasım Bağdadî Hazretleri'nden hilafet aldı. Babasının izniyle Hakkâri taraflarına 

gitti. Feraşin Dağlarında yedi yıl boyunca riyazetle meşgul oldu. Bu müddet içinde devamlı olarak 

Hızır Aleyhisselam’la görüştü (http://www.evliyalarimiz.com/muhammed-kutub-hazretleri, Erişim 

Tarihi: 27.08.2020).   

 

2.2.5.4. Saime’nin anlattığına göre babası Gurdedil taraflarındayken mı ne bir ışık Arvas’tan 

çıkıp Rımrım’daki şıresar
10

 tarafına gitmiş. Bunu Ulubeyli Köyü’ndeki çoğu kişi müşahede etmiş. 

2.2.6. Nankas (Çömlekçi) Camisi İle İlgili 

2.2.6.1. Hasta çocuklar ya da bir dileği olan kişiler Allah rızası gözetmiş bu mübarek zat hatırına 

merkadına uğrayıp dua ederler. Ahmet ismindeki bir çocuğun ağlarken tutulduğu için o ziyarete 

götürdüklerini işittim.  

Şu an çocuk iyi.  

 

2.2.7. Ziyaret-i Sinan (Şeyh Sin, Şeyh Muhammed) İle İlgili 

 

                                                 
10

 Eren. 
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 2.2.7.1. Feqiye Teyran demiş: Ben bir yer bulacağım kendime. Yerleri dolaşmış. Sormuş, 

dolaşmış. Nereye sormuşsa; “Bu kimin tarlası, mülkü?” Demişler: Benimdir… Babamdan bana 

kalmış… Babamın babasından kalmış diye. En son Şeyh Sin Şeyh Muhammed’i
11

 görmüş. Demiş: Bu 

kimin tarlası? Demiş: Sıra mülküdür. Feqiye Teyran demiş. Aha! Burası benim yerim! Orada kalmış 

(S. Çetin, kişisel iletişim, …)    

 

2.2.8. Nurs Ziyareti, Nurs Camisi İle İlgili   

 

2.2.8.1. Ablam Seher (Sakine)’dir. Aniden hastalanmıştı. Yürümeyecek hâle gelmişti. Baya bir 

süre öyle kaldı. Nurs Camisi’ne gitmesini söylediler. Katırla gitti. Ayakla geldi. Bunu müşahede ettik. 

 

2.2.9. Şeyh Abdulbari (Şeyh Abdulbari-yi Çırçakî) İle İlgili 

2.2.9.1. Sevlet Çetin anlatıyor: ‘Ne zaman “Ya Şeyh Abdulbari!” desem, ona havarımı 

ulaştırsam darda kalmamışım…’ (S. Çetin, kişisel iletişim, …) 

 

2.2.9.2. “Ziyaret üstünde (mezarlıkta) sel çıkmış. Yukarıdan kabirlerin üstünden aşağı gelmiş. 

Tam Şeyh Abdülbari’nin mezarının yanına gelince yön değiştirmiş. Onun kabrinin üstüne gelmemiş. 

Yönünü değiştirmiş.” (H. Çetin, kişisel iletişim…)  

 

Ben de merak ettim. Bir gün ziyaret üstünde ablama sorup baktığımda öyle gördüm.  

3. SONUÇ 

 

  

Hizan ve çevresi ziyaret yerleri ve menkıbeleri konusunu ela alan bu çalışma, alan 

araştırmasına dayandığı için söz edilen bu ziyaret yerlerinin bazısı hakkında daha önce belli bilgi 

sahibi olduğumuz hâlde tekrar gidip görme ve bilgi topla gereği duyduk. Bazılarına da ilk defa giderek 

bilgi topladık. Toplamda bu çalışmada sekiz ziyaret hakkında bilgi verilmiştir. 8’i de tarafımızdan 

gezilmiştir.  

Bazı bilgileri kaynak anlatıcının ağzından döküldüğü gibi Kürtçeden Türkçeye anlam ve 

vurgusu bozulmadan vermeye çalıştığımızdan cümle yapısı Türkçe’ye çok uyarlı olmamakla ve farklı 

gelebilmekle beraber orijinalin sağlanması adına bu yola başvurulmuştur.  

 Hizan’daki ziyaret yerlerinde küçüklüğümüzde hatırladığımız bez bağlama âdetinin büyük 

oranda ortadan kaldırıldığına şahit olduk. Mezarlar artık İslam’ın temel inancına dayalı şekliyle, 

anlayışıyla daha bir görülmekte ve ziyaret edilmektedir. Yoğurtlu Köyü’ndeki kılavuz, eskiden Şeyh 

Muhammed kabrinin bezlerle görülmez hâlde olduğunu, köy imamının tensip buyurmasıyla ortadan 

kaldırıldığını anlattı. 

                                                 
11

 Burada Şeyh Sin, Şeyh Muhammed bir alınmıştır. Bunlar ayrı kişilerdir. Mezarları da ayrı olarak mevcut. 
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 Sadelik ve aslında paradoks olarak zenginliğiyle öne çıkan bölgede, imkansızlıklar velilerde 

imkanı doğurmuştur. Halkın ziyaret kültürü biraz da örnek şahsiyetlerin bu temyiz ve tefriklerini 

anlamasının sonucudur ve kendilerini aşma istekleri olarak görülmektedir. Faydalı eğitimlerin ve 

çalışmaların amacı da olan; insanın olması gerektiği gibi olmasının saf ve temiz lezzetini almak 

istemesinin doğal olmasıyla halktaki bu teveccüh anlaşılabilmektedir.   

 Bununla birlikte insanların ziyaret yerlerine gitmelerinde iyileşme, çocuk sahibi olma, 

evlenme, akıllanma amaçları vardır. Bunlardan başka amaçlarla da ziyarete gidilir.  

Hizan’ın ve çevresinin neredeyse her mezarlığında en az bir ulu kişinin olduğu gerçeğiyle 

mezarlık ziyaretleri İslam dini temelli yapıldığı gibi sonradan eklenen inanışlarla da yapılmaktadır.  

Bazen de bir ziyarete muradın hâsıl olması için iki, yedi gün (cuma) gitme anlayışına rastlanır. 

Bu da başka bir anlayıştır.  

Ziyarete gidenlerin söylediği anlatılar, çoğunlukla sözlü gelenek aracılığıyla yayılır. O 

ziyaretin ziyaretçi sayısında artış meydana gelir. Bu anlatılar, gidenlerin sağlığa kavuştuğunu dile 

getirmeleri, ışık olayı, ziyaretin bizzat kendisinde gelişen ve rasyonel bir şekilde müşahede edilen bir 

olay ya da medfun kişinin büyük bir veli, din âlimi olması ile ilgilidir.  
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Görsel 1, Deliklitaş: Şeyh Muhammed / Sultan Muhammed türbesinin yakınındaki 7. yy’dan kalma 

delikli taş. Konuşma çağı geldiği hâlde konuşamayan çocuklar buradan geçirilir. Aynı şekilde bir 

rahatsızlığı olan da. (Kişisel arşivimden) 
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Görsel 2, Gayda Kalesi (Nefs-i Hizan). Burası Hizan’ın eski merkez yerleşkesidir. Söylenenlere göre 

aynı zamanda bir yönetici olan Şeyh Muhammed (Sultan Muhammed) burada yöneticilik yapmıştır. 

(Kişisel arşivimden) 

 
Görsel 3, Su: Nefs-i Hizan’daki kale altında çıkan su. Burada bir çeşme de vardır. (Kişisel 

arşivimden) 
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Görsel 4, Şeyh Muhammed Türbesi: Yukarıdaki fotoğraf Yoğurtlu Köyü’ndeki Şeyh Muhammed 

merkadının fotoğrafıdır. Fotoğrafta çocuk sahibi olmak isteyen bazı ziyaretçilerin kullandığı demirden 

beşik görülmektedir. (Kişisel arşivimden) 

 

 
Görsel 5, Şeyh Sin: Şeyh Sin mezarına çocuk sahibi olmak isteyenlerin düzenlediği düzenekçikler 

(Kişisel arşivimden) 
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Görsel 6, İşaretler: Şeyh  Sin Hazretleri’nin mezar taşındaki simge gibi işaretler (Kişisel arşivimden) 

 

 
Görsel 7, Camii: Seyyid Abdulkerim Hazretleri’nin medfun bulunduğu tarihî Çömlekçi Camisi 

(Kişisel arşivimden) 
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Görsel 8, Merkadın Dıştan Görünüşü: Camideki merkadının dış kapısı (Kişisel arşivimden) 

 

 
Görsel 9, Çeşme: Arvas’ta bir çeşme (Kişisel arşivimden) 
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Görsel 10, Beyaz Mezartaşı: Seyyid Fehim-i Arvasî merkadı. (Kişisel arşivimden) 

 

 
Görsel 11, Muhammed-i Kutub Hazretleri Merkadı: Ermeniler mezarına zarar vermek isteyince bu 

görünen kaya yuvarlanıp mezarını kapatmış. (Kişisel arşivimden) 
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Görsel 12, Camii İçi: Tarihi Arvas Camisi (Kişisel arşivimden) 
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Kazakistan Halk Meclisinin Kazakistan Toplumunun Birleştirilmesinde Rolü (Cumhuriyetin 

Kuzey Bölgesi'nin Materyalleri Temelinde) 

 

Ilyasova Gaukhar S.
1
 

Özet 

Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki farklı ülkelerin halklarının dostluğu ana servet olarak kabul 

edildi. Kazakistan Cumhuriyeti 30 yıllık bağımsızlık sırasında korunmuş ve artmıştır. Hem ülke hem 

de bölgedeki tüm milletlerden temsilcileri arasındaki denge ilişkileri, çokuluslu devlet ve toplumun 

benzersiz bir gelişme modeli yaratmasına izin verdi. 

Bu makale Kuzey bölgesi örneğinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin toplumunu birleştirirken 

Kazakistan halkının topluluğunun rolünü analiz etmektedir. Yazar, çalışmayı, 100'den fazla milletin 

temsilcilerinin yaşadığı Cumhuriyetin kuzey bölgesindeki demografik verileri analiz ederek çalışmayı 

yürütür. 

Bağımsızlık kazandıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti, ulusal bir devlet veya çok uluslu 

devlet olarak kalkınma stratejisi seçimine baktılar. Cumhuriyetin oluşumunun çok uluslu bir devlet 

olarak tarihi durumu, toplumun sosyal organizasyonunu birleştirmeyi amaçlayan daha fazla gelişme 

stratejisi belirlemiştir: milliyetin milliyetine veya dini sahibine rağmen, bir parçası, vatandaşlığının 

vatandaşı Kazakistan ve Kazakistan halkı. 

Kazakistan halkının montajı 25 yıldönümünü kutladı. Makale Kazakistan halkının meclisinin 

Kazakistan toplumunda büyük bir ün kazandığını ve ülkede önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 

Makalede, etnik göstergeye göre Cumhuriyetin kuzey bölgesi sakinleri açıklanmaktadır. Çalışma, 

Kazakaların bölgenin nüfusunun sadece yarısı olacağını ortaya koydu. Ülkenin kuzey bölgesinin 

nüfusu temel olarak Slav milletinin temsilcileri - Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslılar; Türk Dili Etnik 

Grupları - Tatarlar, Bashkirler, Azerbaycan, vb. Bölgenin politik ve kültürel yaşamına aktif 

vatandaşlık ve katılım etnokültürel merkezler sunmaktadır. Nüfus sayımına dayanarak, insan sayısı, 

Özbeks, Azerbaycan, Ermeniler, İnguşlar, özellikle göçmenlerin gelişi nedeniyle göçmen sayısı 

tarafından artmıştır. 

Kazakhstani kamu politikası modeli, interhnic tolerans ve sosyal uyum ilkelerine 

dayanmaktadır. Model, Sovyet sonrası alandaki durumlar arasında benzersizdir. Interhnic 

Communication dili olarak Rusya'nın yasama tanıtımı, kültürdeki çeşitlilik dışında, Kazakistan'ın tek 

bir insanının oluşumunu sağlamıştır. Devlet Başkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 

interetnik politikasının yetkili uygulanması Kazakistan'da barış ve uyum sağlamaya izin verdi. 

                                                 
1
 L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, gauhartas81@mail.ru 
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Meclisin gelişmesinin mantıksal yönü, çeşitli etnik grupların Kazakistan halkına kademeli olarak 

konsolidasyonu yapıldı. 

Anahtar Söcükler: Kazakistan'ın Tarihi, Kazakistan Halkının Montajı, Kazakistan Toplumu, 

Kuzey Kazakistan. 

 

The Role of the Assembly of Kazakhstan’s People in the Consolidation of Kazakh Society (Based 

on the Materials of the Northern Region of the Republic) 

Abstract 

For 30 years of Independence, the Republic of Kazakhstan has been able to preserve and 

increase the main wealth – the peoples’ friendship of different nationalities. The establishment of 

parity relations between representatives of all nationalities both in the republic and in the region 

allowed creating a unique model of the development of a multi-ethnic state and society. 

This article analyzes the role of the Assembly of Kazakhstan’s people in the consolidation of 

the Kazakh society of the republic on the example of the northern region. The author carries out 

research by analyzing statistical sources, demographic data for the northern region of the republic, on 

the territory of which representatives of more than 100 nationalities live. 

After gaining Independence, the Republic of Kazakhstan faced a choice of development 

strategy - as a mono-ethnic state or as a multi-ethnic state. The historical conditionality of the republic 

formations a multi-ethnic state determined the further development strategy which assumes the 

consolidation of society on the basis of citizenship: every citizen of Kazakhstan should realize 

himself/herself as a citizen of his/her homeland, a part of the Kazakh people and the Kazakh society, 

regardless of ethnic or religious affiliation. 

It is shown that the Assembly of Kazakhstan’s people which celebrated its 25th anniversary 

has a great authority in the Kazakh society and plays a consolidating role in the country.  

The article presents the characteristics of the population of the republic northern region by ethnic 

indicator. The study found that Kazakhs represent less than half of the region’s population. The 

population of the northern region of the country is represented mostly by representatives of the Slavic 

nationality-Russians, Ukrainians, Belarusians; it is also represented by Turkic-speaking ethnic groups-

Tatars, Bashkir’s, Azerbaijanis, etc. Active citizenship and participation in the political and cultural 

life of the region is represented by ethno-cultural centers. Based on the data of the 2009 census, it was 

found that mainly due to the influx of migrants to the region, the number of Tajiks, Uzbeks, 

Azerbaijanis, Armenians, Ingush increased. 

The Kazakh model of state policy, based on the principles of interethnic tolerance and social 

harmony, is unique among the states of the post-soviet space. The introduction of Russian language as 
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the language of interethnic communication by law ensured the formation of a unified Kazakh people, 

not excluding its diversity in culture. The competent implementation of the interethnic policy by the 

Head of State and the Government of the Republic of Kazakhstan made it possible to preserve peace 

and harmony on the Kazakh land. The logical direction of the Assembly's development was the 

gradual consolidation of different ethnic groups into a single civil community – the Kazakh people. 

Keywords: History Of Kazakhstan, Assembly Of Kazakhstan’s People, Kazakhstan Society, 

Northern Kazakhstan. 

The Republic of Kazakhstan is a multinational state which as of September 2021, is inhabited by 

more than 19 million people [1]. The population growth of the republic is directly related to the 

demographic policy carried out by the state, aimed at increasing quantitative indicators, improving the 

quality of population indicators and improving the quality of life of each resident. A strong 

demographic policy has become a priority task of the state after independence. After the collapse of 

the Soviet Union and the declaration of Independence, a new period begins in the development of the 

Kazakh people associated with the understanding of the impossibility of repeating the Soviet 

experience based on the internationalization of Kazakhstan population, and the understanding of the 

need to form a Kazakh society based not on ethnicity, but on citizenship. 

In the early 90s of the XXth century, the young state faced the problem of defining a new state 

ideology, a vector of development, and faced the question of the society unity or the creation of a 

mono-ethnic state. Kazakh politicians and scientists, understanding the polyethnicity of Kazakhstan's 

society as its peculiarity, suggested ways to consolidate society according to civil identity. As a result 

of public polemics and discussions of scientists, the main factors of consolidation of Kazakhstan's 

society on the way to transition to sustainable development were identified: no specific development 

factor was found, it was determined that only in combination, in a complex - ideological, political, 

socio-economic, ethnic, cultural - factors can ensure the sustainable development of Kazakhstan's 

society [2]. President of the country, N.A. Nazarbayev in 1993 as the main duty of the state, he 

defined the following task – “to turn the polyethnicity of society into a stable consolidating factor” [3; 

p. 23]. In the implementation of this task, an important role was assigned to social institutions - the 

Institute of Education, the Institute of Health, the Institute of family, the Institute of Economics, as 

well as national cultural centers. In this regard, it is urgent and necessary to create a unique model of 

all-Kazakh unity, expressed in the organization of a new body - the Assembly of Kazakhstan’s people 

with the function of uniting and uniting the ethnic groups of Kazakhstan into a single Kazakh people, 

regardless of ethnicity. The implementation of this idea took place in the conditions of mass migration 

of the population to the historical homeland.  May 23, 1996 by the Decree of the President of the 

Republic of Kazakhstan No. 2995, the Concept of forming the state identity of the Republic of 

Kazakhstan was approved [4] which made it possible to unite all ethnic groups living on the territory 

of the republic into a single Kazakh society on the basis of common values that are close to the 

absolute majority of Kazakhstanis, to unite all ethnic groups living on the territory of the republic into 

a single Kazakh society. 

The Head of the State N.A. Nazarbayev also assigned an important role to the middle class in 

the consolidation of Kazakhstan's society: “The Assembly could contribute to the education of our 

fellow citizens in the psychology of the middle class-a patriot and a citizen with a high moral culture, 
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aimed at entrepreneurship and high-performance work. After all, the more prosperous Kazakhstanis 

there are, the more prosperous and stronger the state is” [5]. 

The Assembly of Kazakhstan’s people, established on March 1, 1995, makes a significant 

contribution to the strengthening and development of Kazakhstan's identity and unity. For the first 

time, the idea of creating such a unique body was voiced by Elbasy in 1992, by the Decree of the 

President of the Republic of Kazakhstan dated March 1, 1995, the Assembly of Kazakhstan’s 

peoplewas formed with the status of an advisory body under the President of the Republic of 

Kazakhstan.  October 20, 2008 The Law “On the Assembly of Kazakhstan’s people” was adopted, 

according to which the Assembly “contributes to the development and implementation of state policy 

to ensure public harmony and national unity” [6]. 

Among the main tasks of the Assembly is to strengthen the unity of the multi-ethnic Kazakh 

society, preserve and develop the traditions, culture, national languages of the ethnic groups of the 

republic. The law defines the structure of the Assembly, according to which the assemblies 

accountable and responsible to the Assembly are organized in each region. The chairmen of the 

regional assemblies are the akims of the regions. The structure of the regional assemblies includes 

ethno-cultural associations that “contribute to strengthening the Kazakh identity and on the principle 

of citizenship, on the basis of patriotism, spiritual and cultural community of the ethnic groups of 

Kazakhstan with the consolidating role of the Kazakh people” [7]. 

The values system that form the Kazakh identity and unity, social harmony were formulated in 

the national patriotic idea “Mangilik El” which was put forward in the Address of the President of the 

Republic of Kazakhstan to theKazakhstan’s people in 2014 “Kazakhstan's way - 2050: A common 

goal, common interests, a common future” [8]. 

Due to historical circumstances, Northern Kazakhstan, consisting of four large regions - 

Akmola, Kostanay, Pavlodar, North Kazakhstan-is characterized as a multi-ethnic region, where only 

47% of the total population of the region are Kazakhs, the remaining 53 % are represented by non-

Kazakh ethnic groups [1]. The polyethnicity of the northern region was determined by the following 

historical factors: the resettlement policy of tsarist Russia, the demographic policy of the Soviet state, 

external and internal migration processes during the period of Independence which became a 

consequence of the contradictions of the reforms of the transition period. 

According to the Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and 

Reforms of the Republic of Kazakhstan, the largest percentage of Russians live in the northern region 

of the republic. For example, as of the beginning of 2021, 735,566 people lived in the Akmola region, 

52.2% of them were Kazakhs; only 864,550 people live in the Kostanay region of which Kazakhs 

make up 41.5 % of the total number of residents of the region, i.e. 358,784 people; in the Pavlodar 

region, 53.6% of the 751,012 residents are Kazakhs; 543,735 people live in the North Kazakhstan 

region, 193,043 of them are Kazakhs, i.e. 35.5 % of the total number of residents of the region. It can 

be seen from the statistical data that in the northern region of Kazakhstan, as a percentage, the smallest 

number of the Kazakh population is represented in the North Kazakhstan region [1]. This 

circumstance is due historically, as a result of the resettlement policy in the late XIXth - first half of 

the XXth centuries, the development of virgin and fallow lands in the 50s-early 60s of the XXth 

century. In the 90s of the XXth century. A sufficient number of citizens of German and Jewish origin 

returned to their historical homeland. Currently, the state program of voluntary resettlement of 

compatriots actively carried out by Russia contributes to the migration of the Russian population to 

the Russian Federation. Internal migrations also played an important role, for example, the relocation 

of a part of the population including the Kazakh population, to the major cities of the republic and the 
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capital Nur-Sultan at the beginning of the XXIst century. The outflow of the population, including 

Kazakh, to foreign countries has led to a decrease in the population of the region: young people 

receive education in other countries and, often, stay, do not return to the region, the demand for 

specialists with high qualifications in their industry who speak languages is growing. According to 

statistics, there has been a constant negative balance of migration in the North Kazakhstan region 

since the 90s of the twentieth century. However, there is clearly a positive trend: every year the 

migration balance is approaching one. For example, if the migration balance in the North Kazakhstan 

region in 1996 was 26,235, then in 2020 it was 1,759 people. In general, more people leave urban 

settlements than rural ones [9]. The migration balance is much better in the Akmola region, there is a 

decrease in the Russian population in the Pavlodar and Kostanay regions. 

A fairly large percentage in the northern region at the beginning of 2014 showed that the 

significant majority in the region is the Russian population – 287 thousand people, their share in the 

total population was 49.9%, compared with 2009 decreased by 0.5 %. The number of the Kazakh 

population of the region was 196 thousand people or 34.2% of the total population of the region and 

increased by 0.9% compared to 2009. The share of Ukrainians decreased by 0.5 %, Poles and 

Belarusians by 0.1 %, the share of other ethnic groups remained at the level of 2009. Since the 2009 

Census, mainly due to the influx of migrants to the region, the number of Tajiks has increased by 

84.7% and amounted to 774 people, Uzbeks by 19.4% (486 people), Azerbaijanis by 11% (1736 

people), Armenians by 6.5% (1353 people), Ingush by 0.8% (762 people). The number of other ethnic 

groups decreased by 4.4% compared to 2009, Russians by 4.4%,Kazakhs by 0.9%, Ukrainians by 

12.5%, Germans by 1.8%, Poles by 8.1%, Tatars by 4%, Belarusians by 11.9%, Chuvash by 10.2%, 

Bashkirs by 3.7%, Lithuanians by 4.4%, Mordvins by 17.1%, Chechens by 0.6% [10]. Immigrants do 

not make up for the outflow of the population in quantitative terms [9].  

The Turkic-speaking ethnic groups make up a small layer in the structure of society in the 

northern region. 

Table 1. Turkic-speaking ethnic groups 

Ethnic group onthe 

Akmola 

region 

on the 

Kostanay 

region 

on the 

Pavlodar 

region 

on the North 

Kazakhstan 

region 

TOTAL for 

the 

northern 

region of 

the 

republic 

Kazakhs 387 604 358 784 402 804 193 043 1 342 235 

Tatars 12 901 15 654 13 755 11 744 54 054 

Bashkirs 1 891 3 745 1 275 661 7 572 

Azerbaijanis 2 178 4 084 2 212 2 012 10 486 

Note. The table is compiled according to the data of the Bureau of National Statistics of the 

Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan for the Akmola, Kostanay, 

North Kazakhstan, Pavlodar regions [11]. 

As can be seen from the table, Kazakhs occupy the first place among the Turkic-speaking ethnic 

groups in the region, much less - Tatars, Bashkirs, Azerbaijanis. However, all nationalities are 

voluntarily united in ethno-cultural centers located in regional centers, cities of the region 

Interethnic harmony and consolidation of society in the northern region of the republic is an 

integral wealth and is of great value. Regional Assemblies become initiators and direct organizers of 

conferences, public events, seminars, events in the region that actively contribute to the preservation 
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and development of national cultures, languages, traditions, competitions in folk sports. It should be 

noted that thematic events are held using national costumes, showing traditions, national sports, 

showing performances based on books by famous national writers, reading poems by national poets, 

organizing exhibitions of national artists, holding debate tournaments. For example, in September 

2021, Kostanay residents, North Kazakhstanis-representatives of the Tatar-Bashkir “Duslik”EKO- 

took part in the world action “Tatarcha Dictation–2021”, held by the Republic of Tatarstan. 

All conditions have been created in the region for the languages’ development, the study, 

preservation and broadcasting of the culture and traditions of their ethnic group: there are schools (or 

classes) in which education is conducted in their native language specialized linguistic centers for the 

study of their native language by children and adults have been opened, TV broadcasts in their native 

language, the release of mass media. 

In the region there are public associations of Tatar-Bashkir, Polish, Korean, Jewish, German, 

Azerbaijani, Chechen-Ingush, Armenian, Slavic, Russian, Ukrainian, Belarusian, Afghan, Greek, 

Turkish and other cultures, the peoples of the Baltic States, the Russian Community of Siberian 

Cossacks is actively working in Kostanai, North Kazakhstan Region, the “Russian community of 

Siberian Cossacks” is actively working, in the Pavlodar region – “Pops of Cossacks of the Steppe 

Territory”.Thus, the Assembly of Kazakhstan’s peoplehas its branches in all regions and cities of 

republican significance. In the northern region, this body is represented by local assemblies of the 

Akmola, Kostanay, Pavlodar, North Kazakhstan regions which consolidate ethnic groups into a single 

Kazakh people, resolve issues on the implementation of the constitutional rights of representatives of 

each ethnic group living in the region to use their native language and culture. The Assembly of 

People of Kazakhstan has created conditions for the formation of a fundamentally new approach to the 

formation of mechanisms and technologies for regulating interethnic relations. Thanks to the unique 

model of interethnic harmony based on the principle of “Unity through diversity”, interethnic 

harmony is preserved, such important concepts as “tolerance”, “intercultural dialogue”, “interethnic 

harmony” are valuable in the minds of the population. Stability in the republic and the region is the 

result of many years of painstaking work of Elbasy, the Leader of the Nation N.A. Nazarbayev. The 

logical direction of the Assembly's development was the gradual consolidation of different ethnic 

groups into a single civil community – the Kazakh people. 
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Ali Nutkî’nin Hz. Hüseyin Mersiyesi 

 

İhsan ŞEHİTOĞLU
1
 

 

İslam tarihinin en hazin olayı Hicri 61 yılının Muharrem ayında Kerbela’da peygamber evladı Hz. 

Hüseyin ve beraberindeki küçük topluluğun acımasızca katledilmesidir. Bu hadise İslam tarihinde çok 

güçlü bir yankı oluşturmuştur. Hz. Hüseyin’in öldürülmesiyle son bulan bu can yakıcı olay matem 

atmosferini her asra taşımış ve bu olay üzerine mersiyeler kaleme alınmıştır. Anlatımlar İslamî 

edebiyat literatüründe Makteli Hüseyin adıyla yeni bir türün oluşumunu sağlamıştır.  

Maktel-i Hüseynlere Osmanlı sahasındaki şairler de oldukça ilgi göstermiş ve birçok eser verilmiştir. 

Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süedâ’sı içten ve coşkun anlatımıyla bunların başında gelir. Kerbela mersiyesi 

yazma geleneğini sürdüren şairlerden biri de 20. yüzyıl şairlerinden Ali Nutkî’dir. Ali Nutki Baba 

olarak da bilinen şair, Bektaşi postnişinidir. Ali Nutki’nin Kerbela mersiyesi Ravza-i Mübareke-i 

Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin adlı müstakil eserdir. Eser on bir bentli bir terciibent ve 

yedişer beyitten oluşan iki gazelden oluşmaktadır. Bu çalışmada söz konusu eserin transkripsiyon 

alfabesiyle yeni yazıya aktarımı yapılarak eser, yapısal ve tematik yönden incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Hz. Hüseyin, Kerbela, Maktel, Ali Nutkî. 

 

 

 

Ali Nutki’s Hz. Hussein Lamentation 

 

The saddest event in the history of Islam was in the month of Muharram in the year 61 Hijri, in 

Karbala, the son of the prophet Hz. Hussein and the small community with him are brutally murdered. 

This event had a very strong echo in the history of Islam. This painful event, which ended with the 

murder of Hüseyin, carried the atmosphere of mourning to every century and elegies were written on 

this event. The narrations provided the formation of a new genre in Islamic literature called Maktel-i 

Hüseyin. 

 

Poets in the Ottoman field also showed great interest in Maktel-i Hüseyn and many works were given. 

Fuzûlî's Hadikatü's-Süedâ is one of them with its sincere and enthusiastic expression. Ali Nutki, one 

of the 20th century poets, is one of the poets who continue the tradition of writing the Karbala lament. 

The poet, also known as Ali Nutki Baba, is a Bektashi sheikh. Ali Nutki's Karbala lament is a 

detached work called Ravza-i Mübareke-i Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin. The work 

consists of a terciibent with eleven stanzas and two ghazals, each consisting of seven couplets. In this 

study, the work will be analyzed structurally and thematically by transferring the work in question to 

the new script with the transcription alphabet. 

 

Keywords: Hz. Hussein, Karbala, Maktel, Ali Nutkî 
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Giriş 

Hz. Ali’nin H. 40 (M. 661) yılında Ramazan ayının yirmi birinci Cuma gecesi (Gölpınarlı, 2004: 282) 

şehit edilmesinden sonra Hz. Ali’nin büyük oğlu Hz. Hasan, Kufelilerin desteğiyle Irak’ta halife 

seçilir. Ancak Suriye ve Mısır’dan biat alan Muaviye ise bu halifeliği tanımayarak Hz. Hasan üzerine 

yürür. Zaten güçlü bir ordusu olmayan Hz. Hasan, çevresi tarafından yapılan tüm itirazlara rağmen 

tekrar müslüman kanı dökülmemesi için Muaviye ile anlaşarak halifelik hakkından vazgeçer (Erbay, 

Tozlu 2015: 21).  

Hz. Hasan, Muaviye ile barış yapmaya zorlandığında şu şartları öne sürer: 

1. Muaviye, hükümeti Kur’an ve Peygamberin sünneti ile belirlenen hükümlere göre 

idare edecek. 

2. Muaviye, hayatının sonunda halifelik için bir varis aday gösterme veya atama 

hakkına sahip olmayacak. 

3. Ali(a) ve dostlarının malları, canları ve şerefleri her nerede olursa olsun emin ve 

güvende olacak. 

4. Muaviye, Hz. Hasan’ın Hicaz, Irak ve Yemen’deki destekçilerinin barış içinde 

yaşamalarına izin verecek. 

5. Muaviye; Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve aile bireylerine karşı hiçbir aleni veya gizli 

harekette bulunmayacak ve onlara gözdağı vermeyecek (Yazdî, 1991: 46). 

 

Muaviye, uzlaşma yazılıp taraflar ve tanıklar imzaladıktan sonra Nuhayle’ye gider. Orada okuduğu 

hutbede “Ben” der, “Hasan’la bazı şartlara uyacağımı vadederek uzlaştım; ama o şartların hepsi de 

ayağımın altında onların hiçbirini yerine getirmeyeceğim.” Ve dediğini yapar. Hz. Ali’ye mescitlerde 

lanet okutur. Medine’de Mescid-i Nebi’de müminlerin annesi Ümmü Seleme, “Ali’ye sövenin Resul-i 

Ekrem’e sövmüş olacağına Hz. Resul’ü söveninse Allah’ı sövmüş bulunacağına” dair hadisi söylemiş 

olmasına rağmen bu kötü adet Ömer bin Abdulaziz dönemine kadar sürer (Gölpınarlı 2005: 57). Hz. 

Hasan ise H. 49 (M. 669) yılında Medine’de iken Yezid’le evlendirilme vaadiyle kandırılan karısı 

Cu’de aracılığıyla zehirletilerek şehit edilir (Gölpınarlı 2005: 58). Hz Ali’nin taraftarları öldürülür, 

evleri yıkılıp yakılır. Ehlibeyt’e ve şehidlerin evladına hiçbir pul verilmez. Muaviye, hayatının 

sonunda halktan oğlu Yezid’e zorla biat alıp yerini oğluna bıraktıktan sonra ölür (Gölpınarlı 2005: 

57). Ölmeden önce Muaviye, Hz. Hasan’la yaptığı antlaşmanın tüm şartlarını alt üst eder. 

Hz. Hüseyin, ağabeyinin şehit edilmesinden sonra Muaviye ile yapılan antlaşmaya Muaviye hayatta 

olduğu sürece sadık kalır. Ancak Hz. Hüseyin, Muaviye’nin ölümü ardından hilafet makamına oturan 

Yezid’in halifeliğini tanımaz ve ona biat etmez.  Oysaki Hz. Hüseyin’in şahsiyeti öylesine toplumsal 

itibar sahibiydi ki eğer o, baştan itibaren kurulu düzenle uzlaşmış olsaydı, hayatını garanti altına 

almakla kalmayacak bazı önemli mevkiler ve resmi görevler de alacaktı (Yazdî, 1991: 59). Fakat Hz. 

Hüseyin Yezid’e biat etmemekte kararlı olunca bu durum Yezid ve yönetimi tarafından halledilmesi 

gereken bir sorun olarak gözüküyordu. Yezid, Medine valisine haber göndererek Hz. Hüseyin’den biat 

almasını emretti. Yezid’e biat etmeyen Hz. Hüseyin’in Medine’de kalması tehlike arz ettiğinden Hz. 

Hüseyin Mekke’ye gitmeye karar verir. 

Hz. Hüseyin Medine’den Mekke’ye hareket etmeden bir önceki gece veda etmek üzere dedesi 

Resulullah’ın kabrinin başına gelir, namaz kılıp dua eder ve ağlar. Sabaha doğru başını kabrin üzerine 

koymuş bir vaziyette uykuya daldığında rüyada Allah Resulü’nü görür. Onu bağrına basıp öpen Allah 
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Resulü, şöyle buyurur: “Kerbela’da susuz bir şekilde kendi kanına bulanmış olduğunu görür gibiyim. 

Baban, annen ve kardeşin burada seni hasretle beklemektedirler.” 

Yine Allah Resulü Hz. Hüseyin’e rüyasında şöyle buyuruyordu: “Senin için cennette öyle dereceler 

vardır ki onlara ancak şehadetle ulaşabilirsin” (Muhaddisî, İstanbul: 258). 

Hz. Hüseyin’in biat etmediğini ve Mekke’ye geçtiğini haber alan Kufeliler, Hz. Hüseyin’e mektuplar 

göndererek şehirlerine davet ediyor ve onun halife olmasını istediklerini belirtiyorlardı. Hz. Hüseyin 

amcasının oğlu Müslim bin Akil’i Kufe’ye elçi olarak gönderdiğinde Müslim, Hz. Hüseyin adına biat 

almaya başladı. Ancak durumdan haberdar olan Yezid Kufe’ye yeni vali olarak Ubeydullah bin 

Ziyad’ı atar. Ubeydullah kısa sürede Müslim bin Akil nezdinde Hz. Hüseyin’e biat edenleri tehditler 

savurarak sindirir. Vali Ubeydullah’ın huzuruna götürülen Müslim bin Akil orada öldürülüp cesedi 

sokağa atılır.  Ardından 8 veya 9 Zilhicce Hicri 60 (9 veya 10 Eylül Miladi 680) yılında Müslim bin 

Akil’in Kufe’deyken evinde kaldığı Hâni’ b. Urve de öldürülerek başları Dımaşk’a Yezîd’e gönderilir 

(Yiğit, 2006: 92). 

Tüm bu gelişmeler olurken Hz. Hüseyin Kufe’de Müslim’in başına gelenleri ve olayların iç yüzünü 

öğrenmek için Mekke’den Kufe’ye doğru yolculuğa başlar. Beraberinde 70 kadar çoğunluğu yakın 

akrabası olan taraftarı vardır. Hz. Hüseyin’i yolundan döndürmek isteyenler olduysa da o, Kufe’ye 

gitmeye kararlıdır. Yolculuk esnasında ünlü şair Ferezdak ile karşılaşan Hz. Hüseyin ona Irak halkının 

durumunu sorduğunda şu cevabı alır: “Halkın kalbleri seninle kılıçları Ümeyye Oğulları iledir” 

(Köksal, 1984: 88).  

Hz. Hüseyin’in Irak’a doğru yolculuğun esas sebebi sadece görülen rüyaya bağlanamaz. Görülen rüya 

bir sonucun haberidir. Nitekim İslam düşüncesinde sadık rüyalar bir bilgi edinme kaynağı olarak 

algılanır. Yusuf suresinde Hz. Yusuf’un küçükken gördüğü rüya bu durum için güzel bir örnek teşkil 

eder. Öyle ise Hz. Hüseyin’i Kerbela’ya götüren sebep ne idi? Kur’anî bakış açısıyla olaya bakacak 

olursak Nisa suresinin 75. ayeti mübîn bir delildir. 

“Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, 

katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı 

erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? (Nisa/75)”  

Bu ayet Hz. Hüseyin’in niçin Kufe ahalisinin şehirlerine gelmesine yönündeki aşırı isteklerine karşı 

koyamadığını ve kendisini desteklemek için onların içten vaatlerini bir kenara atamadığını açıklar. 

Bilakis o, halkın çağrısına olumlu cevap vermeyi bir görev olarak kabul etmişti (Yazdi, 1991: 22). Hz. 

Hüseyin’in hareketinde amaç, sadece haksızlığa bir son vermek, bozulmuş bir yöneticiyi devirmek ve 

yozlaşmış bir rejime son vermek için mücadele etmek değildi. Onun amacı ki bu en yüce amacıydı. 

İslam’ı imha olmaktan korumaktı. Onun amacı, diğer kutsal dinleri birbiri ardına er veya geç 

mahveden yozlaşmanın İslam’da yer almasını önlemekti (Yazdî, 1991: 22-23). 

Hz. Hüseyin, şayet Yezid’e biat etmiş olsaydı zalim ve her türlü ahlaksızlığı aleni bir şekilde yapan 

idarecilerin Müslüman toplumları yönetmede bir beis olamayacağı meşruluk kazanabilirdi. Bunun 

farkında olan Hz. Hüseyin bir konuşmasında şöyle der:  

“Eğer onlar benden biat etmemi istemeseler bile, ben sessiz kalmayacağım. Çünkü benim 

hilafet düzeniyle muhalefet etmem sadece Yezid’e biat etmek meselesi üzerinde değildir ki 

onlar biat hususunda sustukları vakit ben de susmayı tercih edeyim. Belki Yezid ile 
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ailesinin varlığı zulüm ve fesadın yayılmasına sebep olduğu gibi İslam ahlakının da 

değişmesine sebep olmuştur. Bana düşen vazife bu bozuklukları düzeltmek, marufu emir ve 

münkeri nehyetmek vazifesini yapmak, ceddim Resulaullah’ın yolunu ihya etmek, babam 

Ali’nin sünnetini diriltmek, adaleti yaymak, Benî Ümeyye hanedanının düzensizliklerini 

kökünden temizlemek için kıyam etmektir. Böylece bütün dünya bilmelidir ki Hüseyin, 

makam ve servet peşinde olmadığı gibi fesat ve bozgunculuk çıkaran bir şahıs da 

değildir” (Necmi, 2007: 56).  

Açıkça anlaşılıyor ki Kerbela faciasının ortaya çıkışının tek ve en önemli nedeni İslam prensiplerini 

koruma görevidir (Yazdî, 1991: 70). 

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler yolculuğun sonunda Irak’a yakın Kerbela denilen bir bölgede 

konaklamak zorunda kalırlar. Burada Yezid’in dört bin kişilik ordusu tarafından on gün boyunca 

muhasara altında tutularak içme suyuna ulaşmaları dahi engellenmeye çalışılır. Onuncu gün Hz. 

Hüseyin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Cuma günü şehit edilir.  (Köksal, Ankara: 178). 

Kerbela’da Hz. Hüseyin’in şehid edilmesiyle hadise kapanmamış ve İslam tarihinin en vahim olayı 

olarak yerini almıştır. Bu hadisenin tesiri yürek sızısını şair dilinden taşırarak “Maktel-i Hüseyin” diye 

edebi bir türün oluşumunu doğurmuştur. İlk makteller Arap ve Fars edebiyatlarında görülmüş 

ardından diğer İslam ülkelerinin edebiyatlarında da varlık bulmuştur. Türkçe yazılan Maktel-i 

Hüseyinler içerisinde Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süeda’sı
2
 başat konumdadır. Fuzûlî bu eserinde yer alan 

İmam Hüseyn Mersiyesi adlı manzumun bir beytinde:  

Çoktur hikâyet-i elem-i şâh-ı Kerbelâ 

Elbette çok hikâyet olur mûcib-i melâl (Gürtunca, 2003: 519).  

“Kerbela şahının çoktur gam hikayesi, hikâye çok olunca elbette melal artar.” Derken Fuzûlî, Kerbela 

hadisenin sadece yaşanılan zamanda kalmadığını, her asırda yankı bulacağını ve hadise hatırlandıkça 

yürekleri sızlatacağını biliyordu. Böylesine vahim bir hadiseyi kendi zamanına hapsedemeyen tarih 

adeta aciz kalmıştır. Kerbela hadisesi her asırda şiirde ve nesirde konu olmuş her yeni nesil bu 

hadiseden haberdar olmuştur. 

Kerbela hadisesi üzerine şiir yazan şairlerden biri de 20. yy şairlenden Ali Nutkî’dir. Ali Nutkî Baba 

olarak da bilinen şairin Ravza-i Mübareke-i Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin adlı eseri 

çalışmamızın esasını oluşturmuştur. Eser, transkripsiyon alfabesiyle yeni yazıya aktarımı yapılarak 

şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. 

 

1. Eserin Genel özellikleri  

1.1. Eserin Müellifi: 

Ali Nutki Baba olarak da bilinen Ali Nutki, 1889 yılında doğmuş ancak doğum yeri bilinmemektedir. 

Bektaşi postnişini ve şairi olan Ali Nutki, Bektaşi babası Nuri Baba’nın oğludur. Babası Nuri 

Baba’nın vefat etmesinin ardından babasının postnişinliğini yaptığı İstanbul Çamlıca Bektaşi Tekkesi 

                                                 
2
 18. yüzyıl şairlerinden Dârendeli Bekâyî, Hadikatü’s-Süedâ’nın manzum çevirisini yapmıştır. Bekâyî’nin bu eseri 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Eren 2017. 
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postuna oturmuş ve burada Bektaşi Babalığı yapmıştır. Halk arasında "Nur Baba" olarak anılmıştır. 

1936 yılında vefat eden Ali Nutki Baba, önce Çamlıca tekkesinde bulunan mezarlığa defnedilmiş, 

daha sonra Çamlıca Tekkesi’nin yıkılmasının ardından kabri Merdivenköy Bektaşi Tekkesi'nin 

yanında bulunan Mansur Baba bahçesine taşınmıştır.  

Bektaşi inancına mensup bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Ali Nutkî Baba’nın edebî kişiliğinin 

şekillenmesinde bu durum oldukça etkili olmuştur. Nitekim sonrasında Mehmed Ali Hilmi 

Dedebaba’ya intisap ederek kendisi de bir Bektaşi babası olan Ali Nutkî, şiirlerinde Bektaşilik inancı 

ve adabı ile ilgili konulara yer vermiştir (Özmen 1998 ve Koca 1990’dan akt. Akın 2019).  

1.2. Eserin Adı: 

Eseri adı “Ravza-i Mübareke-i Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin”dir. Bu isim eserin başında 

yer almaktadır. Eserin içerisinde eser ismine dair ayrıca başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

1.3. Eserin Yazılış Tarihi: 

Metinde eserin yazılış tarihine yönelik bir tarih düşürme bulunmamaktadır. Ancak eserin eser adının 

altında Hicri 1303 (Miladi 1908) tarihi yer almaktadır. Bu tarihin eserin baskı tarihi olması 

muhtemeldir. 

1.4. Eserin Matbu Nüshası: 

Eserin matbu nüshası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında “Ravza-i Mübareke-i 

Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin” adıyla kayıtlıdır. Eserin demirbaş numarası: 

OE_TK_03027, yer numarası: 811.24 ALİ 11326 H/1908 k.1/1’dir. Eserin fiziksel nitelikleri: 15 s.; 

17x12 cm.’ dir. Eser eski harflerle baskısı yapılmıştır. 

1.5. Eserin Vezni: 

Eserin tamamında sadece “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” vezin kalıbı kullanılmıştır. Eserde yer 

yer hafif vezin kusurlarıyla birlikte şair vezin kullanmada başarılıdır. 

1.6. Eserin Beyit Sayısı: 

Eserde üç şiir vardır. Birinci şiir 74 beyit, ikinci ve üçüncü şiirler 7’şer beyitten oluşmaktadır. Eserin 

toplam beyit sayısı 88’dir 

1.7. Eserin Nazım Şekilleri: 

Eserde iki farklı nazım şekli kullanılmıştır. Birinci şiir eserin başlangıcında yer alan 11 bentten oluşan 

bir terciibenttir. Terciibendin 1. 3. ve 10. bentleri 5 beyitten diğer bentler 6 beyitten oluşmuştur. Bu 

şiirin 3. bendinde bir dize muhtemel eksik yazılmış olacak ki bu bent 11 dizeden oluşuyor. 

Terciibendin vasıta beyti şöyledir: 

Bil ki Kevserdir bahâ-yı hûnuna oğlum bedel 

Git şehıîd ol Kerbelâda öyle al kanınla gel 

Eserin ikinci ve üçüncü şiirleri gazel nazım şeklindedir. İkinci şiir Mersiye başlığını üçüncü şiir de Bir 

Gazel başlığını taşımaktadır. 
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1.8. Eserin Muhtevası: 

Eserde terciibent şekliyle yazılan ilk şiirin adını günümüz Türkçesiyle şöyle söyleyebiliriz: 

“Peygamberin mübarek kabrinde rüya aleminde olan Hazreti Hüseyin.” Eserin adından da 

anlaşılacağı üzere eserde bir rüya hadisesi vardır. Bu rüya, Hz. Hüseyin Medine’den Mekke’ye 

hareket etmeden bir önceki gece veda etmek üzere dedesi Resulullah’ın kabrinin başına gelir, namaz 

kılıp dua eder ve ağlar. Sabaha doğru başını kabrin üzerine koymuş bir vaziyette uykuya daldığında 

rüyada Hz. Peygamberi görür. Onu bağrına basıp öpen Peygamber şöyle buyurur: “Kerbela’da susuz 

bir şekilde kendi kanına bulanmış olduğunu görür gibiyim. Baban, annen ve kardeşin burada seni 

hasretle beklemektedirler.” Yine Allah Resulü Hz. Hüseyin’e rüyasında şöyle buyuruyordu: “Senin 

için cennette öyle dereceler vardır ki onlara ancak şehadetle ulaşabilirsin.” Terciibendin bütün 

bentlerinde ve vasıta beytinde bu rüya hadisesinden ilhamla rüya alemindeki hazreti Hüseyin’e dedesi 

Allah Resulü’nün seslenişi vardır. 

 “Âh” ünlemiyle başlayan terciibendin ilk bendinde Hz. Muhammed torununa Kerbela meydanına 

gidip kanlı bir cenk kılarak Haydar’ın yavrusu olduğunu hileli düşmana göstermesini ve temiz 

şeriatını elden bırakmayıp Yezid’e el vermemesini söyler. İlk bentten anlaşıldığı gibi Hz. Muhammed 

torununun Kerbela’ya gitmesini istemekte ve desteklemektedir. Birinci bentten sonra 11 defa tekrar 

edilen vasıta beytinde de Hz. Muhammed torunundan Kerbela’ya gidip al kanlar içerisinde yanına 

gelmesini söylerken şunu da müjde olarak verir: “Kanının bedeli Kevserdir.” Eserin bütün bentlerinde 

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyine’ seslenişi çeşitli istekler ve yönlendirmelerle devam eder.  

Eserde birinci sıradaki terciibentten sonra gelen “Mersiye” başlıklı 7 beyitli şiirde hüzün vardır. Yeni 

yılın matemi tazelediğini öyle ki bütün halk yeme içme ile meşgul olurken kendisi susuzluktan 

dudakları kuruyacak olsa da ağzına bir damla Zemzem suyu dahi almaması gerektiğini söyler. Şair, 

bunu söylerken Aşure gününde tutulan oruca bir gönderme yapar. 

Son şiir de 7 beyitten oluşan bir gazeldir. “Bir Gazel” başlığını taşıyan bu şiirde şair ehl-i beyt 

imamlarının her birinin adını söyleyerek onlara olan muhabbetini ve bağlılığını dile getirir. 

 

1.9. Eserin Dil ve Anlatım Özellikleri: 

Ali Nutki’nin “Ravza-i Mübareke-i Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti Hüseyin” adlı eserinde Arapça 

ve Farsça tamlamalar bulunsa da eserin dili ağır değil. Üç veya dört kelimeden oluşan tamlamaların 

olmayışı özellikle fiillerin Türkçe kökenli olması eserin dilini anlaşılır kılıyor. Eser kısmen imale gibi 

vezin kusurları barındırsa da şair vezin oluşturmada kafiye ve redif kullanmada başarılıdır. Esere 

sanatsal estetik açısında baktığımızda lafız ve mananın birbiriyle uyumlu olduğunu görürüz. İçten ve 

coşkun bir söyleyiş eserin genelinde hissedilir. Bazı sanatlı söyleyişlere “Şibl-i Haydar” tamlamasında 

olduğu gibi kısmen de olsa yer verilmiştir.  

Eserde birinci bentten sonraki tüm bentler ise “Öyle al kanınla…” ifadesiyle başlar. Ve bu ifadenin 

ardından emir kipinde “gel, dur, çık, dön git, gir, görsün” gibi fiil kullanımları vardır. Bu söyleyiş 

adeta bir direktif havası yansıtır. 
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Sonuç 

Kerbela hadisesinin üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen hâlâ ilk günkü yürek yakıcılığıyla bu 

hadisenin anlatılması garipsenmemelidir. Çünkü Kerbela şehidi Hz. Hüseyin, İslam peygamberi Hz. 

Muhammed’in ehlibeytinden öz torunudur. Nitekim Peygamberin veda hutbesinde Müslümanlara 

emanet ettiği iki ağır emanetten biri ehlibeytidir. Ehlibeyt mensubu Hz. Hüseyin, İslam’ı tanımayan 

kafirler eliyle değil İslam yurdunda Yezid taraftarınca katledilmesi olayı daha vahim hale getirmiştir.  

Hadise inançlı yüreklerde böylesine yürek yakıcı iken Kerbela hadisesine duyarsız kalmak vicdana 

ağır gelmiş olacak ki bu hadise her asırda söylenegelmiştir. Olaya sadece vicdan boyutuyla bakmak 

eksik kalabilir. Kerbela şehidini anmak aynı zamanda bir taraf belirlemektir. Bu taraf en başta zulmün 

ve zalim idarecilerin karşısında hakkın ve hakikatin tarafında olmaktır. 

Vicdanının sesiyle tarafını açıktan belirterek Kerbela olayına yönelik şiir yazan şairlerden biri de 20. 

yy. şairlerinden Ali Nutki’dir. Ali Nutki’nin “Ravza-i Mübareke-i Nebevideki Âlem-i Menam Hazreti 

Hüseyin” adlı eserinde toplam 88 beyitten oluşan üç şiir yer almaktadır. İlk şiir 74 beyitlik bir 

teciibenttir. Bu şiir uyku alemindeyken rüyasında gördüğü Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’e 

seslenişi şeklindedir. Bu yönüyle Ali Nutki’nin eseri bilindik Kerbela mersiyelerinden farklılık arz 

eder. Eserdeki diğer iki şiir ise gazel nazım şekliyle yazılmış yedişer beyitten oluşan şiirlerdir.  

Eser daha önce Hicri 1326 (Miladi 1908) yılında Arap harfli baskısı yapılmış; ancak Latin alfabesine 

aktarımı daha önce yapılmamıştır. Eserin transkripsiyon alfabesiyle yeni yazıya aktarımı ilk kez 

yapılmıştır. Eserde sanatlı söyleyişlere de yer verilerek olan lafız ve mana uyumu sağlanmıştır. Nazım 

tekniği bakımından eserde yer yer vezin kusurları bulunsa da şair vezin kullanımında başarılıdır. 

Eserin dili sade, şairin coşkun ve içten bir anlatımı vardır. 
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[3]  RAVŻA-I MÜBĀREKE-İ NEBEVI  ̇̄DEKİ ʿĀLEM-İ MENĀM  

                                                             ḤAŻRET-İ ḤÜSEYİN 

 

  [Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün] 

     1 

  Āh maẓlūm Ḥüseyinim nūr-ı ʿaynım diñle gel 

ʿArṣa-i fānı  ̇̄de mümkün mi beḳā ṭutsun temel 

  Gelse de dünyāda boşdur boş ḥuṣūle her emel 

Yazdı pı  ̇̄şānı  ̇̄-i pākiñ üzre kilk-i lem-yezel 

  Git ḳızıl ḳana boyan it ḳanlı bir cenk ü cedel 

Kerbelā meydānına gir oġlum eyle seyf-i sel 

  Şibl-i Ḥaydar olduġuñ görsün ʿadū-yı pür-ḥiyel 

Ḳoyma şerʿ-i pākimi elden Yezı  ̇̄de virme el 

  Bil ki āh oġlum faḳaṭ bekler seni anda ecel 

Ḳoy başıñ ṣusuz kesilsüñ ṭabʿıña virme kesel 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

      

      2 

[4]  Öyle al ḳanıñla gel it ravżamı rengı  ̇̄n sen 

Ben de ḫāk-efşān idem ravżamdan öyle nāle-zen 

  Ḳalḳarım Allāhu ekber baḳ derim ey ẕü'l-minen 

İşte maẓlūmum Ḥüseynim işte göz yaşımla ben 

  Baḳ ne ḥüzn-āver şehı  ̇̄diñ pı  ̇̄rehensiz bı  ̇̄-kefen 

Reʾs-i maḳṭūmı elinde çāk çāk olmış beden 

  Tı  ̇̄r-i şemşı  ̇̄r ucları baġrında bürhān-ı fiten 

Şaḳ olunmuş lebleri yanmış ṣusuzluḳdan dehen 

  Vā Ḥüseynā vāh vāveylā ile reft-figen 

Şu ʿAlı  ̇̄ bu Faṭımam mesmūm öbür yanda Ḥasan 

  Ehl-i beytim itdi şimdi ravżamı beytü'l-ḥazan 

Müntaḳimsiñ it Ḥüseynim yā İlāhı  ̇̄ şād u şen 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      3 

[5]  Öyle al ḳanıñla ṭur Cı  ̇̄brı  ̇̄l iner gökden hemān 

Dir ki gül müştāḳıñ oldı şimdi Rabb-ı Müsteʿān 

  Şehı  ̇̄d-i ḳudsiyeti üzre uçarsıñ ol zamān 

İşte mihmān-ı İlāhı  ̇̄ geldi dir lāhūtiyān 

  ʿArşda gül-bāng oḳur şevḳiñ ile kerrūbiyān 

Bezm-i ḫāṣu'l-ḫāṣ-i Mevlāya idersiñ iḳtirān 
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  Ol zamān düş āsitān-ı Ḥaḳḳa it ʿarż u beyān 

Lebleriñ göster di ki Rabbim ṣusuzdur bu dehān 

  ʿArż iderler Kevse̱ri içmem di ey rūḥ-ı revān 

Cedd-i pākim ravżasında āh iderken bir zamān 

  Göñlüm olmaz Kevse̱riñle cennetiñle kāmrān 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

4 

[6]  Öyle al ḳanıñla gel görsün seni Rabbu’r-Raḥı  ̇̄m 

Ḫāzin-i cennet ḳoşar dir ol zamān dāru’n-naʿı  ̇̄m 

  Müntaẓır teşrı  ̇̄fiñe sen gitme ey necl-i kerı  ̇̄m 

El-cezā el-intiḳām el-ʿadl di gelsün caḥı  ̇̄m 

  Anda gör ḳavm-i Yezı  ̇̄diñ ḥālini bı  ̇̄-ḫavf u bı  ̇̄m 

Nārdan ḳaṣra oturmuş anda şeyṭānu’r-racı  ̇̄m 

  Laʿn u ṭaʿn eyler Yezı  ̇̄de dir ki ey şaḫs-ı leʾı  ̇̄m 

İtmedim ben gerçi secde Ādeme oldum elı  ̇̄m 

  Yoḳdı Ḳur’ān ortada żıddiyyet-i ḫilḳat ʿaẓı  ̇̄m 

Lākin emr itseydi ḥaḳ dünyāda Allāhulʿalı  ̇̄m 

  Secde eylerdim resūlullāha bi’l-ḳalbu’ṣ-ṣamı  ̇̄m 

İşte sen benden denı  ̇̄siñ ben saña olmam nedı  ̇̄m 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      5 

[7]  Öyle al ḳanıñla çıḳ görsün Yezı  ̇̄d ibni Yezı  ̇̄d 

Āteşı  ̇̄n bir ṣayḥa çek di işte ben geldim şehı  ̇̄d 

  Niʿmet-i ʿuzmā benim Kevse̱r benim āh ey pelı  ̇̄d 

İşte ẓulmüñ işte ʿadlullāh gör baḳ ey ʿanı  ̇̄d 

  Bı  ̇̄-ḥayā oldum disün āh el-ġıyāṣ āh ey saʿı  ̇̄d 

Bir de baḳ ġayyāda efʿı  ̇̄ler ṣarılmış nā-ümı  ̇̄d 

  Āteşı  ̇̄n aġlāl içinde ḳātiliñ olsun bedı  ̇̄d 

O disün āh el-ġıyāṣ eyvāh ḫazānım pek şedı  ̇̄d 

  Sen di ki ey ṭāmiʿ rey olsun idbārıñ mezı  ̇̄d 

Bir içim ṣu virmediñ sen görmediñ reʾyim sedı  ̇̄d 

  Eylediñ ḳanımla şu mā-ı ḥamı  ̇̄mi sen ḫarı  ̇̄d 

Şimdi ḳurtarsun seni gelsün şu ġayyādanYezı  ̇̄d 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      6 

[8]  Öyle al ḳanıñla dön git āsitān-ı ʿizzete 

Secde-i şükre ḳapan ḥamd eyle sen ol ḥażrete 
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  Elleriñ ḳaldır duʿā it ehl-i beyte ümmete 

Ḫāzin-i cennet yine başlar niyāza daʿvete 

  Bir daha var secdeye girmem di girmem cennete 

Ben tek ü tenhāmı düşdüm Kerbelāda miḥnete 

  Āl u evlādım sipāhım ḫayr-ḫ˅āhım devlete 

  İrmedikçe cennete girmem de irmem rāḥata 

  Ol zamān birden dalarsuñ ʿālem-i ʿulviyyete 

Āl u evlādıñ sipāhıñ ḫayr-ḫ˅āhıñ vuṣlata 

  Nāʾil olmuşlar bulursuñ ġarḳ olursuñ niʿmete 

Anları al şemʿ-i cemʿ ol sen ʿAlevı  ̇̄ heyʾete 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      7 

[9]  Öyle al ḳanıñla git sen Kevse̱riñ ḳurbānısıñ 

Kerbelānıñ ser-bürı  ̇̄de bir ṣusuz mihmānısın 

  ʿArşa çıḳmışsıñ gözüm nūrı şehādet ḳanısıñ 

Zı  ̇̄ver-i levḥ-i İlāhı  ̇̄ ravżamıñ Ḳur'ānısıñ 

  Sen ʿAlı  ̇̄yyü'l-Mürtażānıñ necl-i ʿālı  ̇̄şānısıñ 

Ḫānedān-ı ceddiñe Ḥaḳḳıñ büyük iḥsānısıñ 

  Evliyā-yı aṣfiyānıñ māye-i ʿirfānısıñ 

Sen şehı  ̇̄dānıñ serı  ̇̄r-i sidrede sulṭānısıñ 

  Ehl-i beytiñ pı  ̇̄şvāsı bāʿis-̱i ʿirfānısıñ 

Nūr-ı ʿaynımsıñ Ḥüseynim dı  ̇̄nimiñ bürhānısıñ 

  Ehl-i ʿaşḳıñ āh oġlum cānısıñ cānānısıñ 

Mātemiñle aġlayan dermāndeler dermānısıñ 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      8 

[10]  Öyle al ḳanıñla git Ādemle Ḥavvā aġlasun 

Nūḥ yansun Nūḥa itsün āh deryā aġlasun 

  Nār-ı ʿaşḳıñla Ḫalı  ̇̄l āh dānā aġlasun 

Ġabġabıñ göster ẕebiḥ āh-ı bı  ̇̄nā aġlasun 

  Ḫūn-ı gül-gūn-ı lebiñle rūḥ-ı Yaḥyā aġlasun 

Ey Ḥüseynim ḥüsnüñe Yūsuf Ẕüleyḫā aġlasun 

  Rūḥ-ı Meryem eylesün feryād ʿI  ̇̄sā aġlasun 

Yer görün yanmış lebiñle Ṭūr-ı Sı  ̇̄nā aġlasun 

  Āteş-i laʿliñle ḥayretzād-ı Mūsā aġlasun 

ʿArż-ı dı  ̇̄dār eyle sen nūr-ı tecellı  ̇̄ aġlasun 

  Dil-ḥurūşān ol tevellı  ̇̄ vü teberrā aġlasun 

ʿİlmü'l-esmā ṭutuşsun ʿarş-ı aʿlā aġlasun 
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   Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      9 

[11]  Öyle al ḳanıñla gir dergāh-ı ehlullāha āh 

Mürşid-i ḥayy-ı İlāhı  ̇̄siñ seniñdir ḫānḳāh 

  Ḳalb-ı dervı  ̇̄şān saña olsun muʿallā taḫtgāh 

İt ṭarı  ̇̄ḳat ehline ʿaşḳ u niyāzıñla nigāh 

  Aç merātib mülkine feyż-i demiñle şāhrāh 

Rehnümā-yı ʿaşḳ-ı yār ol ehl-i tevḥı  ̇̄de pehāh 

  Yaralı ḳalbiñ yanıḳ laʿliñle eyle āh vāh 

Vir sülūk erbābına ḳanıñla oġlum intibāh 

  Bir de ẕikr it gökde istiḳbāle çıḳ ey dād-ḫ˅āh 

  Raḳṣa gelsün şevḳ-i ʿaşḳıñla seniñ ẕikr-i İlāh 

  Hem duʿā ol hem icābet ey mükerrem necl-i şāh 

Añlasun ʿulviyyetiñ görsün Yezı  ̇̄d olsun tebāh 

   Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      10 

[12]  Öyle al ḳanıñla görsün Fāṭımam Zehrā seni 

Düş o ḫāk-i pāke ḳan olsun mübārek medfeni 

  Āh yā amāh di göster ḫūnı  ̇̄n gerdeni 

Öpmege ḳıymaz iken āh işte bu gül-gūn teni 

  Baḳ ne ḥāle ḳoydı ḫaṣm-ı dı  ̇̄n ẓālimler beni 

Ẕikr ü taʿdād it Yezı  ̇̄d ü Şimr İbnü'l-Cevşeni 

  Ṣaçlarıñ yolsun baña itsün o şefḳat maʿdeni 

Lerze-baḫş-ı kāʾināt olsun fiġān u şı  ̇̄veni 

  Buḳʿa-ı pür-nūrını itsün meṣāʾib maḫzeni 

Öyle görmek istiyor oġlum seni Rabbu'l-ġanı  ̇̄ 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

      11 

[13]  Öyle al ḳanıñla git görsün ʿAlı  ̇̄yyü'l-Mürteżā 

Meşhed-i pāki ṭutuşsun aġlasun bābu'r-rıżā 

  Bir yanıḳ feryād çek di yā ebā ẕü'l-müctebā 

Āl-i evlādım ṣusuz olduḳ şehı  ̇̄d-i Kerbelā 

  Baḳ ne ḫūn-āşām geldim Şāmda Zeynelʿabā 

Ümmügülsü̱müñle Zeyneb ḳaldılar yā vālidā 

  Baş açıḳ yalın ayaḳ ʿuryān ten vāfir fenā 

Meşhedinden ṣıçrasun rāh ile ṭolsun feżā 
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  Anda gelsün aġlasun levḥ ü ḳader kilk-i ḳażā 

Ehl-i beyte böyle mi eylerdi ey çarḫ iḳtiżā 

  Vā Ḥüseynā vāh ʿaynen disün ol dem enbiyā 

Öyle görmek istiyor oġlum seni Rabbu'l-ʿalā 

  Bil ki Kevse̱rdir bahā-yı ḫūnuña oġlum bedel 

Git şehı  ̇̄d ol Kerbelāda öyle al ḳanıñla gel 

 

     Mersi̱ye 

  [Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün] 

[14] 1 Bu gelen sāl-ı cedı  ̇̄ddir ḳıldı tecdı  ̇̄d mātemi 

Çek eliñ sāḳı  ̇̄ ḳadeḥden olalım ġam hemdemi 

 2  Bil ne içün āh iderüz terk idüp ẕevḳi bu dem 

Ṣoldı bu māh içre ṣusuz dü cihānıñ gül-femi 

 3 Raḥm idüp virmedi ẓālim ḳaṭre ṣu ol şāha kim 

Ol idi sı  ̇̄nedeki yaramızıñ hem merhemi 

 4 Ḳaralar giydi melāʾik ehl-i cennet hem ceḥı  ̇̄m 

Gör ki cı  ̇̄n cümle ṭuyūr degil cihānıñ ādemi 

 5 Ay u gün necm-i felekler ṭaş u ṭopraḳ hem şecer 

Āb-ı deryā cümle bārān añup aġlar bu demi 

 6 Böyle bir hicrānımız var nev-be-nev aġlar göñül 

Derdimiz derde devādır ġayrı yoḳdur merhemi 

 7 Ḫalḳ-ı ʿālem ser-te-ser şürble meşġūl olsalar 

Teşne-leb olsañ da Nuṭḳı  ̇̄ alma ḳaṭre Zemzemi 

 

      Bir Ġazel 

  [Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün]  

[15] 1 Ḫālıḳ-ı kevn ü mekān püşt ü penāhımdur benim 

Hem şefāʿat menbaʿı ümı  ̇̄d-gāhımdır benim 

 2 Yā ʿAlı  ̇̄yyü'l-Mürteżā sensiñ velāyet maʿdeni 

Hem Ḥasan Ḫulḳu'r-Rıżā göñlümde māhımdır benim 

 3 Bu Ḥüseyn-i Kerbelānıñ māteminde yandı cān 

Başım üzre devr iden dūd-ı siyāhımdır benim 

 4 Şāh Zeynelʿābidı  ̇̄niñ çākeriyim cān ile 

Dergeh-i Bāḳır u Ṣādıḳ ʿālı  ̇̄-cāhımdır benim 

 5 Mūsā Kāẓım ʿAlı  ̇̄ Mūsā Rıżādan ṣoñra hem 

Şāh Taḳı  ̇̄ veyā Naḳı  ̇̄ bil pādişāhımdır benim 

 6 Ser-te-ser yandırdı cismim ʿAskeriniñ āteşi 

Mehdiniñ cānā ẓuhūrı dilde ḫ˅āhımdır benim 

 7 Mücrimim lākin muḥib-i ḫānedān-ı Ḥaydarım 

Āh vāhım ṣıdḳıma Nuṭḳı  ̇̄ güvāhımdır benim 
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Hacı Safvet Efendi ve Günümüze Ulaşan El Yazısı Bir Nota Dair 

İsa IŞIK
1
 

Özet 

19. yüzyılda Türk şiiri, şekil ve muhteva yönüyle birtakım değişikliklere uğrasa da divan şiiri, etkisini 

sürdürmeye devam etmiştir. Bunun bir örneği de 20. yüzyılın hemen başında vefat eden Hacı Safvet 

Efendi’dir.  Kendi el yazısıyla yazmış olduğu ve şu an elimizde bulunan şiirler bunun göstergesidir. 

Bu şiirlerden hareketle onun divan şiiri geleneğinden etkilendiği görülmektedir.  

Bu çalışmada 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın hemen başında yaşamış, divan şiiri etkisinde 

kalan, kaynaklarda kendisiyle ilgili malumat bulunmayan Hacı Safvet Efendi ve el yazısı notuyla ilgili 

bazı bilgiler verilecek ve bahsi geçen nottaki şiirlerin kime/ kimlere ait olduğu tartışılacaktır. Elde 

edilen bilgiler Hacı Safvet Efendi'nin kendi el yazısıyla yazdığı şiirlere ve oğlu Necmettin Günersel'in 

babasıyla ilgili yazdığı notlara, ayrıca torunu İsmet Günersel'in oğlu Tarık Günersel'den elde edilen 

bilgilere dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, divan şiiri, Hacı Safvet Efendi.  

About Hacı Safvet Efendi and a Handwritten Note That Has Survived Today 

Abstract 

Although Turkish poetry underwent some changes in terms of form and content in the 19th century, 

divan poetry continued to maintain its influence. An example of this is Hacı Safvet Efendi, who died 

just at the beginning of the 20th century. The poems that he wrote in his own handwriting and which 

we have now are an indication of this. Based on these poems, it is seen that he was influenced by the 

tradition of divan poetry. 

In this study, some information will be given about Hacı Safvet Efendi, who lived in the second half 

of the 19th century and at the beginning of the 20th century, who was influenced by divan poetry, 

about whom there is no information in the sources, and also some information will be given about 

handwritten note and it will be discussed to whom the poems in the mentioned note belong. The 

information obtained is based on the poems that Hacı Safvet Efendi wrote in his own handwriting and 

the notes written by his son Necmettin Günersel about him, as well as the information obtained from 

his grandson İsmet Günersel's son Tarık Günersel. 

Keywords: Poetry, divan poetry, Hacı Safvet Efendi. 

 

 

Giriş 

Necmettin Günersel’in Anlatımıyla Hacı Safvet Efendi 

Necmettin Günersel (1899-1985) Hacı Safvet Efendi’nin oğludur. “Mukadderat ve İrade” adlı 

yayımlanmamış bir eseri vardır (Günersel 2021).
2
 Hacı Safvet Efendi’nin el yazısı notu günümüze 

Necmettin Günersel vesilesiyle ulaşmıştır. Bu notun fotoğrafının temin edildiği kişi ise Safvet 

                                                 
1
 Dr. Öğretim Üyesi,  i.isik@alparslan.edu.tr 

2
 “Tarık Günersel ile 1 Ekim 2021 Tarihli Görüşme”den alınmıştır. 
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Efendi’nin torunlarından İsmet Günersel’in oğlu Tarık Günersel’dir. Elimizdeki fotoğrafta Hacı 

Safvet Efendi’nin el yazısıyla yazılan şiirler dışında oğlu Necmettin Günersel’in, babası ve bahsi 

geçen notla ilgili Latin harfleriyle sonradan yazılmış bazı bilgiler de mevcuttur.  

Necmettin Günersel babası Hacı Safvet Efendi ve el yazısı notuyla ilgili şu bilgileri vermektedir: 

“Babam Mevlevi tarikatine mensuptur. Gelibolu Dergahı’na mensuptur. Çile doldurmak için 

kendisine on senelik seyahat verilmiş, bu süre içinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını gezmiştir. 20 

yaşında seyahate çıkıp otuz yaşında dönmüştür. Gelir gelmez evlenmiş, on yıl kadar daha yaşadıktan 

sonra kırk yaşında iken 1903 yılında ölmüştür. Ne gariptir ki annem de kırk yaşında iken 1910 yılında 

ölmüştür. Bu şiirler, gurbette çektiği zahmetleri ve vatan hasretini terennüm etmiştir.”
3
 

Tarık Günersel’in Anlatımıyla Hacı Safvet Efendi 

Hacı Safvet Efendi 1863-1903 yılları arasında yaşamıştır. Annesi Hafize Hanım (d. 1843), babası 

Mustafa Bey (d. 1838)’dir.  Safvet Efendi 20 yaşına doğru Mevlevîlik yolunu tutup Gelibolu 

Dergâhı’na katılmıştır. Çile doldurması için kendisine on yıl seyahat görevi verilince Asya, Afrika ve 

Avrupa’da dolaşmıştır. Otuz yaşında Trakya-Uzunköprü’de Mesude Hanım (1870-1910) ile 

evlenmiştir. Bu evlilikten dört çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Fahrettin, Saadet, Samiye ve 

Necmettin’dir. Fahrettin, Saadet ve Samiye küçük yaşta ölmüşlerdir. Hacı Safvet Efendi bir kitapçı 

dükkânı açmış, eşiyle beraber dükkânın alım-satım işlerini yürütmüştür. ABD Osmanlı’dan İslam 

hakkında bilgi isteyince Safvet Efendi Washington’a gönderilen heyette yer almıştır. Geriye kendi el 

yazısı ile yazılmış birkaç şiir kalmıştır. Bu şiirler Hacı Safvet Efendi’nin oğlu Necmettin Günersel’in 

hazırladığı otobiyografik dosyada yer almaktadır (Günersel 2021).
4
 

1. Hacı Safvet Efendi’nin El Yazısı Notundaki Şiirlerin Çevriyazısı
5
 

Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün  

İdüp ʿazm-i sefer cānā esîr-i ġurbet oldım ben 

Cüdā düşdim vaṭandan mübtelā-yı ġurbet oldım ben 

Ḳanāʿat itmez iken mezraʿ-ı dîdārını evvel 

Değil mektūba şimdi bir peyāma ḥasret oldım ben 

 

Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün  

Baña ne çileler çekdürdüñ ey baḫt-ı siyāhım sen 

Ṭayandırdıñ ṭoḳuz eflāk āh-ı ṣubḥ-gāhım sen 

Çıḳardıñ göklere bu ġamlar ile derd-i āhım sen 

                                                 
3
 Bu bilgiler Necmettin Günersel’in Otobiyografik Defteri’ndeki el yazısı nottan alınmıştır. Bu notta Hacı Safvet 

Efendi’nin el yazısıyla yazılmış Osmanlıca şiirler ve Necmettin Günersel’in babasıyla ilgili yazdığı bazı bilgiler 

bulunmaktadır. 
4
 Bu bölümdeki bilgiler günümüz yazarlarından Tarık Günersel’den istifade edilerek yazılmıştır. Tarık Günersel, Hacı 

Safvet Efendi’nin üçüncü kuşaktan büyük torunudur. Kendisinin de yayımlanmış yirmiden fazla eseri bulunmaktadır. 
5
 Hacı Safvet Efendi’nin el yazısı notundaki şiirlerden biri Mehmed Hafid Bey’indir. Diğer şiirler Hacı Safvet Efendi’ye 

ait olmalıdır. 
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Fe‘ilâtün (Fâ‘ilâtün) / Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilün (Fa‘lün) 

Mübtelā-yı ġam olan rāḥat-ı dünyā bilmez 

Zehr-i hicrān ḳanan leẕẕet-i ṣahbā bilmez 

Sā'ir-i deşt ü elem nüzhet-i ṣaḥrā bilmez 

Rind-i deryā-dil olan sāḥil-i ḫulyā bilmez 

 

Fe‘ilâtün (Fâ‘ilâtün) / Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilün (Fa‘lün) 

Çekilür mi āh güzel cevr-i taʿaddî-i zamān 

Āteş-i ḳahr ile açdıñ dile biñ daḫı nihān 

Sîne pür-sūz-ı elem gözlerimi ḳapladı ḳan 

İşde maḥv oldı cesed çünki temelden vîrān 

2. Şiirler ve Muhteva 

Hacı Safvet Efendi’nin el yazısıyla yazılmış olan manzumelerden biri Mehmed Hafid Bey’e aittir, 

diğerleri kendisine ait olmalıdır. Bu bölümde öncelikle Hacı Safvet Efendi’ye ait olduğu düşünülen 

şiirler sonra da Mehmed Hafid Bey’in şiiri açıklanmıştır. 

Hacı Safvet Efendi'nin oğlu Necmettin Günersel’in verdiği bilgilere de dayanarak aşağıdaki şiirde, 

şairin seferdeyken gurbet acısı çektiği görülmektedir. Yine verilen bilgiler çerçevesinde 

düşünüldüğünde şairin çile doldurmak için seyahate çıktığı anlaşılmaktadır. Şairin kendisini gurbetin 

esiri olarak dile getirmesi o anki psikolojik hâliyle ilgilidir. Nitekim vatandan ayrı düşmek onu 

gurbetin mübtelası kılmıştır. Onun gurbetin mübtelası olması gurbet belasına düştüğünü ifade eder. 

Şairin üçüncü ve dördüncü mısrada bir hasretlik çektiği görülmektedir. Çekilen hasret vatan hasreti 

olabileceği gibi bir maşuka duyulan hasreti daha çok çağrıştırmaktadır. Önceleri sevgilinin yüzünü 

görmeye kanaat etmeyen şair hâlihazırda sevgilinin bir mektubuna hatta ondan gelecek bir habere bile 

hasret kaldığını ifade eder. Şairin şiirde dile getirdiği ahvali daha önceki hâlinden çok daha kötüye 

evrilmiştir. Bu şiirden şairin hem vatan hem de sevgili hasreti çektiği anlaşılmaktadır. Vatan hasretine 

maşukun hasreti eklenince yalnızlık psikolojisi içindeki şair gurbeti daha çok gönlünde hissetmiştir: 

İdüp ʿazm-i sefer cānā esîr-i ġurbet oldım ben 

Cüdā düşdim vaṭandan mübtelā-yı ġurbet oldım ben 

Ḳanāʿat itmez iken mezraʿ-ı dîdārını evvel 

Değil mektūba şimdi bir peyāma ḥasret oldım ben 

Ey sevgili! Ben seyahat için yola düştüm, gurbetin esiri oldum. Vatandan ayrı düştüm. Gurbetin 

müptelası oldum. Öncelikle yüzünü görmeye kanaat etmezken şimdi bir mektuba değil bir habere 

(bile) hasret kaldım. 
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Hacı Safvet Efendi aşağıdaki üç beyitlik manzumede talihsizlikten şikâyet eder. Şiirin başındaki “ey 

baht-ı siyâhım” hitabı bunun işaretidir. Şair yaşadığı talihsizlikleri, çektiği çileleri kara talihine bağlar. 

Âh-ı subh-gâhının dokuz feleğe ulaştığını ifade eden şair sabah vaktinde yapılan duanın/ bedduanın 

tesirine dikkati çeker. Nitekim divan şairlerinin birçoğu “âh-ı subh-gâh (âh-ı seher-gâh)” ile 

maşukunu uyarmıştır. Seher vaktinde çekilen âhlar âşığın sabahlara kadar uyuyamadığının da 

işaretidir. Bu da yine âşıklığın alametlerindendir. Hacı Safvet Efendi çektiği çile ve kederin âhlarını 

göklere çıkarıp dokuz feleğe ulaştırdığını söyler: 

Baña ne çileler çekdürdüñ ey baḫt-ı siyāhım sen 

Ṭayandırdıñ ṭoḳuz eflāk āh-ı ṣubḥ-gāhım sen 

Çıḳardıñ göklere bu ġamlar ile derd-i āhım sen 

Ey kara bahtım! Sen bana ne çileler çektirdin. Sabah vaktindeki âhlarımı dokuz feleğe ulaştırdın. Bu 

gamlar ile âhımın derdini göklere çıkardın. 

Şair aşağıdaki şiirinde maşukuna hitaben zamanın sıkıntılarının çekilemeyecek olduğunu belirtir. 

Zamanın zulümlerinin yanında şairi müteessif eden en önemli şeylerden biri de maşukun âşığına karşı 

zulümleridir. Zira âşığın gönlündeki yaralardan bininin sebebi de sevgilidir. Bu yaralar şairin deyişiyle 

nihan yani gizlice açılmıştır. Belki de şairi üzen maşukun bu tavrıdır. O, bağrının elemin yakıcılığıyla 

dolu olduğunu söylerken gözlerinin kanlı olduğunu belirtir. Bu ifadelerden şairin kederli olduğu, 

gönlündeki aşk ve hasretin yakıcılığının adeta gözlerinde seyredildiği görülür. Sine elem ateşiyle dolu 

olduğu için gözler de kanlanmıştır. Kanlı gözler ağlamanın mahsulüdür aynı zamanda. Şairin son 

mısrada cesedinin mahv olduğunu söylerken bunun sebebini temelden viran olmasına bağladığı 

görülür: 

Çekilür mi āh güzel cevr-i taʿaddî-i zamān 

Āteş-i ḳahr ile açdıñ dile biñ daḫı nihān 

Sîne pür-sūz-ı elem gözlerimi ḳapladı ḳan 

İşde maḥv oldı cesed çünki temelden vîrān 

Âh güzel! Zamanın zulümlerinin sıkıntıları çekilir mi? Kahır âteşiyle gönlümde bin tane de gizli (yara) 

açtın. Bağrım elemin yakıcılığıyla (dolu), gözlerimi kan kapladı. Bedenim temelden viran olduğu için 

mahvoldu. 

Hacı Safvet Efendi’nin el yazısı notundaki şiirlerden biri Mehmed Hafid Bey’e aittir.
6
 Mehmed Hafid 

Bey, devletin değişik kademelerinde çalışmış bir divan şairidir (Arslan 2014). Hacı Safvet Efendi’nin 

bu şiiri bir not olarak yazmış olması, şiiri beğendiğini ve takdir ettiğini gösterir. Şiir, aynı zamanda bir 

seyyah olan Safvet Efendi’nin ruh hâline uygun düşen bir manzumedir:  

Şair mübtelâ-yı gam olanın dünyada rahatı bilemeyeceğini belirtir ki bu durum divan şairinin ruh 

haliyle mutabık düşer. Gamın mübtelası olmak, gam belasına düşmek, eziyet çekmek anlamına geldiği 

gibi gam olmadan yapamamak anlamlarına da gelir. Nitekim divan şairleri çekilen gamların 

kendilerini kemale erdireceği düşüncesiyle bu hâl içerisinde bulunmaktan şikâyet etmezler. Sevgili 

yolunda çekilen cevr ü cefaların kendilerini olgunlaştıracağını düşünürler. Hicranın zehrine kananın 

şarabın lezzetini bilemeyeceğini söyleyen şair, hicran ve zehir sözcüğü arasında bir anlam ilgisi kurar. 

                                                 
6
 Bkz. http://projetsm.com/guftekarlar/1531-mehmet-hafid-bey-eserleri 
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Zehr-i hicran tamlamasıyla ayrılığın şiddetine dikkati çeker. Ayrılığın zehri o derece kuvvetlidir ki 

insandan lezzet-i sahbayı alıp götürecektir. Lezzet-i sahbayı alamayan insan aslında dünyadan zevk 

alamayan biri olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çölde ve elem yolunda dolaşanın çölün ferahlığını 

bilemeyeceğini de söyleyen şair aslında mekânların manasının insanın ruh hâline göre anlam 

kazandığını ifade eder. En güzel mekânlar bazen insanın ruh hâli iyi olmadığında çok sıkıcı yerler 

olarak algılanabileceği gibi kötü bir mekân da iyi bir ruh hâliyle insanın gözüne mükemmel gelebilir.  

Rind-i deryâ-dil yani deryâ gönüllü olanın hayal sahillerini bilemeyeceğini ifade eden şair, arif 

olmanın önemine dikkati çeker. Zira rind sözcüğü burada arif olan kişi anlamında kullanılmıştır. 

Arifler gönül ehli kişiler olup kalp gözüyle görebilme yeteneğine de sahiptirler (Ayverdi 2010). Yani 

onlar görünenin ötesinde varlığın görünmeyen yüzünü de görebilme özelliğine sahip olup hikmetli 

işler yapan kişilerdir. Rind-i deryâ-dil tamlamasıyla şair, arifin gönül mekânının genişliğine dikkati 

çeker ki bunlar hayal sahillerini de bilmezler. Sâhil-i hulyayı bilmeyen derya gönüllü biri, sahilsiz bir 

deryada yolculuk yapma ve gezinme yeteneğine sahiptir. Çünkü onun gönül mekânında sınırlar ve 

sahillerin haddi yoktur: 

Mübtelā-yı ġam olan rāḥat-ı dünyā bilmez 

Zehr-i hicrān ḳanan leẕẕet-i ṣahbā bilmez 

Sā'ir-i deşt ü elem nüzhet-i ṣaḥrā bilmez 

Rind-i deryā-dil olan sāḥil-i ḫulyā bilmez 

Gam belasına düşen dünyanın rahatını bilmez. Ayrılığın zehrine kanan şarabın lezzetini bilmez. Çölde 

ve elem yolunda dolaşan çölün ferahlığını bilmez. Derya gönüllü olan ârif, hayâl sahillerini bilmez. 

Sonuç 

Hacı Safvet Efendi ile ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda şunları söylemek mümkündür: 

Hacı Safvet Efendi 1863-1903 yılları arasında yaşamış Mevlevî bir şair olmalıdır. Annesi Hafize 

Hanım, babası Mustafa Bey’dir. Çile çekmek için 10 yıl kadar değişik bölgelerde (Asya, Avrupa ve 

Afrika’da) seyahat etmiştir. 30 yaşında Mesude Hanım ile evlenmiştir. Bu evliliğinden dört çocuk 

dünyaya gelmiştir. Oğlu Necmettin Günersel 1899-1985 yılları arasında yaşamıştır. Diğer çocukları 

küçük yaşta ölmüşlerdir. Bir kitapçı dükkânı açan Hacı Safvet Efendi burada eşiyle beraber 

çalışmıştır.  

Elimizde bulunan nottaki şiirlerden biri Mehmed Hafid Bey’e aittir. Diğer şiirler Hacı Safvet 

Efendi’ye ait olmalıdır. Bu şiirlere binaen onun divan şiiri esteğinden ve geleneğinden etkilendiğini 

söylemek mümkündür. Eldeki şiirler göz önüne alındığında Hacı Safvet Efendi’nin başka şiirlerinin 

olması da ihtimal dâhilindedir. 
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Profesör Kudaibergen Zhubanov'un Eserlerinde Dilsel İşaret Teorisinin Sorunları 

 

J. K. Baltabaeva
1
 

Özet 

Kazak dilbiliminin bilimsel ve teorik kurucusu Profesör K. Zhubanov'un bıraktığı mirasa ne kadar çok 

bakarsak, bilimsel çalışmaları o kadar derin ortaya çıkacaktır. Bu makalede, Profesör K.Zhubanov'un 

eserlerinde dilsel işaret teorisinin görüşü tartışılacaktır. Dilsel göstergenin genel teorisinin Ferdinand 

de Saussure ile başladığı bilinmektedir. Dilsel göstergeyi iki yönlü bir fenomen olarak ele almış ve 

içsel içeriği gösteren, dışsal ses ifadesini ise gösterilen olarak adlandırmıştır. Araştırmacı, dilsel 

gösterge kavramının ve onun dışsal sağlam görünümünün, dilsel göstergeyi temsil eden nesne ile adı 

arasındaki bağlantı olmadığını, kavramının insan zihninde olduğunu, yani dilsel göstergeyi temsil 

eden nesne arasında hiçbir bağlantı olmadığını kanıtlamıştır. işareti ve adı. K.Zhubanov, müziğin her 

bir olguyu benzer imgelerle anlatırken, dilin onu bir işaret sistemiyle, yani hiçbir şekilde bu olgulara 

benzemediğini iddia etti. Örneğin, «жорға»/zhorga” sözcüğündeki ж, о, р, ғ, а seslerinin bileşimi, 

ambiyans, hareket ve yürüyüşten farklıdır. Bilim adamının bahsettiği farkın, Ferdinand de Saussure'ün 

dilsel göstergenin göstereni ile gösterileni arasında doğal bir bağlantı olmadığı görüşüyle örtüştüğü 

açıktır. K. Zhubanov, dil fenomenlerini ayırt edebilseniz bile, dilin işaretini bilmeden kelimelerin 

anlamını anlamanın zor olduğu konusunda uyardı. Bilim adamı, fenomenlere aşina olsanız bile, ancak 

her dilde bu fenomenleri yansıtan farklı işaretler sistemine aşina değilseniz, açıkçası, dili 

bilmiyorsanız fenomenin işaretlerini anlayamayacağınıza dikkat çekti. K.Zhubanov, anlamlarının aynı 

olmasına rağmen seslerin farklı olmasına rağmen aynı kelime olmadığını belirterek, insan ve insan 

kelimelerinin aynı anlama gelse de seslerin farklı olmasına dikkat çekti. iki kelime. Sadece bir ses 

farklı olsa da, bir ses az ya da çok olsa, hatta sadece sesin sırası farklı olsa bile kelimelerin birbirinden 

farklı olabileceğini vurguladı. Seslerin niceliği ve niteliği konusu, dildeki sadece birkaç sesin farklı 

yer düzenine ve farklı olgulara maruz kalması nedeniyle bir dilde binlerce kelimenin oluştuğunu 

göstermektedir. Bilim adamının bu bulguları, dilsel gösterge teorisinde dilde işaret özgürlüğü ilkesini 

doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Profesör K. Zhubanov, Dilsel İşaret Teorisi, Dil bilim 
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Abstract 

The more we look at the heritage left by the scientific and theoretical founder of the Kazakh 

linguistics, professor K.Zhubanov, the deeper his scientific works will be revealed. The view of the 

linguistic sign theory in the works of Professor K.Zhubanov will be discussed in this article.  

        It is known that the general theory of linguistic sign begins with Ferdinand de Saussure. He 

considered the linguistic sign as a two-sided phenomenon and called the internal content as signifier 

and the external sound expression as signified. The researcher proved that the concept of linguistic 

sign and its external sound view is not connection between the object representing the linguistic sign 

and its name, but the concept of it is in the human mind, i.e. there is no connection between the object 

representing the linguistic sign and its name.  

      K.Zhubanov claimed that while music describes each phenomenon through similar images, 

language expresses it with a system of sign, that is, in no way similar to these phenomena. For 

example, the composition of the sounds ж, о, р, ғ, а in the word «жорға»/zhorga” is different from 

amble, movement, and walk. It is obvious that the difference mentioned by the scientist coincides with 

Ferdinand de Saussure’s position that there is no natural connection between the signifier and the 

signified of the linguistic sign. 

       K. Zhubanov warned that even if you can distinguish the phenomena of language, it is difficult to 

understand the meaning of words without knowing the sign of language. The scientist pointed out that 

even if you are familiar with the phenomena, but not familiar with the system of different signs in 

each language that reflect those phenomena, frankly speaking, if you do not know the language, you 

cannot understand the signs of the phenomenon.  

       K.Zhubanov added that though the meanings are the same, but the sounds are different, they are 

not the same word, and he pointed out that although the words man and human being have the same 

meaning, but the sounds are different, they are two words. He highlighted that words can be different 

from one another even if only one sound is different, or one sound is more or less, or even only the 

order of the sound is different. The topic about quantity and quality of sounds shows that thousands of 

words are formed in one language due to the fact that only few sounds in the language are exposed to 

different place order and different phenomena. These findings of the scientist confirm the principle of 

freedom of sign in language in the theory of linguistic sign. 

Keywords: Profesör K. Zhubanov, sign theory, linguistics 
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Kazak dilbiliminin bilimsel ve teorik kurucusu Profesör Kudaybergen Jubanov'un mirasına ne 

kadar çok bakılırsa, onun bilimsel çalışmalarının yönleri o kadar çok keşfedilebilir. Aynı zamanda 

Profesör K.Jubanov'un eserlerinde dil sembolleri teorisinin tezahürlerinden bahsedeceğiz. 

Dilsel sembollerin genel teorisinin Ferdinand de Saussure ile başladığı bilinmektedir. 

Ferdinand, “Genel Dilbilim Kursu” [1] adlı çalışmasında dil işaretini iki boyutlu bir olgu olarak ele 

almış ve işaretin içeriğini belirleyici (gösterilen), dış ses ifadesini (anlatılan) olarak adlandırmıştır. 

Araştırmacı, bir dil sembolünü ifade eden bir nesnenin kavramı ile ve onun dışsal ses ifadesinin nesne 

ilea dı arasında bir bağlantısı olmadığını, bunun insan zihnindeki kavramının bir dili temsil eden nesne 

arasında bir bağlantı olmadığını kanıtlamıştır. Ferdinand de Saussure'ün şu sözleri bunun açık bir 

kanıtıdır: “Dilsel bir işaret, bir şey ile bir isim değil, bir kavram ile akustik bir imajı birbirine bağlar. 

Bu sonuncusu maddi ses değildir, şey tamamen fizikseldir, sesin zihinsel damgasıdır, duyu 

organlarımız aracılığıyla onun hakkında aldığımız temsildir; bu duyusal bir görüntüdür ve eğer bize 

“maddi” olarak adlandırırsak, o zaman sadece bu anlamda ve ikinci çağrışım anında karşıtlığından 

kavram, yani, genel olarak daha soyuttur... Dil işareti dolayısıyla iki taraflı bir psişik varlıktır.” [1, 

s.371.]. 

Ayrıca Ferdinand de Saussure’ye göre, dilsel göstergenin iki özelliği olduğu kanıtlanmıştır. 

Birincisi dilsel işaretin özgürlüğüdür, yani, Saussure’nin belirttiği gibi, “Bu yüzden “kız kardeş” fikri, 

Fransızca dilinde hizmet eden s - o-z seslerinin değişmesiyle hiçbir içsel ilişkiyle bağlantılı değildir, 

bunun anlamı, işaretin göstereni ile anlatanı arasında doğal bir bağlantı yoktur, yani, sesleri 

birleştirerek, farklı dillerin varlığı gerçeğiyle dil ve diller arasındaki farklarla kanıtlanabilir.” [1, 

s.372.]. 

Profesör K.Jubanov, Kazak dilinin bilimsel kursuyla ilgili derslerinde “müzik, her bir 

fenomeni benzer görüntüler aracılığıyla anlatır”, şeklinde sıfatlar. Dili ise, bu fenomenlere hiçbir 

şekilde benzemeyen bir işaretler sistemi anlamına gelir ... “jorga” kelimesindeki ж, о, р, ғ, а seslerinin 

bileşimi, hiç bir şekilde jorga hareketine benzemez, (hareket, yürüyüş). “Akan su” kelimeleri akışkan, 

titreşim, akış, hareket ile aynı özelliklere sahip değildir” [2, s.123]. K.Jubanov’un bahsettiği farkılılık, 

Ferdinand de Saussure’ün dilsel göstergenin göstereni ile anlatanı arasında doğal bir bağlantı olmadığı 

görüşüyle örtüştüğü açıktır. 

K.Jubanov, dil fenomenlerini daha fazla ayırt edebilseniz bile, dilin işaretlerini bilmeden 

kelimenin anlamını kavramanın zor olduğunu vurgulamıştır. K.Jubanov’un sözleriyle: “... hadiselere 

aşina olsanız bile, her dilde bu hareketleri yansıtan farklı işaretler sistemine aşina değilseniz, yani, dili 

bilmiyorsanız, dildeki işaretleri anlayamazsınız” [2, s.124], şeklinde belirtmiştir. 

K.Jubanov, “Kazak Dilinin Grameri” adlı çalışmasında ses ve anlam özelliklerini de 

sıralamıştır. Örneğin, anlamların aynı olmasına ve seslerin farklı olmasına rağmen, tek bir kelime 

bulunamayacağını söyleyerek, “insan” ve “kişi” kelimelerinin aynı anlama sahip olmasına rağmen, bu 

iki kelimenin farklı olduğu için iki kelime olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Sadece tek ses farkı bile 

olsa, bir tek ses fazla veya eksik ise, veya ses farklı olsa veya fazla veya eksik olmasa bile seslerin dizi 

halinde sıralanma farkı olsa kelimeler yine birbirinden farklı olur [2, s.169], diyerek açıklamıştır. 

Seslerin niceliği ve niteliği konusu, dilde sadece birkaç sesin farklı yer düzenine ve farklı olgulara 

maruz kalmasından dolayı bir dilde binlerce kelimenin oluştuğunu göstermektedir. K.Jubanov, bu 

bulguları, dil işareti teorisinde dilde işaret özgürlüğü ilkesini doğrulamaktadır. K.Jubanov, sesin 

sadece bir kelimenin bir bileşeni değil, aynı zamanda bir anlamı ayırt etme aracı olduğu ve bu nedenle 

bu seslerin farklı kelimeler oluşturma yeteneğine sahip olduğu sonucuna varmıştır. 
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Profesör K.Jubanov, bir kelimeyi “Kişisel bir kelime, bir kelimenin adı veya bir şeyin 

işaretidir” [3, s.138], olarak tanımlar ve ne yaptığımızı ve ne olduğunu kastettiğimiz sonucuna varır. 

Böylece, “Bir kişi, bir şey ve olaylar hakkında bildiklerini ifade etmek istediğinde, o şeylerin ve 

olayların adlarını (kelimelerini) söyler, yani, fikrilerini kelimelerle ifade ederler.” Ancak K.Jubanov, 

bir cümlede birden fazla kelime varsa bu kelimelerin karmaşık olması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca 

bir kelimenin zor olması için şu iki şartın gerekli olduğunu söylemiştir: “Öncelikle her kelimenin 

doğru yere konulması gerekir. Kelimeler doğru yerleşmediği zaman anlam bozukluğu oluşur”.   

İkincisi, bir kelimeyi diğerine bağlayan ve doğru bir şekilde bağlanması gereken ekler vardır. 

Bu ekler, yanlış bir şekilde eklense, kelime bozukluğu oluşur.” [2, s. 146]. 

Böylece K.Jubanov, fikri iletmek için kelimeleri birbirleriyle birleştirmenin gerekli olduğunu 

söyledi. K.Jubanov'un bu görüşünün, dilsel işaretin ikinci ilkesi olarak Ferdinand de Saussure'ün 

fikriyle örtüştüğü görülebilir. Ferdinand de Saussure ise, dilsel sembollerin belirli bir düzende, 

sistematik bir düzende kullanıldığını belirtir: “akustik anlam yalnızca bir zaman çizgisi anlamına gelir 

ve belirtileri bir zincir oluşturmak için birbirini takip eder. Bu özellik, harfteki görüntülerine 

geçtiğimiz sürece, diziyi zaman içinde uzamsal bir grafik sembol çizgisiyle değiştirdiğimiz sürece 

bulunur” [1, s.374], - kanıtlamıştır.  A. Omarova, Ferdinand de Saussure tarafından dilsel semboller 

kuramının ikinci özelliği olarak önerilen işaretçinin işaretini, dilin tüm bileşenleri ve kullanımları için 

geçerli olduğuna inanmıştır. Bu nedenle, bir cümledeki kelimelerin düzenlenmesi, kullanım sırası, 

hem dilsel semboller hem de bireysel kelimelerdeki sıfatlar için geçerlidir ve bileşik dillerde daha da 

belirgindir [4, s.30].  Aslında, kelimenin kökü, ek türleri, yani, sıfatlar ve bunların işaretlenmesinin bir 

anlamı vardır, bu nedenle, K.Jubanov, son ekin kelimeye doğru bir şekilde bağlanması gerektiği 

konusunda haklı olarak uyarmıştır, aksi takdirde kelimenin anlamsız olacağını göstermiştir.  

Kazak dilbiliminde “dil simgesi” terimi ilk olarak A. Kalıbayeva ve N. Oralbayeva tarafından 

yazılan “Modern Kazak Dilinin Biçimbirim Sistemi” eserde önerilmiştir. Bu eserde: “Yapısal 

dilbilimde en yaygın terim dil işaretidir. Kazak dilinde bu terimin anlamını veren yerleşik bir terim 

bulunmadığından, genel dilbilimdeki mevcut kavramları ifade etme ihtiyacını dikkate alarak “dilsel 

sembol (simge)” terimini önerdik” [3, s.101] denilmiştir. Bu eserin “Sıfır Morfem ve Sıfır Form” adlı 

bölümünde, dil sembolü teorisi açısından sıfır morfem problemini kanıtlamıştır, yani, konuşmada 

ifade edilen anlamın dışsal bir anlamının olması gerekir ve anlamın olduğu yerde, bilinen bir morfem 

yoluyla iletilir, yani, anlamın hem somut bir tamamlanma hem de bazen bir ekin yokluğunu ifade 

ettiğini kanıtlayarak bunun bir sıfır form olduğunu vurgulanmıştır. [4, s.101-104]. 

Bu sıfır formunun özelliklerinin ortaya çıkarılmasında dil sembolleri teorisi önemli bir rol 

oynamaktadır. Kazak dilinde sıfır morfemin işlevsel kullanımını ve anlamsal yapısını inceleyen 

A.Omarova’nin, dilin sembol teorisine göre, bir anlamın olduğu belirli bir ses kompozisyonu içeren 

bir işaretçinin yokluğunda, bir ses işaretçisinin yokluğunun işaretin dışsal bir işareti olduğunu ve sıfır 

morfem olarak adlandırıldığını, bu nedenle dilin sembol teorisine sıfır morfem denileceği 

açıklanmıştır. [4, s. 10].  

Ferdinand de Saussure’nin eserinde bir dildeki işaretlerin birbirinden farklı olduğuna ve 

farklılık göstergesi olmayan bir kelime formunun diğer kelime formları ile karşılaştırılarak ayırt 

edilebileceğine dikkat çekmiştir. Rus dilinde çokluk fiilinin çoğul halinin herhangi bir gösterge 

olmadan kullanıldığı ve göstergesiz dil işaretinin de çalıştığını söylemiştir. 

Ferdinand de Saussure'ün öğrencisi S.Balli, öğretmeninin dilsel semboller teorisini sıfır 

semboller teorisiyle tamamladı. S.Balli’ye göre, “... olumlu bir tanıma olmadan görünen, ancak 
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sözdiziminin belirli bir yerinde belirli bir anlama sahip olan ve bu son ekin açık bir ifadeye sahip 

olduğu aynı formdaki bir veya daha fazla sözdizimi ile değiştirilebilen bir işaret sıfır işaretidir.” [5, 

s.177]. Buradan, araştırmacının sıfır işaretinin eklerle karşılaştırılarak belirlendiği görüşünün olduğu 

açıktır.  

Bu etkinliği Professor K.Jubanov da çalışmalarında kaydetmiştir. Öyleyse, K.Jubanov’un şu 

görüşüne dikkat edelim: “Kazak dilinde isim ve fiil ekleri bazen bağlanmaz, ayrı durur... Böyle 

karmaşık bir kombinasyon bulmak o kadar da zor değildir. [2, s.211], denilmektedir. Örneğin, Mektup 

yazdım, şehir olulu cümlelerindeki iki kelimesi arasına başka bir kelime getirerek farkı görmek 

mümkündür. Örneğin, mektup kelimesi ile yazdım kelimesi arasına bugün kelimesini koyarsak, şehir 

ile okul arasına örnek kelimesini getirirsek: “Bugün mektup yazdım”. “Örnek şehir okulu” şeklinde 

bulunma hal eki almış olur ve cümle anlamlı hale gelir. [2, s.211]. Böylece K.Jubanov, sıfır sembolü 

terimini kullanmamasına rağmen, Kazak dilinde kelimeleri yardımcı fiiller ile ve yardımcı fiiler 

olmadan aynı anda kullanıldığını, gizli eki bulmanın bir yolunu gösterdi. Bu nedenle yardımcı 

maddelerin sıfır formunun tanınmasının K.Jubanov'un çalışmalarıyla başladığı söylenebilir. 

N.Oralbayeva’ya göre, “Bir kelimenin anlamındaki değişim kendi kendine olamaz, dil konusunda 

yerleşik bir yaklaşımın sonucu olmalıdır. Bir kelimenin anlamına eklenen herhangi bir anlam belirli 

bir şekilde tanınırsa, onun verilme şeklini tanımak meşrudur. Bu durumda, dilde oluşturulan çeşitli 

yaklaşımlar arasında herhangi bir özel dil öğesi olmaksızın anlam değişikliği düşünülmelidir [4, 

s.93]”, diyerek K.Jubanov’un görüşüne katılmıştır. Eksiz şeklini alan Kazak dilinin gramer yapısında 

belli bir yeri vardır ve özellikle hal ekleri sisteminde sıklıkla kullanılır. Yalın hal eki, paradigmada 

eksiz olarak kullanılan bir formdur. Hal eki paradigmanın ana üyelerinden biridir, belirli bir anlamı ve 

işlevi vardır. Yalın hal ekinin anlamı ve işlevi başka hal eklerinde yoktur. Diğer hal ekleri hem 

tamamlayıcı hem de tamamlayıcı olmayan biçimlere sahiptir ve ana kapsamları aynı değildir. Belirtme 

ve bulunma hal eklerinin biçimleri dilde sıklıkla kullanılırken, diğer diğer hal ekleri yalnızca belirli 

yerlerde ve nadiren kullanılır. A.Omarova, araştırmasında, bu özelliği, gramer sıfır morfemin gramer 

kategoriler sistemini (paradigma) yerine, var olan özelliklere bağlı olarak onları, kalıcı sıfır morfem ve 

değişken sıfır morfem olarak ayırmıştır. Kalıcı sıfır morfem, ilgi hal eki içerir, değişken sıfır morfem 

ise, diğer halleri içerir. [4, s.4]. Böylece K.Jubanov'un, Kazakça ekleri ve bazen bağlantılı olmayan 

ekleri bulma yöntemine dikkat etmesi, sonraki sıfır morfem ve sıfır form üzerine araştırmaların 

başlangıcı olduğunu kanıtlamaktadır.  

Sonuç olarak, K.Jubanov'un dilsel mirasının, genel dilbilimdeki dilsel semboller kuramı ile 

yakından bağlantılı olması ve derin bilimsel hassasiyetle çalıştığı fikirleri, daha sonraki araştırmaların 

başlangıcı olması bizi etkilemiştir. 

 

KAYNAKLAR  

1. Ferdinand de Sossyur, Kurs Obshey Lingvistiki, Moskva, 1933.  

2. K.Jubanov, Qazaq Tili Jönindegi Zertteuler, «Ğılım», Almatı, 1966.  

3. A.Qalıbaeva,  N.Oralbaeva, Qazirgi Qazaq Tilinin Morfemalar Jüyesi, Almatı, 1986.  

4. A.Omarova, Nöldik Morfema Men Nöldik Formanıñ Teoriyalıq Negizi, Almatı, 2003.  

5. S.Balli, Obşçaya Lingvistika I Voprosı Francuzskogo Yazıka, Moskva, 1955. 

 

294



 

 

 

 

 

 

 

 

 

295



 

Kavramın (Mefhum, Mana) İletişimsel İşlevi 
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Özet 

Bu makalede, kavram (tanım, mefhum) konusu, kavramın iletişimsel ve pragmatik işlevi, 

iletişim sürecinde belirlenen, kültürlerarası iletişim, kişilerarası iletişim örnekleriyle işlenmiştir.  

İki kişi arasındaki konuların farklı olması doğaldır çünkü tanıdıklar arasındaki varsayımlar on 

yıl önce veya geçen hafta gündeme gelmiş konuların devamı olabilir. İletişimciler için daha iyi 

anlaşılabilir olan “ana konu”,  “aynı hikâye”, “aynı konu” gibi gizli aktuel eylemlerden oluşabilir. 

Kişilerarası iletişimin de resmi çeşitleri vardır. Resmi kişilerarası iletişimde konuşma sanatı (etiği) 

kuralına uymak zorunludur.  

Kavramsal iletişim, yalnızca sözlü veya sözsüz kullanımda değil, aynı zamanda genel iletişim 

görgü kurallarında da kendini gösterir. Gelenek olarak geliştirilen diplomatik görgü kurallarının 

iletişimsel anlamı özellikle dikkat çekicidir. Bu açıdan bakıldığında, iletişimcilerin niyetlerine, 

motivasyonlarına, pragmatik hedeflerine, konuşma eylemine bağlı olarak her türlü iletişim türü özel 

bir karaktere sahip olabilir.  

Ahantar kelimeler: Komunikasyon (İletişim), Kavram (Mefhum), Kişilerarası İletişim, Grup 

İletişimi 

Communıcatıonal Functıon of the Concept (Mefhum, Mana) 

Abstract  

The article deals with the problem of concept, the communicative and pragmatic function of 

the concept and it is proved by examples, which are determined in the communicative process, 

intercultural communication, interpersonal communication. 

It is natural that the topics between the two people are different, because the presuppositions 

between acquaintances may be a continuation of the topics raised ten years ago or last week. 

Understandable to communicators, the "mother issue (ana maselesi)" may consist of hidden 

illocutionary acts, such as "the same story (sol angime)" "the same topic (sol baiagybirtakyryp)" There 

are also formal forms of interpersonal communication. Speech ethics is strictly observed in formal 

interpersonal communication. 

                                                 
1
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2
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Conceptual communication is manifested not only in verbal or nonverbal usage, but also in 

general communication etiquette. The communicative meaning of diplomatic etiquette, which has 

become a tradition, is especially special. From this point of view, any type of communication can have 

a special character, depending on the intentions, motives, pragmatic goals of the communicators, the 

act of speech. 

Keywords: Communication, Concept, Intrapersonal Communication, Group Communication 

Giriş 

Konuşulan her kelimenin, sözün iletişimsel bir işlevi vardır. Çünkü karşısında onu dinleyen, 

etki veya tepki gösteren muhatabı (iletişimci) vardır. Hatta yazıya dökülmüş bir sözün bile bir 

okuyucusu bulunuyorsa, iletişim meydana gelmiş demektir. İletişimsel dilin (kelime) iletişimsel 

yapıya uyumlu bir içeriğe sahip olması şart değildir. Yani iletişimsel anlam, soru sormak, emir 

vermek, kırılmak, başsağlığı, söz vermek, tebrik etmek, bilgi vermek, sunum yapmak, sır vermek, gizli 

bir şey söylemek, dedikodu, kavga, şaka yapmak, tartışmalar, konuşmalar, sohbet ve bilgi vermek gibi 

diyalojik iletişim kurduran konuşmalarla sınırlı değildir. Mezkûr tanımlar en az iki kişi gerektiren 

konuşma türleridir. Kimseye yöneltilmeyen tarafsız (muhatabı olmayan) cümleler, metaforlar, 

atasözleri, öğüt cümlelerinin kime söylendiği ve o anda kime söylendiği bilinmemektedir. Ancak 

bunlar yazıyla korunur. Bunları insanlık okur. Aynı metaforda veya atasözünde değerli içeriği anlayan 

okuyucu, onu kendine göre algılar, kendi aklına göre yorumlar, düşüncelerini başkalarına aktarma 

sürecinde aynı dil kullanımını kendi anladığı şekilde kullanır. Sonuç olarak, yazılı dilde müellifi 

olmayan kullanımlar da iletişimsel anlam kazanır.  

Kavramsal iletişim, iletişimcilerin dil iletişiminde, karşılıklı anlayışa yönelik sözel veya sözel 

olmayan kullanımların anlamıdır. İletişimsel anlam, insanlığın anlamaya başladığı andan itibaren 

oluşmaya başlamıştır. Yani, on aylık bir çocuğun kendisi iletişimi anlayabilir. Örneğin, bir çocuğa 

gülümserseniz o da size aynı şekilde gülümsemeyle yanıt verir. Bu da iletişimin en basit örneğidir ve 

iletişimin başarıyla sonuçlandığı anlamına gelir. Kavram iletişimi aynı dil kullanıcıları arasında milli 

özgünlüğü, bakış açısını, bilgi ve birikimi, akıl feraset seviyelerin eşit olduğu ortamda gerçekleşir. Bir 

milletvekili adayı ile sıradan halk arasındaki iletişimsel eylemden bir örnek verelim. Seçmen adayının 

sosyal durumu iyileştirmeyi amaçlayan parlak planları, sıradan insanlar için imkansız bir hayal gibi 

sunuldu. Onun özel yardım kampanyaları da ayrıca şüphe uyandırdı. Seçmen adayının konuşmasının 

ardından halk arasında “bu nasıl bir hayalperestliktir” sorusu meydana geldi. Aday, kelimenin 

anlamını kavrayamadığı için daha önce söylediklerini tekrarlamaya devam etti. Yani, başarılı iletişim, 

ifadenin desteklediği sorunun ifadesinin iletişimsel amaçlar için yanlış anlaşılmasından dolayı 

gerçekleşmemiştir. Yani, “bu cahil cesareti nedir” sorusu altında şu soru vardı: “Bu büyük planları 

hangi parayla gerçekleştireceksin, olmayan bir şeyi nasıl var edeceksin, halka vadettiğin yardımın 

kaynağı nedir, söylediğin planları gerçekleştirek gücün ve imkanın hakkında, mesleğin hakkında 

neden bilgi vermiyorsun?” gibi anlamlar vardı. Burada gizlenen manayı kavrayaman aday da doğru 

düzgün cevap veremediği için tam teşekküllü iletişimin kurulduğunu söyleyemeyiz. Bu zorlu sürecin 

başarısız olmasının temel sebebi, karşı tarafın dile tam hakim olamaması değil milli zihniyete tam 

hakim olamayıştır.  

İletişimsel başarısızlıkların asıl nedeni, iletişimde dil kullanımının iletişimsel anlamının 

anlaşılmamasıdır. Özellikle diyalog sırasında milli zihniyetin olduğu kodlu cümlelerin anlaşılmaması 
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bu yüzdendir. Örneğin, karşılıklı konuşmalarda, özellikle iki millet arasındaki diyalog sırasında, ilk 

iletişimcinin “yaz tatilini birlikte geçirelim” önerisinde bulunması üzerine, ikinci iletişimci “inşaallah 

(Allah’ın izni olursa)” cevabını verirse, onun teklifi kabul ettiğini ve onayladığını Kazak toplumu 

bunu zorlanmadan anlayabilecektir. Türk dünyasına yabancı olan diğer milletler bu kullanımın 

iletişimsel anlamını anlayamayabilir ve “evet”, “tamam”, “varım, onaylıyorum” gibi cevaplar 

bekleyebilirler.  

Kavramsal iletişim, yalnızca sözlü veya sözsüz kullanımda değil, aynı zamanda genel iletişim 

görgü kurallarında da kendini gösterir. Özellikle gelenek haline gelen diplomatik görgü kurallarının 

iletişimsel anlamı farklı bir konumdadır. Örneğin, Arapların diplomatik politikasında her türlü 

uluslararası müzakereye (sözleşme) verilecek cevap “inşallah”, “maşallah”tır. Ancak bunun bir 

anlaşma işareti mi yoksa dikkate alınması gerektiği anlamda bir kullanım mı olduğunu ayrıntılı olarak 

sormak Arap diplomatik görgü kurallarının bir parçası değildir. Bu nedenle, “inşallah”, “maşallah” 

cevabını anlamayan, yani sözlü müzakerelerden sonra yazılı anlaşmadan önce iletişim kurmak için 

özel bir diplomatik politikası olduğunu kabul etmeyen bir diplomat, bunun iletişimsel anlamını yanlış 

anlamış sayılır. Ayrıca ikinci iletişimci, Arapların kendi yararlarına olan sözleşme halinde kahve 

ısmarladıklarını ve sözleşmeden hoşnut olmamaları durumunda soğuk su ısmarladıklarını bilmelidir. 

Bu işarete göre sözleşmeyi devam ettirme veya zaman kaybetmeden ayrılmak gerektiği anlaşılabilir. 

Bu saygı sembollerinin kanıtladığı gibi, iletişimsel eylemlerin iletişimsel anlamları aynı geleneksel 

milli zihniyetten kaynaklanmaktadır. Şunu da unutmamak gerekir ki Araplarla muhatap olurken sol 

elle hediye verilmemelidir. Zira, Arap milli kimliğinde sol elle sunulan şey “temiz olmayan, haram” 

olarak anlaşılacaktır. Böyle bir iletişimsel eylemin görgü kurallarının ardındaki iletişimsel anlamı 

bilmek ve etkin kullanmak, ilişkiye katılanların arka plan bilgisinin genişliğini gösterir.  

Söylemin İletişimsel Çeşitleri 

İletişim çeşitleri, iletişimcilerin niceliğine göre belirlenir. İletişim çeşitleri, mesleki 

iletişimcilerin çalışma teknolojisindeki konuşma ve iletişim kültürü taktiklerine, mesleki dilin 

özelliklerine göre sınıflandırılabilir. (örneğin, sohbet sırasındaki ses tonlamasına, kendi kendine 

konuşma özelliğine göre, konuşma edebine göre vs.). 

İletişimcilerin sayısına şöyle sınıflandırılır: 

1) İçsel iletişim. İnsanın kendisiyle konuşması. Yani, sesli olarak kendine konuşma 

eylemi. İçsel iletişim monolog değildir. Monolog bir çok ayrı noktaları vardır. Bir tek benzerliği iç 

ses, tekli, iç konuşma biçimi olmasıdır.  İçsel iletişim, muhatabın başka bir iletişimcinin diyaloğuna 

veya konuşmasına, düşünceye, duyguya, ifade edilmeyen düşüncenin değerine, jestler olmadan, 

herhangi bir yüz ifadesi olmadan anlık tepkisidir. Monolog ise kişinin özgür felsefi düşünme 

sonucunda vardığı kanılardır. Monolog herhangi bir iletişimciden etkilenmez. Monologda kişi kendi 

kendine konuşur ve soyut kavramları kendi yöntemiyle formüle etmeye çalışır. İçsel iletişim aşağıdaki 

durumlarda gerçekleştirilir: 

a) Bireyin kendi kendine hesap vermesi durumunda (örneğin, bugün şu işi bitirdim, yarın bu işi 

bitirmem lazım), 

b) İşleri yolunda gitmeyip kendini sorguladığında (örneğin, neden böyle oldu acaba, nerde hata 

yaptım?), 

c) Başkalarının hareketlerini, söylemlerini kendince değerlendirdiğinde (örneğin, bakarız, söz 

verirken senden iyisi yoktu. yapamayacağın şey için söz verme, ona göre konuş!). 
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d) Sorulan soruları cevaplama sırasında en doğru cevabı seçeneği seçerken (örneğin, Bu görevi 

neden bana teklif etti? Evet dersem maaşım ne kadar olur acaba? İş de çoktur. İş sahibi olursam 

ailemin rahatı bozulur mu? Nasıl olacak bu iş? Hayır dersem, ki böyle fırsatlar her zaman olmaz. Ne 

yapsam acaba?).  

e) Başkalarının başarısızlığına bakıp kendini tatmin ettiğinde (örneğin, nasıl oluyormuş! Ben 

zorda iken benden yüz çevirmiştin. Başına geldi işte nasılmış? Hakettin sen!)  

f) İçten içten pişmanlık sırasında (Arkadaşım borç istediğinde vermem lazımdı. Zamanında o da 

bana yardım etmişti ya. Şimdi bana kırıldı işte.)  

İçsel iletişim insanın iç duygularını “dışarı göstermemem lazım” dediği gizli duygularını kendi 

kendine için için konuşurken, için olanları ne yapıp edip dışaro çıkarmam lazım dediği iç sesiyle 

konuşması sırasında gerçekleşir. Çoğu durumda içsel iletişim, bilişsel dünyanın içsel iletişim 

aracılığıyla, kendini ifade etme yoluyla iletişiminin bir sonucu olarak oluşur. Dolayısıyla içsel iletişim 

vücut dili kullanılmadan, dışarıyı etkilemeden yani, içinden cevaplama, içinden kırılma, içinden 

yorum yapma, içinden sevinme, içinden beddua etme, içinden teşekkür etme, içinden tebrik etme, 

içinden dileme, içinden sinirlenme, içinden küsme, içinden utanma, içinden özleme ve içinden ağlama 

durumlarında söylenilen içsel cümlelerdir.  

İçsel iletişim sanat eserlerinde sık kullanılır. Özellikle kahramanın iç sesini yansıtmak için 

elverişli bir yöntem sayılmaktadır. Örneğin, Daha önce böylesine alışmamış Kospan “bu insanlar 

beni güçlünün yanında kolayca güç kazanıyor mu sanıyor acaba” diye içinden geçirir.  (T. Ahtanov 

Boran). Utandığında, tedirgin olduğunda insanın kendi kendine konuşması duygu durumunun 

etkisindendir. Edebi metinde kişinin ruh halini betimlemekten çok, onu kendi sözleriyle aktarması 

okuyucu üzerinde daha çok etki uyandıracaktır. Örneğin, Janıl koyunları uzağa götüren eşini 

düşünerek: “Yaa, hava kötüye gidiyor, başına bir şey gelmeden dönse iyiydi” diye endişe etmekteydi.  

2) Grup iletişimi bir kaç grup arasında, bireyle grup arasında veya bir grubun içerisinde 

gerçekleşen iletişim ilişki türüdür.  

a) Grup ve birey arasındaki iletişim belli bir kişi ile hayranları arasındaki görüşmeler, 

seçmen politikacısının seçmenlerle toplantıları, şirket yöneticisinin ve astlarının konuşmaları, 

öğretmen-öğrenci ilişkileri, cumhurbaşkanıyla halk arasındaki görüşmeler vb. sayılabilir. Bu iletişimin 

başrolü bireydir, diğerleri grubun bir parçası olarak kabul edilir ve aralarındaki diyalog esas olarak 

çeşitli meta-model konular çerçevesinde soru-cevaplarla gerçekleştirilir. Çünkü aynı konuyla ilgili 

konuşma çoğunlukla iki ya da üç kişiden oluşan iletişimsel bir eylemde kendini gösterir ve birçok 

kişinin tartıştığı diyalog çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Dolayısıyla grup ile birey arasındaki 

iletişimin, bireye yönelik soru cevaplardan oluşan bir diyalogdan oluştuğu söylenebilir. Grup ve bir 

birey arasındaki iletişim sözlü veya yazılı olarak da gerçekleşebilir. Bir grup ile bir birey arasındaki 

sözlü iletişimin dili, mecazi, duygusal, ifade edici anlamlarla doludur ve edebi dil kullanımlarına ek 

olarak konuşma dilinin unsurlarının da bulunduğu bir dil kuralıdır. Sözlü iletişimde, tonlama ve jestler 

öncelikle iletişimsel anlamı tamamlamak, süslemek ve güçlendirmek için kullanılır. Bunun nedeni, 

gruptan kişiye ilişkilerde iletişim engellerinin ve psikolojik saldırıların yaygın olmasıdır. Bu noktada, 

iletişimciler, hedeflenen çeşitli engellerin ve saldırıların iletişimsel manasını anlamalı ve yanıt 

vermeye çalışmalıdır. İletişimsel mana ise, muhatabın fikrinin sözlü bir ifadesidir. Yani, muhatabın 

amacının dildeki ifadesidir. İletişimsel anlam, genellikle muhatabın zayıf noktasını tanımak için 

psikolojik saldırılar yoluyla çeşitli mecazi dil kullanımlarının metaforik anlamında gizlenebilir. Yahut 

muhatabın en değerli niteliklerini göstermek için mecazi-değerlendirici, benzetme yoluyla kılığa 

girebilir. Bu nedenle, diyalog kurmaya çalışan iki taraf arasındaki konuşmanın iletişimsel anlamını 
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kavramış olmaları gerekir. İletişimsel anlamı kavrayamazlarsa, iletişimin önündeki engeller ortaya 

çıkmaya başlar.  

b) Gruplar arasında iletişim tartışma, fraksiyon sürecinde ortaya çıkar. Bu durumda, 

birkaç kişiden oluşan bir grup aynı ilgi alanlarına ve hedeflere sahiptir. İki grup arasındaki diyalog 

genellikle bir çatışmaya, bir iletişim engeline dönüşür. Bunun nedeni, iki grubun ortak çıkarları 

olmasına rağmen, uygulama planlarının farklı olabilmesidir. Şüphesiz ki, her grubun tercih ettiği 

hareket tarzını önerme biçiminde çelişkiler vardır. Bu noktada, her grup, sistemlerinin daha uygun 

olduğunu kanıtlamak için zıt bir diyaloga girer. Bu durumda karşı tarafın diğerinden daha iyi 

olduğunu kabul etmek için iletişimsel kavramı anlamak, yani diğer grubun iç sırrını tanımaya 

çalışmak ve hatalarını ortaya çıkarmak gerekir. Ayrıca, çeşitli iletişim taktikleri kullanarak, karşı grup 

etkili yolu doğrulamak için ikna edici bir dil kullanmak zorunda kalacaktır.  

Fraksiyon kavramının eski Latincedeki ilk anlamı, ortak mesleki ilgi alanlarına sahip insanların 

gruplanmasıdır. Daha sonra bu kavram, siyasi ve sosyal programı olan bir siyasi partinin parçası 

olarak kabul edildi. Günümüzde, aynı partinin üyesi olan milletvekilleri için ortak bir isim olarak 

kullanılmaktadır. Ancak demokratik bir ülkede, toplumun siyasi ve sosyal sorunlarına ve gelişimine 

yönelik farklı alanların ve projelerin yoğunlaşması, ortak çıkarların pekiştirilmesini teşvik eder. Bu 

nedenle, modern Kazakistan'ın gelişiminde, ondan kaynaklanan birçok parti ve fraksiyonun olması bir 

toplumsal kuraldır. Ancak grup iletişimleri her zaman sadece karşıt tartışmalarla değil, uzlaşma ve 

bütünleşmeyle de sonuçlanabilir. Grup iletişim sisteminde genel iletişim kültürünün normları, 

konuşma taktiklerinin kuralları, dil görgü kuralları oluşturulabilir. Çünkü fraksiyondaki iletişimi ileri 

görüşlülük, konuşma üslubu, çeşitli sohbet, fikirlerin tartışılması, konuşmayı dinleyebilmek, grup 

arasında iken kültürlü konuşmak ve insan psikolojisini etkileme becerilerini kazandıran elit bir iletişim 

denilebilir.  

Tartışma (sözlü çekişme, münazara,) – söz yarışması. Söz yarışması gruplar arası tartışmaya 

denir. Ancak fraksiyondan farkı şu ki: söz yarışmasında taraflar diyaloğa girmez, münazarayı organize 

eden kişi her gruptan birer kişinin kendi tezlerini savunmasını, kolaylıklarını, uygunluklarını ve 

faydalarını anlatmasını ister. Bu durumda iki grup arasında planların birleştirilmesi veya birincinin 

seçilerek ikincinin işine son verilmesi öngörülmez. Aksine, amaç iki veya daha fazla grubun 

çalışmalarının sonuçlarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermek, daha fazla etkili çalışmayı teşvik 

etmektir.  

c) Grup içerisindeki ilişki (iletişim). Bu tür iletişim, özel resmi konsantrasyon, özel eğitim 

gerektirmez. Grup içerisindeki iletişime insanlar seçilmez. Yani bu iletişim türünde insanları bir araya 

getiren tek şey toplantının konusudur. Grup içi iletişim, farklı görüşlere, farklı mesleklere, farklı 

eğitim seviyelerine sahip veya yalnızca bir sorunu çözmekle ilgilenen, tartışılan konuyu inceleyen 

kişileri bir araya getirebilir. Bu iletişimsel eylemde yer alan kişilerin sayısında sınır olmadığından, dil 

iletişiminin kapsamı şüphesiz geniş olacaktır. Edebi dil, konuşma dili ve duygulara ek olarak, çeşitli 

sözel olmayan jestler ve alt kültürel kullanımlar olabilir. Grup içindeki ilişkiler tartışmaya, 

münazaraya yansıyacaktır. 

 Fikir tartışması (bilimsel) – münazara. Münazara da grup halinde gerçekleşen bir iletişimsel 

bir eylemdir. Bu kavramın eski Latincedeki anlamı, skolastik eğitim sisteminde bilim ve din 

arasındaki gerçeğin (hakikatin) kurulmasına yönelik bir tür tartışmalı yaklaşımdır. Bugüne kadar 

eğitim ve bilim alanındaki bilim okulları, bilimsel eğilimler ve bilimsel yönelim temsilcileri arasında 

fikir tartışmaları ve çatışmaları mevcuttur. Bilimin doğru olduğundan emin olmak için herhangi bir 

bilim alanının tartışılması doğal bir gerçekliktir. Ancak günümüzde bu tür iletişim süreci yalnızca 

bilimde değil, kültürel, politik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak için de sıklıkla kullanılmaktadır. 
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Bilimsel münazaranın diğer grup iletişimleri türlerinden farkı, büyük topluluklar arasındaki 

anlaşmazlıklar sırasında benzer görüşlere sahip grupların seçilmesidir. Aynı fikirlere sahip insanların 

bir birine destek olmaları, eksiklerini gidermeleri münazarada sözkonusu değildir. Çünkü münazara 

gerçek zıtlıkların tartışmasıdır. Münazarada herkes kendi tezini, kendi fikirlerini savunacaktır. Birlik 

olma, destek olma durumları çok nadirdir. Çoğu durumda, tartışmada ifade edilen görüşler sabit kalır. 

Tartışmanın amacı ortak çıkarları belirlemek değil, belirli bir konuda farklı sorunları gündeme 

getirmek, onu çözmek için farklı yollar önermek. Tartışmadaki iletişimsel eylemler çok duygusal, 

etkileyici, etkin bir şekilde gerçekleşir. Her katılımcının kullandığı iletişimsel kavramlarda önemli sır 

veya gizlilik yoktur. Fikir, bilimsel üslupta veya gazetecilik tarzında özgürce ifade edilir. Tartışma 

diline özgü anahtar kelimeler sıklıkla kullanılır. Örneğin, bence, bize göre, sizin önerinizi olmaz 

demiyorum, ancak..., gördüğümüz gibi, araştırma sonuçlarına göre, vs., delillendirme esaslı 

kelimeler, tabirler yaygın kullanılır.  

Fikir yarışması – tartışma. Bu iletişim türü antik Latin dilinde tartışma, atışma anlamlarına 

gelir. Tartışmanın diğer iletişim biçimleriyle karşılaştırıldığında özelliği, katılımcıların güncel sorunu 

belirlemeye, doğru çözümünü haklı çıkarmaya çalışmasıdır. Fikir yarışmasında kazanmayı veya 

atışma amaç değildir, tam tersine, bu ilişkide konuşmanın baskın olması nedeniyle, farklı bakış açıları 

iç içe geçtiğinde konuşmacıların etkinliği dinleyicilerin etkinliğine üstün gelir. Farklı karşıt görüşlerin 

katıldığı iletişimsel eylemlere ve diyaloglara özgürce izin verilir, çünkü tartışmanın konusu iyi bilinen 

bir siyasi, sosyal, kamusal mesele olabilir. Örneğin günümüzde “Aytuga Onay (Söylemesi kolay)”, 

“(Biz)”, “Keş Emes(Geç değil)” gibi TV programları grup iletişimi tartışması olarak 

değerlendirilebilir. Tartışma dili aynı zamanda milli iletişimin dilidir. Hem aydınlar hem de sıradan 

insanlar bu ilişkide yer alır. Bu nedenle, katılımcıların kendilerini özgürce ifade etmeleri için herhangi 

bir dil kısıtlaması yapmalarına gerek yoktur. Bütün insanlar aynı görüşe, aynı bakış açısına sahip 

değildir. İki farklı sosyal ortamın, hem dünya görüşünün hem de anlayışın ve dahi algının 

taşıyıcılarının buluştuğu bu tür ilişkilerde, iletişimsel anlamın yanlış anlaşılma durumları sıklıkla 

ortaya çıkar. “Men ne deymin, kobizim ne deydi (Ben ne diyorum sen ne diyorsun)”gibi iletişimsel 

başarısızlıklara da sıklıkla rastlanır. Bunun nedeni, iletişimsel anlamın yalnızca içeride konuşulacak 

düşüncenin görünümü değil, iletişimsel anlamın da iletişim kuranın arka plan bilgisinin ifadesi 

olmasıdır. Örneğin, kan basıncı ile ilgili sorunların ortak konular olduğu durumlarda, uzman doktor 

hipertansiyon gibi terimleri açıklamak ister ancak muhatabı, sade dildeki kan beynime doğru 

fışkırıyor, baş ağrısı, göz kararması, düşme riski, gibi sözlerle ifade etmeyi tercih eder. Böylece her 

iki iletişimci de Kazak’ça konuşsalar da iletişimsel kavramı anlamadıkları için diyaloğa son vermek 

zorunda kalırlar. Eğerki bilgi donanımları eşit derecede ise, terimleri anlıyorlarsa, o zaman her iki 

taraf iletişimsel kavramı anlayabiliyorlar demektir. Bu durumda “hipertansiyon – kan basıncının 

artması, kalp damar hastalıkları” terimleri her ikisi için de aynı anlama gelmiş olacaktır.  

Sovyet döneminde, bu tür grup iletişim türleri pek gözlenmedi. Çünkü bir bütün olarak 

toplumun tek bir çıkarı vardı - müreffeh bir komünist toplum yaratmak. Bu nedenle, tartışmak veya 

karşı çıkmak için bir neden yoktu. Bu bağlamda, diğer demokratik, kapitalist ülkelerle 

karşılaştırıldığında, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinde grup iletişim kültürü daha sonra 

gelişmeye başladı.  

İletişimsel süreç, bilgi alışverişi olarak nitelendirilmektedir. Bilgi alışverişi evvela iki veya 

daha fazla kişi arasında birinin mesajını dinleme ve onun hakkındaki düşüncelerini ifade etme 

şeklinde gerçekleşir. İkincisi, yönetici, iş hakkında altındakilere bilgi iletir ve diğer tarafın görüşlerini 

ifade eder, özellikle yeni bir iş yapmayı kabul eder. Üçüncüsü, medya (televizyon, radyo, gazete, 
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dergi, internet) aracılığıyla bilgiyi dinleme ve bu bilgiyi kendi yöntemiyle birine aktarma veya kendi 

içinde tartışma veya fikir yazma şeklinde ifade edilir.  

Ancak, yayılan bilgilerin tümü iletişimsel bir süreç dahilinde olmayabilir. Bazıları yayılan 

bilgilerle ilgilenmeyebilir. Sonuna kadar dinlemeyebilir veya dikkat etmeyebilirler. Bu durumda bilgi 

alışverişi gerçekleşmeyecektir. Bilgi alışverişi, yani iletişim sürecinin uygulanması için aşağıdaki 

temel unsurlar mevcut olmalıdır: 

1. Bilgiyi gönderen, yani bir fikir üreten ve onu etkili bir şekilde yazıp, yayan.  

2. Bilgilendirme, yani gönderenin yaydığı bilgi, malumat. 

3. Bilginin kaynağı, bilgi paylaşım aracı.  

4. Bilgiyi alıcı, yani yayılan bilgi ile, malumat ile tanışıp, kendine göre yorumlayan kişi.  

Bu sistem sıralı olarak yürütülürse bilgi alışverişi gerçekleşmiş olacaktır. Gönderici ve alıcı 

bilgi hakkında aynı görüşe sahipse, iletişim süreci tamamlanır. Burada bilginin göndericinin 

bilişindeki iletişimsel anlamı ile alıcının algısındaki iletişimsel anlam örtüşmekte, bu da her iki tarafın 

bilişsel düzeyinin benzer olduğunu göstermektedir. Eğerki bilginin içeriği doğru algılayıpta sonra iç 

iletişimin etkisi altında, yani çeşitli kötü düşünce veya fantezilerin etkisi altında, iki taraf arasındaki 

ilişkiyi daha da birbirine bağlayan iletişimsel anlam ileri derecede gelişmeyecektir.  

Hedefe yönelme sürecine bağlı olarak üç tür grup iletişimi vardır:  

a) kültürlerarası iletişim;  

b) uluslararası iletişim;  

c) medya (toplumsal) iletişimi. 

Kültürlerarası iletişim, özneler (bireyler, sosyal gruplar, topluluklar, kültürler, medeniyetler) 

arasındaki ilişkilere dayanan kültürlerarası etkileşime dayalı değerler ve değerlere ilişkin prensipler 

alışverişi sürecidir. Kültürlerarası iletişimden bahsederken bazen “kültürler diyaloğu” ve 

“medeniyetler diyaloğu” terimleri kullanılır. 1990'larda kültürlerarası iletişim konuları bireyci, 

kolektif ve toplulukçu kültürel yönelimler bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Kültürlerarası 

iletişim sürecinde, farklı kültürlerin temsilcileri, bu kültürün özelliklerini dikkate alarak, sosyal 

ilişkilerdeki yanlış anlamaların ve rahatsızlıkların azaltılmasına büyük katkı sağladığı 

kanaatindedirler. Bazı sosyologlar, kollektif ve bireyci değerlerin en iyilerini bir araya getirmeyi ümit 

ederek, bireyciliğin, bireyin sınırsız özgürlüğünün kültürün kamusal alanını bozmaması için kamu 

yararına olan hakkı ve kollektif hukuku dengelemesi gereken Komünitarizm kavramını geliştirmeye 

çalışırlar. [69]. 

Kişilerarası iletişim, iki kişi arasındaki ilişkidir. İki kişi arasındaki ilişkiler içerik, işlev ve 

amaç bakımından farklılık gösterir. Aynı zamanda hem sözlü hem de sözlü olmayan iletişim 

biçimlerini yayan, kişilerarası iletişimdir. Bu nedenle, görevli iki kişinin iletişimi, ailedeki bireylerin 

bir biriyle olan iletişimi, yabancı kişilerle olan rastgele iletişim, tanıdıklar arasındaki iletişim de 

kişilerarası iletişim türüdür. Kişilerarası iletişimde, grup iletişimine kıyasla, iki kişi birbirinin 

karakterine, konuşma kültürüne, konuşma yoluyla heceleme becerilerine özel önem verir. Kişilerarası 

iletişim her zaman başarılı olmayabilir. Özel olarak gerçekleştirilen toplantılarda her iki taraf da 

mümkün olduğunca birbirini kırmamaya çalıştığı için sıcak, samimi bir ortam oluşur. Aksi durum 

olursa, duygusal durumda olan, sinirli, kızgın bir insanla konuşursanız, onun kültür düzeyine göre 

iletişim kurduğu anlaşılır. Yüksek kültürlü biriyse muhatabına karşı sakin ve sıcak, karakterini kontrol 

edemeyen biriyse muhatabına içsel duygularıyla iletişim kurabilir veya konuşmayı tamamen 

reddedebilir. Kişilerarası iletişimin grup iletişimine göre avantajı, iletişimi dokunsal (temas) ilişkilerin 

iki kişi arasındaki konuşmayı tamamlayabilmesidir. Örneğin, çok yakın insanlar bir birinin koluna 

girerek yürüyebilir, konuşabilirler. Böylece eliyle temas kurmuş olur çünkü bu hareket onlara yakışır 
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da. Yine kişilerarası iletişimde resmi olmayan, samimi konuşma, iletişime sıklıkla rastlamak mümkün. 

Grup halindeki iletişim daha çok resmiyete tabidir, daha çok resmi konuşmalar gerçekleşir. Bu 

bağlamda, kişilerarası iletişim dilinde herhangi bir engel veya sınır yoktur.  
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The Role of the Newspaper "AK Zhol" in Forming the National Consciousness 

 

Koigeldieva Zauresh Zhasharalievna
1
  

 

Annotation 

 30 years since founding the independent state of Kazakhstan, which achieved the sovereignty 

of the country, which our ancestors dreamed of for centuries. It is known that in the history of 

independent Kazakhstan, in the process of formation and development of culture and literature, the 

role of Alash press and journalism of the early twentieth century is specific [1,3-p]. 

There were publications that became the main theme of heroism and insurance interests that 

left their mark on the path of the contradictory development in the society. In Kazakh society, the 

beginning of the twentieth century was a time when the national problem was raised, the top of the 

country rose, the theme of unity was touched upon. The main task of the periodical press was to 

inform society, to awaken national consciousness, to respond to complex issues. In the awakening the 

love for Motherland, there was a large proportion of publications born during that period. One of the 

publications that contribute to the forming the national consciousness is the newspaper “Ak Zhol”. 

The publication “Ak Zhol” at one time not only reported on the deplorable situation of the 

Kazakh-Kyrgyz people, but also recorded the ways of struggle. On the way to saving the ignorant 

people from hunger, the newspaper served from deep soul. 

 

Key terms: publication, leadership, role, edit, impact, contribution. 

 

Introduction  

In awakening the Kazakh people’s national spirit,  eliminating the illiteracy, developing the 

press sphere Alikhan Bukeikhanov, Akhmet Baitursynov, Mirzhakyp Dulatov came to lead. These 

people tried to teach the people the national consciousness through the national press. 

The great sons of our people, who raised the national question, knelt down, worked to ensure 

that we, supporting each other, in case of joint work, reached our national heights. The newspaper “Ak 

Zhol” was published on the same basis for five years constantly. The national publication, though not 

for long, but had its own place in the society. The periodical press “Ak Zhol” worked well in 

educational, informational, propaganda, scientific-cognitive, ideological directions.  

The publication “Ak Zhol” has made a great contribution to the development of literature and 

culture, the growth of national consciousness, the joy and sorrow of the people, overcoming national 

interests. 

The work of the Kazakh poetess Hanbibi Yesenkarakyzy, who translated the publication “Ak 

Zhol” from Arabic into Kirrilitsa and published 25 volumes. In this article, we analyzed the 

publication of the 25-volume newspaper “Ak Zhol”. A total of 14,523 articles were published during 

the publication of the newspaper. 

Let 's list the features of the publication from another newspaper: 

1. Newspaper materials are similar to chronicle (recorded real events); 

2. The articles published on token of struggle for liberation of that period represent a valuable 

historical reality; 

3. The publications that led to changes in the outlook of Kazakh people are made up of articles about 

education, culture, literature, and how not to become a colony; 

4. The problem of  women’s getting freedom; 

5. Many materials about the environment have been published, including affecting soil, land-water, 

plant, weather, and arable problems; 

6. Not only internal, but also external reports of foreign news are published; 

7. The topic of economics is described thoroughly; 

8. There are also the articles concerning the social situation; 
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 The periodical “Ak Zhol” is a historical publication like chronicle which represents the real 

image of Kazakh society  and national interests. 

We have identified eight features of the national newspaper “Ak Zhol”. 

Now let's focus separately on the above-described peculiarities of the publication. 

The first peculiarity is that we considered the newspaper “Ak Zhol” as a chronicle. In the 

Friday issue of the 1920 edition, December 10, №2, articles were published: “Wrangel disappeared”, 

“Destruction of Petlyura's army”, “Balakhovich's life is too hard”, “History of Basmachism”, 

“Kazakh-Kyrgyz department at project near TURTSIK”. In some of the publications you can have an 

impression of chronicle telling about the history, clearly reflecting the life of society. 

To make our words true-to life, let's bring an example: the article “History of Basmachism”, 

the author is unknown. “Since the establishment of the Soviet government, a new word has appeared 

in Turkestan – “Basmach, Basmach’s fight”. Although many people know that Basmachi is thieving, 

where did the Ferghana Basmachi come from, why not disappear in the fire for almost 3 years? Where 

did they get the forces against the state army? People don’t have any idea on this yet. Therefore, we 

want to introduce students to the history of Basmatism” [1,], - the publication cites the definition of 

Kazakhs that the word “Ferghana Basmachism” has its own history. We understand that Ferghana 

Basmachism appeared in the XIX century according to the article. We were convinced by reading that 

there were about 30 thousand Basmachi, and they were on the side of the poor. 

The second peculiarity is that the publications published in the newspaper “Ak Zhol” in the 

struggle for freedom of that period represent a valuable, historical reality. 

Let's look at Wednesday's number 3, December 15, 1920. Articles were published in this issue 

of the newspaper: “The open letter to all organizations of Turkestan common parties”,”War with 

Basmachi”, “In Poland, in England rich, Wrangels, Riches, Covered in blood”,”Ambassador of 

Kazakhstan”. The topics covered in these articles are diverse, but very valuable, since everything is 

written with proofs.  

Let's turn on a problem that affects one of the publications “Covered in blood”. It begins like 

this: “In the last days of the Moscow newspapers, the Soviet government announced the discovery of 

new evil of the Antanta (allied states). It has been established that the Antanta traded in Soviet law, 

stretching out one hand together, and the other hand gave our enemy weapons, bombs”. Here the 

author writes from a newspaper from Russia, exposing the malice of the allied states. He gives 

weapons to our enemy and writes that preparations for war are on. And then: “ Comrades, protect 

yourself! Insidious insidious, our workers may find themselves among the Red Army. The people with 

evil views may appear among the red army. The Antanta’s eyes are fixed on us.  They seem send their 

killers to our East as well. There are many such enemies in Turkestan itself. Isn't it going to be 

discovered in Ferghana in the near future that British spies want to get into Soviet organizations and 

help the Basmachs?”[2,] - the author’s bitter truth is revealed in the process of reading the publication. 

In addition, the author notes that the Antanta has bloody eyes and can get out of the 

encirclement of the Turkestan army. We even made sure that British spies joined the Soviet 

organization and provided assistance to the underground Basmachs. 

From the following wording of the author: “Beware, comrades! We have enough strength to 

defend the freedom that we have lived for 3 years. The monster we've seen for 3 years, it's not like 

that. We have to immerse evil people thirsting for blood in their own blood. But, don’t be without 

readiness!”[3,], - he summarized, - freedom in society is an invaluable wealth, there was not much 

freedom. In the article, the author writes that the Soviet government has many enemies, that if we do 

not guard ourselves, we will hunt with the “bloody eyes” of an external enemy. 

We emphasize that the third peculiarity is that publications that have made changes in the 

worldview of Kazakh people consist of articles about education, culture, literature. The argument tour 

word is “Ak Zhol”  Number1 Tuesday, December 7, 1920 issue from the heading “from people”. 

“What does Agitprosvet do?” an article was published, authored by Kazmukhamed Kuletov. The 

publication begins as follows: “In Kazaly, more than 5-6 months have passed since the opening of the 

"Agitprosvet", spreading the educating of people. What does it serve and whom they enlighten?  They 

opened one Russian group which displayed the theater. They put two performances a month. They do 
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meetings. One club was opened. Kazaly was a place of mass residence of the Kazakh people. What do 

they do for the Kazakh people? Are there people among the Kazakhs who will work? Are there people 

among the Kazakhs who will serve? Kazakhs do not have political people who will serve. That’s why 

there's nothing to be done. it is necessary to open the eyes of the rural population before going into the 

deep policy. Then one may teach the policy alphabet.  Has anything being done on it? No. Nothing 

has been done so far. Why is this, does not want or is not familiar with how the service is organized 

among Kazakhs?”[4,],- says the Author, -“Agitprosvet”, spreading the knowledge. At the same time, a 

theater opened in the center of Kazan, and the culture, turned up a little. It is written that there are 

centers that call the population to knowledge and culture. But, oddly enough, the people was illiterate 

and regretly told that it was left without completing. 

The author further answers his own question himself: according to our observations, the reason 

for this is: “First is because he had not seen services among Kazakhs before, and the second is because 

there was no person who could know them better. Although at the very beginning, although a person 

was born and grew up in Kazaly, but nothing was done. Just wrote a report and gave an earnings. A 

Russian group was opened. Evening courses and the opening of a theater group among Muslims were 

also positive. The last one wanted to open a club for Muslims, and a front. God knows what will be 

the ending. May it be so that one of the words dies, I think? The attention should be paid to the 

regional political department” [4,], -. In his reply, the author writes with regret that the Kazakh  did 

not achieve what he could do, because he couldn’t do even if he was able. The predominance of 

suspicion and doubt and the need for attention to the regional political department is especially 

emphasized. 

The fourth fpeculiarity raised the topic of giving the women freedom. In the publication the 

following articles, such as  “Meeting of women of the East, equality of women, women’s problems, 

regional women's meetings, women should be taught”. Whatever publication we take, the 

women'sproblem is touched upon. The political rights of women and their civic place in society are 

emphasized. 

“Ak Zhol” number 4 Saturday, December 18, 1920, the article ‘Meeting of women of the East” 

was published in the issue. The publication was sent in the form of information.  It informs that in 

Moscow on the 1st of February there will be a congress of the East woman. The issues are - women 

work on an equal basis with men, that the East woman comes out of slavery, that they take free rein to 

her personality. 

The fifth question, a lot of materials about the environment have been published, including 

those concerning soil, land, water, plants, weather, arable land. The above-mentioned topics were 

periodically raised in the entire issue of the newspaper “Ak Zhol”. Topics: “Kazakh-Kyrgyz congress 

on the food issue, the Saksaulsky Fund, the land and water issue, resolutions on cattle breeding of 

nomads’ and many other publications. 

Also, this article publishes topics that raise the national ecological culture of that period. Of 

course, then there was no word “ecology” at all. Warning about the dangers of the environment, it is 

necessary to constantly keep it in the spotlight. At the same time, in order to draw public attention to 

the negative situation occurring in its environment, a characteristic feature of national psychology. For 

example, “Ak Zhol” number 20 Sunday, January 30, 1921, a problematic essay “The Saksaul Fund 

will be destroyed” was published. 

It is called as the problematic essay because it deals with socially significant issues. Let's give 

an example as proof of our speech. The essay begins as follows: “The Saxaul fund along the railway 

gave 1 million pounds, 10 times for 3 years. In this way, by 1922, there was no tree left suitable for 

building a house. Wood reserves can be fully formed, and rivers can be covered with sand” [3,16-c] 

Here the author raises the problem of the threat of disappearing of the saxaul fund. The reduction of 

saxaul reserves along the railway, along with the possibility of tree growth, suggests the direction of 

‘sand suppression of rivers”. Saxaul is a leafless deciduous plant, the trunk and branches of which are 

curly, growing on sandy areas, resistant to the desert, fragile [4]. What was said 100 years ago in that 

period has not decreased, if not increased in significance at the present time. 
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The sixth problem is that not only internal, but also external news is published. In each issue of 

the periodical there was a heading “external communications’. As the name implies, he covered 

exclusively external reports, foreign news. For example, in the publication “Ak Zhol” number 23, 

February 6, Sunday, 1921, the articles “the robbers of Germany, under the Chinese oppression, 

inappropriate lies, the favor of the masses, a new war, perspiration” were published. 

The articles “New war” says that “Serbia is waiting for war to happen again. At the same time, 

there is most likely a gap between Serbia and Greece,”  the report says. 

The seventh thing, the topic of economics “Ak Zhol” was constantly raised and often written. 

“In the market”, “Money exchange”, “New small money”,”Money for Turkestan”,”Small earnings”. 

The articles  published new information about money and markets, although they were not 

called “economics” at that time. 

The eighth question, there are articles that affect the social situation. We refer to social topics 

publications devoted to the interests of peoples and peoples, the relationship between society and the 

individual, life and work, and health. Social topics: “Department of public education”, “Muslim 

boarding school”, “The compulsory use of veterinarians”, “Cleaning of Tashkent”, “An orphan girl”, 

“Where does the People's Treasury go?” The article “Development of agricultural knowledge” were 

published. Periodicals also interfered with the positive-negative situation occurring in society as a 

whole, in local authorities, among the population. 

No matter how many editions of “Ak Zhol” we take, the society exists. All the changes that 

took place in the Kazakh society of that period added a peculiar tone. 

The periodical press “Ak Zhol” put the people in a certain political course. Through the press, 

he contributed to the development of the native language of the nation, to the development of science, 

art, education, and the way of life of the people. 
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Kemel Tokayev's Personality and Heritage in Kazakh Literature 
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Abstract 

              Annotation: In the article, the author examines the main moments in the life of Kemel 

Tokayev, which influenced his formation as a person, a warrior, a writer, a prominent citizen and a 

representative of the Kazakh intelligents. The author paid attention to the events that unfolded in the 

Kazakh steppes in the 30-40s of the twentieth century, which directly influenced the fate of the Kemel 

Tokayevs' family. The author emphasizes that in the works of writer the characters of the great period 

are studied in depth in accordance with the passage of time, and brought to our national literature the 

original characters, unexpected types and unique characters. The article also tells about the author's 

innovative characters and adventure works, which are attractive and pave the way for the next 

generation. It is very important to know the personality of Kemel Tokayev, to know his historical role, 

to study him. People like Kemel Tokayev are a great source of our history and culture. The 

importance of Kemel Tokayev's personality in Kazakh history was the main reason for writing this 

article. 

Keywords: Kemel Tokayev, Personality, Heritage 

Introduction  

The people, who have left their mark on the pages of the chain of history, will be judged by the 

people on the basis of their own deeds. However, for various reasons, the wise men who worked hard 

for the people have not been sufficiently studied. At a time when the study of personalities is gaining 

momentum, I think it is necessary to study the name of Kemel Tokayev and evaluate his legacy. The 

beginning of everything lies in history. The first science is history. The experience of history 

motivates people to search, to move from yesterday to today, from today to tomorrow. Even 

philosophy, which is the basis of the sciences, is rooted in the science of history. As for the question 

of when and where that history began, the answer is the same - the real history begins from the 

moment of the appearance of man, and by learning from history, people recognize themselves and 

others [1, p. 44. ]. 

        Veteran of the Great Patriotic War, playwright, writer, two-time winner of the Medal of Courage, 

Diploma of the Supreme Soviet of the Kazakh SSR, the founder of the detective genre in Kazakh 

literature - Kemel. Tokayev was born on October 2, 1923 in the village of Kalpe, Karatal district of 

Almaty region. When the Soviet government came and pursued a policy of collectivization of the 

civilian population and the beginning of the hurricane, his father Toka took a big risk by moving his 

family to Frunze until the end of the catastrophic period, with the intention of intervening. However, 

the small family had a hard time there, and Kemel Tokayev soon lost his father and his mother and 

sister. She and her brother Kassym were brought up in an orphanage in Shymkent and experienced the 

hardships of orphanhood. His brother Kassym was the first to go to war, which shook the world and 

killed millions of people. He died in 1942. Kemel Tokayev, who lost his only brother at the age of 18, 

was left an orphan. "The most difficult moment for me is when I received the news of my brother's 
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death," he recalls. Although I had the most difficult time, there were still many winding roads, 

impassable passes, impassable rivers [2, p. 3. ]. 

 After graduating from high school, he enlisted in the army, studied at a military school in Bishkek 

and entered the Battle of Stalingrad as a unit commander in the 226th Rifle Division. The 7th Guards 

Tank Regiment will be on the fronts of Stalingrad, South-West, 1st Ukraine, 2nd Belarus, Poland. He 

was seriously wounded in Poland and ended the war. 

        Kemel Tokayev returns from the war as a group 2 invalid. He had no education, no job, no 

backbone, and in 1945 he entered the Faculty of Philology of the Kazakh State University named after 

Kirov. Enrolled in a military uniform with a chest full of medals without an exam. During the study he 

listens to lectures by masters of literary works, including Mukhtar Auezov. Maybe it had an effect, the 

pen intends to enrich Kazakh literature. Thus, awakening hope for a bright future, Kemel Tokayev 

went on a journey in search of his place in life. 

            From 1949 to 1953 he headed the youth department of the newspaper "Leninist Youth" and 

began to gain experience. The first short stories were published during these years and were the first 

steps on the creative ladder. His son, Kassym-Zhomart Tokayev, recalls the same period: “In the 

1950s, our family lived in a cramped room in a communal apartment. When I woke up at night, my 

father was sitting on a piece of paper in the dim light of a table lamp. "He was smoking a cigarette in 

his left hand, and in his right hand he was kneeling one word after another." He wrote at night, worked 

as an editor of the newspaper "Kazakhstan Pioneer" during the day, and in 1956-1960 as executive 

secretary of the newspaper "Socialist Kazakhstan". For 17 years after his voluntary resignation, he 

worked as a secretary and editor-in-chief of the "Bulletin" of the Supreme Soviet of the Kazakh SSR. 

In those years, the writer wrote "Dark Trail", "Bullet fired at Night", "Conspiracy", "Special Task", 

"Winter Swallow", "Last Strike", "Soldier went to war", "Bird from the nest", "The story of 

Sargaban". »In other words, his clear works are published [2, p. ]. Kemel Tokayev's works of art are 

popular and his books are published in thousands. In a short time, the adventure of the hero-writer in 

Kazakh literature took place in the detective genre. 

          When it comes to the nature of the detective world, expressed not only in harsh words, but also 

in literary language, we first pay attention to the following points. The first is the revelation of the 

character's human nature and behavior. The following are a couple of examples. "She's a blonde 

woman who's thin. The color is not alien. The beauty with the snub nose. The blue baston has a wide 

waist, the hem is wide. He raises his chin, frowns and speaks gracefully ”(Tokayev K. Povester. - 

Astana: Elord, 2007. - p. 368). Both passages are superfluous - less than words, and the picture is very 

compact [3, p. 22. ]. The conclusion is that Kemel Tokayev was a writer who understood and 

mastered the essence of art. 

            Kemel Tokayev is a well-known person, known for his hard work and professionalism. 

However, in his family, among his contemporaries, contemporaries, students and readers, his personal 

qualities, such as openness, simplicity, balance, brotherhood, set Kemel Tokayev apart from others. 

Evidence of this can be found in the memoirs, interviews and articles of his contemporaries. When 

you read these notes and articles, you inevitably imagine the image of a person. 

            Kemel Tokayev occasionally calls someone. We have one device in common. He first looked 

at me, smiled warmly, and then went and called. I say to myself, "What a decent man." And Belkair 

Amanshin frowned. I speak harshly to my child. One day when I came, my uncle Berkair was sitting 

at my table at the bottom of the window. My papers are piled on the table next to my brother 

Kuandyk. Beragan didn't pay any attention to me, he was silent without greeting me. 
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     - I'm sorry ... You're still young. Uncle Berkair deliberately sat on the light, - said Kemel Tokayev. 

He is confused and depressed as if he is to blame for this situation. Despite his age, he speaks less. I 

smiled and stopped. Kemel aga's face moved and he smiled a little. His voice is so soft and warm. 

Berkhair Amanshin, who is frozen like a stone statue, speaks slowly in a whisper, trying not to bother 

[4, p. 22. ]. 

            It is hard to say that the image of a perfect man, who experienced a terrible war, saw horrible 

scenes with his own eyes, suffered a lot during his childhood and adolescence, but never lost his love 

for man and life. 

           Immediately after graduating from state university, I got a job. Soon I switched to "Zhuldyz" 

magazine. Then I had to work in the publishing house "Writer". During this time I met some of my 

pen brothers and sisters. All this work helped me to become a citizen. The main thing is that I first got 

acquainted with good people. I learned to work. The field has expanded. I got in touch with many 

brothers. One of them is Kemel Tokayev. He was a very gentle, very kind, generous citizen who could 

communicate with anyone quickly. We immediately became like-minded, loyal and colleagues like 

brothers and sisters. Kemel aga is the author of such works as "Tamgaly altyn", "Songy sokky". From 

1980 to 1984 he worked as a literary adviser in the Writers' Union. It is not like a troubled soul that 

burns and disappears. I quickly realized that he was a serious and calm man who knew his worth. I 

was not mistaken, and in the end it turned out that way. One of us is like an older brother and the other 

like a younger brother. But he was in the army. There was fire and water. It's too hot. An experienced 

citizen. He is a serious citizen who has seen a lot, knows a lot and has a mature mind. Man of art. 

More precisely, he is the author of several books. As for me, it's just a childhood school, university, 

student period, magazine editorial office ... A young poet who came to fiction in a direct way. But I 

am a somewhat experienced writer who has already published a number of books. I notice that our 

upbringing and character are similar, and if you want to know each other for a long time, we have 

become very close [5, p. 4]. ]. Kadyr Myrza Ali, a well-known poet and writer, has made a lasting 

impression on his colleague Kemel Tokayev. 

          Kemel Tokayev's unwavering courage is also evident in his choice of literary genre. After all, in 

the Kazakh literature of that time, most people who wrote in the detective genre did not go. It seems 

that there is a critical, skeptical attitude to the detective genre. Nevertheless, Kemel Tokayev, armed 

with his extreme readiness, inquisitiveness, ability to think logically, stepped into the detective genre 

and achieved great success. Kemel Tokayev can be considered one of the founders of the detective 

genre in Kazakh literature [6, p. 9. ]. 

          The detective genre is a big genre. But we have a Soviet-era view that people who write 

detective stories are hackers. The second grade was just a word, considered a hacker. In fact, it is not 

so, for example, we read the works of Kemel Tokayev, "We met the Silver." Its artistic side is no less 

than any other work of art. As for the language, the plot of the performance, it is a work that goes 

hand in hand with any work until the final decision. From this point of view, Kemel Tokayev's "Last 

Strike" can be considered as a work that can fully respond to the detective genre in our Kazakh 

literature, both in terms of art and performance. 

         In his words, the hero of the Great Patriotic War, national hero, writer Kassym Kaysenov had a 

close friendship with our grandfather Kemel Tokayev and treated him as his brother. Then it is time to 

conclude the article dedicated to the memory of the hero Kassym Kaysenov, dedicated to an 

individual who left an indelible legacy, good deeds, and warm words in the memory of his 

contemporaries. In the last years of his life, Kemel worked as a consultant for the Writers' Union. I 

"justified" you as well. I thanked him. When I went to Ukraine in recent years, the guerrillas asked, 
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"Where is Kemel? Why didn't he come?" - he began to ask. Not knowing what to say, I press my face 

with both hands, as is the old guerrilla custom, and tears well up in my eyes. Realizing that something 

terrible had happened, they turned the conversation around, not wanting to upset me. Ukrainians also 

recognized that Kemel was a big-hearted citizen, a true talent. There is no doubt that his rich legacy is 

a spiritual treasure of our literature [7, p. 8. ]. 
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Yoksulluk Temi Bağlamında Hasan İzzettin Dinamo’nun Savaş ve Açlar Romanı Üzerine Bir 

İnceleme  
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Özet 

 

Hasan İzzettin Dinamo, 1909 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Ahanda köyünde doğmuştur. 

Babası ve ağabeyi Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olunca büyük bir yoksulluk çekmiştir. Sanatçının 

yaşadığı bu zor günler eserlerine de yansımıştır. Savaş ve Açlar romanı sanatçının çocukluk 

yıllarından izler taşıyan otobiyografik bir romandır. Romanda Temel Çavuş, yedi yıl askerlik yaptığı 

Yemen’den döndükten sonra ailesini de yanına alarak İstanbul’a yerleşmiştir. Temel Çavuş burada 

tutunamamış, ailesinin geçimini sağlamak üzere tekrar Trabzon’a dönmeye karar vermiştir. Dönüş 

yolunda bir tanıdığı ona Samsun’da çalışmayı teklif etmiştir. Temel Çavuş, bu teklifi kabul ederek 

Samsun’da çalışmaya başlamıştır. Ancak kaldıkları köyde sıtma illetiyle boğuşan aile sıtmadan 

kurtulmak için köyü terk etmiştir. Şehirde tarla kiralayıp bir kulübeye yerleşen aile açlıkla mücadele 

edebilmek için büyük bir savaş vermiştir. Temel Çavuş, karısı Şakire ve büyük oğlu Ali bütün gün 

bahçede çalışarak hayat mücadelesi verirken Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve Temel Çavuş 

askere alınmıştır. Böylece aile için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Ancak romanda asıl kırılma 

Ali’nin de askere alınmasıyla olmuştur. Henüz on beş yaşında olan Ali, asker kaçağı diye ihbar 

edilince yaşı küçük olmasına rağmen askere alınmıştır. O da cephede babası gibi şehit düşünce Şakire 

ve altı çocuğu için felaket günleri gelip çatmıştır. Yoksulluk ve açlığa üç çocuğunu kurban veren 

Şakire, kalan üç çocuğunu kurtarmak için onları Darüleytam’a vermiştir ve birkaç gün sonra kendisi 

de ölmüştür. Romanda açlık ve yoksulluk oldukça trajik bir şekilde işlenmiştir. Yoksulluğun ve 

açlığın temel nedeni olarak da savaş gösterilmiştir. Zaten kıt kanaat geçinen aileler savaşta genç 

erkeklerini de yitirince açlığın kucağına düşmüşlerdir. Romanda Şakire ve ailesinin trajedisi odak 

alınsa da bütün şehit ailelerinin aynı kaderi paylaştığı açık bir dille ifade edilmektedir. Bu çalışmada 

Hasan İzzettin Dinamo’nun Savaş ve Açlar romanında savaşın meydana getirdiği büyük ekonomik ve 

sosyal çöküntü anlatılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: I. Dünya Savaşı, Yoksulluk, Hasan İzzettin Dinamo 
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Abstract 

 

Hasan İzzettin Dinamo was born in 1909 in the village of Ahanda in the Akçaabat district of Trabzon 

province. These difficult days that the novelist went through were also reflected in his works. The 

novel War and Hungry People (Savaş ve Açlar) is an autobiographical novel that carries traces of the 

artist's childhood years. In the novel Temel Çavuş settled in Istanbul, taking his family with him after 

he returned from Yemen, where he had served in the military for seven years. Temel Çavuş could not 

hold on here and decided to return to Trabzon again to provide for his family. On the way back, an 

acquaintance offered him to work in Samsun. Temel Çavuş accepted this offer and started to work in 

Samsun. However, the family struggling with malaria in their village left the village to get rid of 

malaria. The family, who rented a field and settled in a hut in the city, fought a great war to fight 

hunger. While Temel Çavuş, his wife Şakire and his eldest son Ali were fighting for their lives by 

working in the garden all day, World War I broke out and Temel Çavuş was drafted into the military. 

Thus, alarm bells began to ring for the family. However, the real break in the novel was when Ali was 

called to the army. Ali, who is only fifteen years old, was drafted into the army despite his young age 

when he was reported as a deserter. When he was martyred like his father at the front, the days of 

disaster came for Şakire and her six children. Şakire, who sacrificed her three children to poverty and 

hunger, gave them to orphanage to save her remaining three children and died a few days later. 

Hunger and poverty are dealt with in a very tragic manner in the novel. War has been shown as the 

main cause of poverty and hunger. Families who already earned bare living, lost their young men in 

the war and suffered from hunger. Although the tragedy of Şakire and his family is focused in the 

novel, it is clearly stated that all families of martyrs share the same fate. In this study, the great 

economic and social collapse caused by the war has been tried to be explained in Hasan İzzettin 

Dinamo's novel War and Hungry People (Savaş ve Açlar). 

Keywords: World War I, Poverty, Hasan İzzettin Dinamo 

 

Giriş 

Şair, romancı ve çevirmen olan Hasan İzzettin Dinamo 1909 yılında Trabzon'un Akçaabat 

ilçesine bağlı Ahanda köyünde doğmuştur (Yalçın, 2010: 340). Aile, Trabzon'dan İstanbul'a göç etmiş 

ancak burada geçimlerini sağlayamadıkları için Samsun'a dönmek zorunda kalmışlardır. Yazarın 

ailesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bostancılık yaparak hayatta kalmaya çalışmış ancak bu sırada 

yazarın babası Ahmet Çavuş askere alınmıştır. Sarıkamış'ta donarak şehit olan babasından sonra 

aileye bakan ağabeyi  Ali de askere alınmış ve o da Sarıkamış'ta şehit olmuştur.  Bunun üzerine ailesi 

büyük bir yoksulluk savaşı vermiş ve yazar kardeşlerini kaybetmiştir. Yazarın annesi geride kalan üç 

çocuğunu da  yoksulluğa kurban vermemek için onları Samsun Darüleytamına vermiştir (Türk, 2020).  

Çocukluğu öksüzler yurdunda geçen Hasan İzzettin Dinamo ilkokul diplomasını Amasya Öksüzler 

Yurdundan almıştır (Işık, 2006: 1060). Yazar, 1931 yılında Sivas Öğretmen Okulunda ortaöğrenimini 

tamamlamıştır.  Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş bölümünü okurken 1935 yılında hapse girmiş ve 

bundan dolayı okulunu bitirememiştir (Kurdakul, 1973: 133). Yazar hapishaneden çıktıktan sonra da 

bir müddet daha hayatı çalkantılar içinde geçmiştir. Bu dönem hayatı kaynaklarda şöyle 

anlatılmaktadır: 

Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a yerleşerek yazı hayatına başladı (1939). “Vatan 

Şarkısı”, “İki Emekli General ve Bir Sivil Amirale Reddiye” başlıklı şiirleri ile Yeni 

Edebiyat dergisinde yer alan sekiz şiiri nedeniyle kovuşturmaya uğradı. Sıkıyönetim 

mahkemesine çıkarıldı (1942), yedek subaylık hakkını kazanmasına karşın er olarak 
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kıtaya sevk edildi. Kaçışlar ve sürgünlerle dolu askerliği yedi yıl sürdü (1942-49). 

(Yalçın, 2010: 340)  

Askerliğini bitirince İstanbul’a yerleşen yazar, çevirmenlik ve özel öğretmenlik yaparak 

geçimini sağlamaya çalışmıştır. 1955 yılında 6-7 Eylül olaylarında tutuklanmışsa da sonradan beraat 

etmiştir (Kurdakul, 1973: 133).  Yazar 20 Haziran 1989'da hayatını kaybetmiştir (Türk, 2020).   

Öğrencilik yıllarında şiir serüveni başlayan Hasan İzzettin Dinamo’nun ilk şiiri 1926 yılında 

İzler dergisinde çıkmıştır. Daha sonra Servet-i Fünun, Uyanış, Adım, Taşan, Yürüyüş gibi dergilerde 

de şiirleri yayımlanmıştır (Işık, 2006: 1060). Önceleri hece ölçüsü ile şiirler yazmış daha sonra serbest 

şiire yönelmiştir. Özellikle serbest ölçüyle yazdığı şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir. 1939-1942 

yılları arasında Yeni Yol, İnsan, Sokak, Hamle, Küllük, Ses, Yeni İnsanlık, Yeni Edebiyat dergilerinde 

kendine özgü bir tarzda toplumcu şiirler yazmıştır. Bu dönem şiirlerinde Nazım Hikmet’in etkisinden 

kurtularak özgün bir şiir diline kavuşmuştur (Kurdakul, 1973: 133).    

Hasan İzzettin Dinamo’nun romancılığına baktığımızda otobiyografik romanlar ve belgesel 

romanlar yazdığını görmekteyiz. Savaş ve Açlar, Öksüz Musa, Açlık, Musa'nın Mapushanesi, 

Musa'nın Gecekondusu romanları otobiyografik romanlardır. Kutsal İsyan ve Kutsal Barış ise yazarın 

belgesel romanlarıdır (Türk, 2020).  

Kutsal İsyan (1966-67) adlı 8 ciltlik romanında belgelere dayanan tanıklığıyla, Kurtuluş 

Savaşı yıllarını, toplumun tüm kesimleriyle verilen bir “varolma savaşı” ekseninde 

destanlaştırdı. Kutsal Barış adlı romanıyla (7 cilt) ise Kurtuluş Savaşı’nın 

kazanılmasından Atatürk’ün ölümüne dek geçen süreyi “kuruluş yılları” çerçevesinde, 

belge ve tanıklarla aktardı. (Yalçın, 2010: 340) 

Yukarıda da anlatıldığı üzere hem şiir hem de roman türlerinde eser veren Hasan İzzettin Dinamo 

edebiyat sahasında gerek yaşadığı dönemde gerekse günümüzde beklediği ilgiyi görememiştir. 

Romancılığı üzerine değerlendirme yapan Türk şu tespitte bulunmuştur: “Romanlarında açık ve 

anlaşılır bir dil kullanan sanatçı yaşadığı hayatın gelecek kuşaklarca bilinmesini istediğini, özgür bir 

vatan için verilen mücadelenin unutulmamasını amaçlamıştır. Yaşadığı uzun hapis yılları, ekonomik 

sıkıntılar eserlerini kaybetmesine bazılarını tekrar tekrar yazmasına sebep olmuştur (Türk, 2020). 

 Bu çalışmada Hasan İzzettin Dinamo’nun Savaş ve Açlar romanında yoksulluk temi 

irdelenmiştir. Yazarın hayatından büyük kesitler taşıdığından ve bu yönüyle realist bir yaklaşımla 

kaleme alındığından roman incelenmeye değer görülmüştür. 

Savaş ve Açlar Romanı 

 Hasan İzzettin Dinamo, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ailesi ile birlikte maddi sıkıntılar 

yaşamış, bu sıkıntılar yazar üzerinde derin izler bırakmıştır. Savaş ve Açlar romanı yazarın sözü geçen 

dönemdeki hayatının yansıması durumundadır. “Hasan İzzetin Dinamo hatırlayabildiği ilk çocukluk 

yıllarını bu eserinde küçük ayrıntılara kadar yaşatmaya, yazmaya çalışmıştır” (Türk, 2014: 47). 

Romanda Temel Çavuş ailesinin yaşadığı büyük yoksulluk duygusal bir atmosfer içinde anlatılmıştır. 

Romanın önemli kahramanlarından biri olan Temel Çavuş, Trabzon'da ailesi ile yaşarken Yemen’e 

asker olarak gönderilmiş ve yedi yıl boyunca Yemen'de kalmıştır. Bu süre zarfında aile sıkıntılar 

yaşamış ancak her şeye rağmen ayakta kalmanın bir yolunu bulmuştur.  Temel Çavuş,  Yemen'den 

dönünce ailesini de yanına alarak daha iyi bir yaşam için İstanbul'a gitmiştir.  Trabzon'daki varını 

yoğunu satan Temel Çavuş İstanbul'da  da  iş bulamamış ve ailesi maddi sıkıntılar yaşamaya 

başlamıştır (Dinamo, 2020: 23-27).  Romanda ailenin Trabzon’dan İstanbul’a uzanan serüveni 

üzerinde fazla durulmamıştır. Bunun temel nedeni ailenin yaşadığı büyük sıkıntıların bu dönem henüz 

tam olarak gerçekleşmemesidir. Esasında aile en başından beri yoksuldur. Ancak buradaki yoksulluk 

henüz “mutlak yoksulluk” düzeyinde değildir. Beaudoin, “mutlak yoksulluğu” şu şekilde 

tanımlamaktadır: “En temel seviyede mutlak yoksulluk, -aşırı yoksulluk da denebilir- insanın hayatta 

kalabilmek için ihtiyaç duyduğu yemek, su, uygun kıyafet ve barınak gibi unsurlardan yoksun 

kalmasıdır” (Beaudoin, 2017: 16). Bu tanımdan hareketle denebilir ki aile yiyecek, içecek, giyecek ve 
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barınak gibi ihtiyaçlara sahip olduğundan henüz “mutlak yoksul” veya “muhtaç” değildir. Ailenin 

yoksulluk durumunu anlamak için Beaudoin’in yoksulluk sınıflandırmasına bakmakta fayda vardır. 

Beaudoin yoksullukla ilgili değerlendirme yaparken yoksulluğu üç gruba ayırmaktadır: 

İlk kategorideki bireylerin, yardımsız hayatta kalma kapasiteleri düşüktür, 

güvensizlikleri üst düzeydedir. Bu kategorinin adı ‘muhtaçlar’dır. Dünya tarihi boyunca 

onlar yetim, sakat ve ihtiyar insanlardı, yardım ve sadaka için geleneksel olarak en 

fazla dikkati çeken gruptu. İkinci grup olan ‘yapısal yoksullar’, kendi ihtiyaçlarını 

kendi karşılayabilen ve topluma tam anlamıyla olmasa da aktif katılabilen insanları 

içerir. Bu kategori ‘eli ayağı tutan’ fakat evi veya maaşı olmayan insanları birleştirir. 

(…) Üçüncü grup olan ‘konjonktürel yoksullar’ ise kendi ihtiyaçlarını kaynaklara 

erişim imkânlarıyla karşılayabilen fakat kendilerini felaketlerden koruyamadıkları için 

savunmasız kalanlardır. Bu gruptakiler, ekonomik kriz, hastalık ve yaşam döngüsü gibi 

konularda bilgi sahibidir, sınırlı bütçe nedeniyle baskı altındadır ve genelde bu tip 

yoksulluklar geçicidir. (Beaudoin, 2017: 25-26) 

Beaudoin’in bu sınıflandırmasına göre Temel Çavuş ailesi bu dönemde ikinci grup olan 

“yapısal yoksullar” kategorisine girmektedir. Yani ailenin evi ve düzenli bir maaşı 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte aile zor da olsa temel ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Temel 

Çavuş’un İstanbul’a geliş amacı bu ikinci gruptan kurtulabilmektir. Ancak İstanbul’da işler hiç 

de Temel Çavuş’un istediği gibi gitmemiştir. Neticede İstanbul'da barınamayacağını anlayan 

Temel Çavuş Trabzon'a dönmeye karar vermiştir.  Temel Çavuş, Trabzon'a giderken eski bir 

tanıdığına rastlamış ve onun iş teklifi üzerine gemiden inerek Samsun'da kalmıştır.  Burada 

Kötüköy namıyla bilinen bir köyde tarlalarda çalışmaya başlayan aile kısa sürede sıtma 

hastalığının pençesine düşerek büyük sıkıntılar çekmiştir (Dinamo,2020: 27-31).  

 Romanda Temel Çavuş ve ailesinin yokluk karşısında verdiği mücadele ilk olarak 

Kötüköy’den başlanarak anlatılmıştır. Trabzon'da hiçbir maddi varlığı kalmayan Temel Çavuş ailesini 

geçindirmek için burada  sıtma hastalığı ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.  O  sene   hasat 

toplanıncaya kadar aile sıtma hastalığı ve yokluk ile savaşmış ve hasat toplanınca Temel Çavuş 

ailesini de yanına alarak bu köyden ayrılıp Samsun'a gitmeye karar vermiştir. Romanda Temel 

Çavuş’un isyanı şöyle anlatılmıştır: “Tüh sıfatınıza diye bağırdı ‘senin Kötüköy gibi senin de ev gibi. 

Az kalsın çeluk çecuk geberip gidecektuk ha bu sıtma çukurunda.  Haydi uşaklar, bir daha şeytan 

görsün bu cehennemin yüzünü sivrisinekler biraz da başkalarından beslensin” ( Dinamo, 2020: 13). 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi ailenin yoklukla ilk imtihanı Kötüköy’de başlamıştır. 

Kötüköy’de bütün aile sıtma illeti ile boğuşmak zorunda kalmıştır. Temel Çavuş ve ailesini sıtmanın 

kucağına iten asıl sebep yokluktur. Dikili tek bir ağacı bulunmayan Temel Çavuş’un bu köyde 

çalışmaktan başka çaresi yoktur. Ancak Temel Çavuş sıtmanın aile fertlerini tek tek yok edeceğini 

anladığı zaman zor bir karar vermiştir.  Ya bu köyde  kalıp sıtmaya kurban verecektir ya da rızkını 

şehirde arayacaktır. Neticede hayatta kalma içgüdüsü galip gelmiş ve aile şehre taşınmıştır.  Bu ilk 

imtihanda aile herhangi bir kayıp vermemiştir.  Temel Çavuş açısından belki de tek teselli noktası 

budur. Romanda bu aşamaya kadar aile yine ikinci grup olan “yapısal yoksullar” sınıfında yer 

almaktadır. Bununla birlikte ailenin hayatı İstanbul’dan daha kötü durumdadır. Kötüköy’de 

yoksulluğun yanı sıra sağlık sorunları da ailenin yakasına yapışmıştır.  

 Temel Çavuş ve ailesi için yoklukla ikinci imtihan şehirde başlamıştır.  Burada bir kulübeye 

sığınan aile kiraladıkları bir bostanı ekerek geçim sağlamayı planlamaktadır. Neticede Temel Çavuş, 

karısı Şakire ve oğlu Ali ile gece gündüz  çalışıp bostanı ekmeyi başarmıştır. Ancak bu noktada 

ailenin peşini şanssızlıklar bırakmamıştır.  Bostan ekilmesine ekilmiştir fakat geç kalındığı için 

mahsuller yetişmeden kışın bastırma ihtimali aileyi derin bir karamsarlığa itmektedir. Temel Çavuş 

hayvan ölüsü ve kanıyla mahsulü  gübreleyerek  mahsulün yetişmesini sağlamıştır.  Aile artık rahat bir 

nefes almıştır.  En azından gelecek  kışı açlıkla geçirmeyeceklerdir (Dinamo, 2020: 34-76). Ancak 

ailenin sevinci uzun sürmemiştir.  Sebzeler   büyüyüp   serpilince bir gece birileri bostana girerek 

hepsini ezmiştir. Temel Çavuş ve ailesini büyük bir karamsarlık kaplamıştır.  Şakire bu durum 
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karşısında duygularını şöyle dile getirmiştir: “ Elleri kurusun ayakları kurusun kim ettiyse bize bunu! 

Ne yeyip ne içeceğiz biz bu yıl? Bir yıldır sıtma ile  boğuştuk.  Bu yılda bu mu gelecekti 

başımıza.  Bir yıl ölümle boğuş,  bir yıl açlukla” (Dinamo, 2020; 81). Şakire’nin isyanı kaderinedir. 

Gözünü açtığı günden beri yakasını bırakmayan yoksulluk her geçen gün şiddetini daha ağır 

hissettirerek onu takip etmektedir.  

 Bu ikinci imtihanda tam da ailenin bütün umutları tükenmişken önce inekleri bir buzağı 

doğurmuştur.  Bu olay aileyi kısmen ümitlendirmiştir. Aileye asıl mutluluk veren olay ise ezilen 

ekinlerin kendiliğinden düzelmesi ve olgunlaşması olmuştur (Dinamo, 2020; 83-84). Bu noktada aile 

o yılda açlıkla mücadele sınavını kazanmıştır. Dolayısıyla ailenin durumu stabildir ve hâlâ aile 

“yapısal yoksullar” grubunda yer almaktadır. 

  Romanda adeta bütün olumsuzluklar birbirini izlemektedir.  Tam Temel Çavuş ve ailesi 

bostancılık işini yoluna koyup geçim yolu bulmuşken  bu kez de savaş söylentisi kara bir bulut gibi 

gelip ailenin üzerine çöküvermiştir. Temel Çavuş karısı Şakire’ye savaş konusundaki düşüncelerini 

şöyle anlatmaktadır:  

“Şakire” dedi, “bizler hayvan gibi yaşayruz. Avrupa’da yedi düvel birbirine savaş 

açmiş. Biz sanayruz ki salt onlar boğuşacak, biz de ha burada domates, patlıcan, bamya 

yetiştireceğuz. Elin piçi pirakırsa yaparsun bu işleri. (…) Bütün bunları pırak bir yana. 

Hükümet bütün eski yeni ihtiyatları toplamaya başlamış. Kırk yaşına dek herkesi 

toplayıp dördüncü orduya, yine Rus’un karşısına süreyiler. Yedi yıl Yemen’de 

yaptuğum askerluğu sayan yok. Bu herif çok yoruldi, biraz da çecuklarinin başında 

bulunsun diyen yok. Boğun yarın bizum kapiya da jandarmalar dayanacak. (Dinamo, 

2020; 113)   

Temel Çavuş savaşın ne olduğunu iyi bilmektedir.  O daha önce yedi yıl Yemen'de kalmıştır. Şans 

eseri yedi yıldan sonra sağ salim memleketine ve ailesinin yanına dönmüştür.  Ancak tekrar savaş 

çıkması halinde yeniden cepheye gönderileceğini iyi bilmektedir.  Neticede I. Dünya Savaşı patlak 

vermiş ve Temel Çavuş cepheye gönderilmiştir.  Temel Çavuş ve ailesini derin bir ümitsizlik sarmıştır 

(Dinamo, 2020; 104-134). 

Temel Çavuş cepheye gittikten sonra Ali ve annesi Şakire artık daha çok çalışmak zorunda 

kalmıştır. Tek geçim kaynakları olan bostan ikisinin sırtına kalmıştır. Anne-oğul geceli gündüzlü 

çalışırken Temel Çavuş’un Sarıkamış'ta donarak öldüğünün haberi gelmiştir.  Aile artık evin direğini 

yitirmiştir.  Bu noktadan sonra bütün ümit Ali’ye bağlanmıştır.  Ali de tıpkı babası gibi gayretli ve 

çalışkan bir insandır.  Bütün zamanını bostanda çalışarak geçirmektedir.  Bu çalışkanlığı sayesinde 

annesine ve kardeşlerine az da olsa bir lokma ekmek götürebilmekte ve bunun mutluluğunu 

yaşamaktadır. Ali'nin de askere çağrılması aile için büyük bir darbe olmuştur.  Aslında Ali henüz on 

beş yaşındadır.  Dolayısıyla askerlik çağına gelmemiştir.  Ancak daha önce takıştığı biri onu asker 

kaçağı olarak ihbar etmiş ve Ali'nin de kimliği olmadığı için Ali askere alınmıştır.  O da babası gibi 

Sarıkamış'a gönderilmiştir (Dinamo, 2020; 134-196).  Altı çocuğu ile bir başına kalan Şakire 

yoksulluk ve açlık karşısında nasıl mücadele edeceğini kara kara düşünmektedir.  Aile için asıl büyük 

imtihan işte bugünden sonra başlamıştır. 

Ali cepheye gittikten ve bostan da ellerinden alındıktan sonra Şakire son bir gayretle bir süre 

daha çocuklarını açlığa kurban vermemeye çalışmıştır.  Tam bu sırada cepheden gelen Ali’nin şehit 

olduğu haberi Şakire’yi büsbütün yıkmıştır (Dinamo, 2020; 197-198).  Artık o çocuklarıyla birlikte 

her gün ölüme doğru sürüklenmektedir. Şakire ve çocukları bu noktadan sonra “yapısal yoksullar” 

sınıfından birinci grup olan “muhtaçlar” sınıfına girmişlerdir. Kadın başına altı çocukla ortada kalan 

Şakire’nin yardımsız hayatta kalma şansı çok zayıftır. Zaten yoksulluğun cinsiyet dağılımına 

bakıldığında yoksulların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu görülmektedir (Beaudoin, 2017: 28). 

Şakire örneğinde olduğu gibi yoksulların daha çok kadınlardan oluşmasının temel nedeni kadınların iş 

imkânının kısıtlı olmasıdır. Zaten romanın geneline bakıldığında en yoksul kesimin kadınlar olduğu 

görülmektedir. Genç erkeklerin cepheye gönderilmesi böyle bir sonuç doğurmuştur. Dolayısıyla 
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romanda yoksulluğu arttıran temel faktör savaş olarak gösterilmiştir. I. Dünya Savaşı, savaşa giren 

bütün ülkelerde ağır ekonomik tahribatlar yaratmıştır.  Osmanlı Devleti de bu ağır tahribattan payına 

düşeni almıştır. Savaşla birlikte küçük bir kesim büyük bir servet sahibi olurken halkın büyük bir 

kısmı derin bir yoksulluğa sürüklenmiştir. Tevfik Çavdar’ın şu tespiti bu noktada önemlidir: “Birinci 

Dünya Savaşı Türkiye’de iki ayrı dünyanın yaşadığı yıllar olarak akıllarda kalacaktır. Bir yanda büyük 

savaş kazançları içinde yüzen, yüzlük kağıt paralarla Viyana’dan gelen ikinci sınıf bar artistlerinin 

sigaralarını yakan, Büyük Kulüp’te binlerce liraya kağıt açan kişiler varken diğer yanda vesikayla 

aldıkları kara ekmeği suyla katık yapan milyonlarca insan bulunmaktaydı” (Çavdar, 2015, 118). 

Savaşla birlikte ortaya çıkan bu tabloya göre Anadolu’nun büyük bir bölümünde yoksulluk oranı ve 

şiddeti artmıştır. Zaten kaynaklar da yoksulluğun salt iktisadi gelişmelerden kaynaklanmadığını bazı 

dış faktörlerin de yoksulluğu tetiklediğini ifade etmektedir. Fikret Şenses yoksulluk üzerine şu tespiti 

yapmaktadır:  

İktisadi ağırlıklı yoksulluk araştırmalarının en belirgin özelliklerinden birisi, bir 

yoksulluk nedeni olarak, cari gelirin ötesinde, hanehalklarının servet durumuna (varlık 

ve stoklar) ve üretim faktörlerinin mülkiyet yapısındaki eşitsizliklere çok büyük ölçüde 

duyarsız kalmalarıdır. Oysa bu tür varlıklara başvurma olanağından yoksun olanların 

gelir ve istihdam dalgalanmaları, doğal afetler, hastalanma, sakatlanma gibi ‘dışsal’ 

etmenlerin etkileri karşısında yoksulluğa düşme olasılıklarının daha yüksek olması 

beklenir. (Şenses, 2014: 207)  

Bu değerlendirmeden de anlaşıldığı üzere yoksulluğun temelinde iktisadi şartlar yatmaktadır. Bununla 

birlikte bazı dış etmenler yoksulluğu daha da derinleştirmekte veya geniş kesimlere yayılmasına neden 

olmaktadır. Söz konusu bu “dışsal” faktörlerin içerisinde savaş önemli bir yer tutmaktadır. Hatta 

savaşın yoksulluğu körüklemede diğer etmenlerden daha büyük bir paya sahip olduğu da 

düşünülebilir. Nitekim Savaş ve Açlar romanına bakıldığında da Temel Çavuş ailesinin ilk etaptan 

beri yoksul olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ailenin yoksulluktan aile fertlerini kaybedecek 

duruma gelmesi savaşla birlikte olmuştur. Bu noktada hem savaşın yarattığı olumsuz ekonomik tablo 

hem de ailede çalışabilecek fertlerin savaşta şehit olması yoksulluk derecesini arttıran temel 

faktörlerdir. Nitekim roman üzerine değerlendirme yapan Emine Bilgehan Türk de “(m)addi olarak 

toparlanmaya başlayan ailenin dağılmasının nedeni Sarıkamış Harekâtı’dır” (Türk, 2014: 42) diyerek 

Temel Çavuş ailesinin yoksulluğunun derinleşmesine gerekçe olarak I. Dünya Savaşı’nı 

göstermektedir. 

  Savaş başlayana kadar yoksulluk sınavını kayıpsız atlatan Temel Çavuş’un ailesi son 

imtihanda oldukça zorlanmıştır.  Aileden ilk kayıp işte o bugünlerde verilmiştir.  Bir gün aniden 

rahatsızlanan Hüseyin bir türlü iyileşememiştir.  Şakire’nin, çocuğunu doktora götürecek para bulması 

bir yana onlara ekmek alacak bir kuruşa bile sahip değildir.  Bu çaresizlik içinde Hüseyin yüzünde 

çıkan bir yara yüzünden günden güne erimiş ve sonunda ölmüştür (Dinamo, 2020: 224-226). Bu 

sırada Şakire kalan çocuklarını açlıktan korumaya çalışmıştır.  Ancak bütün gayretlerine rağmen bir 

çocuğunu daha açlığa kurban vermiştir.  Bu kez Fatma açlıktan ve bakımsızlıktan ölmüştür:  

Fatma’yı imamla tek başına mezarlığa götürdüğünde şaşırmıştı. Açılmış kocaman bir 

mezarın başında on beş, yirmi kadın ve yaşlı erkekle on tane çocuk ölüsü bekliyordu. 

Bunların hepsi belediyece gömdürülecek şehit ailelerinin çocuklarıydı. Fatma’nın ölüsü 

de gelince mezarcılar irili ufaklı, kızlı erkekli çocuk ölülerini birer birer mezara indirip 

toprağın üzerine yan yana dizmeye sonra üzerlerine tahta dizmeden toprak atmaya 

başladılar. Bir yığın çocuk bir daha kalkıp oynamamak, ekmek istememek, 

cıvıldaşmamak, kavga etmemek üzere bir tek mezara atılmıştı. (Dinamo, 2020: 270) 

 Görüldüğü gibi ailenin içinde bulundu kötü durum Fatma’nın defin töreninde de kendisini 

göstermiştir. Öte yandan romanda defin töreni tasvir edilirken sadece Temel Çavuş ailesinin bu 

trajediyi yaşamadığı, diğer şehit ailelerinin de aynı durumda olduğu satır aralarında verilmiştir. Şehit 
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ailelerinin bu büyük felaketine savaşın yol açtığı hissettirilmiştir. Nejat Akar’ın I. Dünya Savaşında 

Çocuklar adlı kitabında cephede savaşan askerlerin ardında bıraktığı çocukların durumu farklı 

kaynaklardan alıntı yapılarak anlatılmaktadır. Adı geçen eserde alıntılardan birinde bir ailenin çektiği 

yoksulluk şöyle anlatılmıştır:  

Bir sabah, kapımda her tarafı çarşaf biçiminde simsiyah bir örtüyle örtülmüş, yalınayak 

bir kadın gördüm. Yanında gene yalınayak ve perişan iki çocuk vardı. Çocuklar baştan 

ayağa çıban içindeydiler.  

Kadın:  

“Ben mülazım Hikmet beyin ailesiyim. İşte benim, işte çocuklarımın vaziyeti… Aç ve 

perişanız.” (Selçuk, 1973’ten aktaran; Akar, 2014: 51) 

Aynı eserde yapılan alıntılardan birinde ise bir başka ailenin durumu şöyle anlatılmıştır: 

İstanbul Aksaray’da harap bir binanın önünde yalınayak, çıban içinde birkaç çocuk 

oynuyordu. Kapıyı çaldım. Bir hanım ne istediğimi sordu. Ben de Şevket beyin 

arkadaşı olduğumu, ailesinin bir şey isteyip istemediğimi öğrenmek istediğimi 

söyledim. Yüzünü görmediğim hanım, kapının ardından konuştu: 

“Şevket Beyin refikası benim. Çocuklarımın bazıları da kapının önünde oynuyor. 

Durumumuzu görüyorsunuz, bize biraz para göndersin. İhtiyaç çok… Üstte yok, başta 

yok, yiyecek yok, ayda bir veya iki defa yalnız un çorbası olarak sıcak yemek yiyoruz. 

Geri kalan günler kuru ekmek… O ekmeğin içinden de sümüklü böceğe, toz toprağa 

kadar her şey çıkıyor.” (Selçuk, 1973’ten aktaran; Akar, 2014: 51) 

Bu alıntılardan da anlaşıldığı üzere Birinci Dünya Savaşı gerçekten Anadolu coğrafyasında büyük 

ekonomik sıkıntılara yol açmıştır. Küçük bedenleri daha zayıf olan çocuklar bu ağır koşullara çoğu 

zaman dayanamamış ve hayatlarını kaybetmiştir. Savaş ve Açlar romanında da Şakire’nin bir çocuğu 

cephede şehit olurken üç çocuğu yoksulluktan ve bakımsızlıktan hayatını kaybetmiştir. “Savaş ve 

Açlar romanı cepheye gidenlerin ardında kalanların hayatın birçok güçlüğüyle beraber en büyük 

savaşı açlığa karşı verdiklerini anlatan bir eserdir” (Türk, 2014: 38). Bu yönüyle bakıldığında 

romanda savaş sebep olarak görülürken açlık sonuç olmuştur. Bu sonuç çocuklar için kaçınılmaz 

olarak ölümü getirmiştir. 

 Romanda büyük bir felakete doğru hızla yuvarlanan bir ailenin yaşamı çok trajik bir şekilde 

anlatılmaktadır. Her kötü olaydan sonra okur aile için bir ümit ışığı beklemekte ancak bu ümit ışığı bir 

türlü yanmamaktadır.  Hatta ailenin durumu her geçen sayfada daha da kötüye gitmekte aile açlık ve 

sefaletin ağır pençeleri altında biraz daha ezilmektedir.  Neticede aile kaldığı kulübeden de atılmış, 

terk edilmiş bir evde yaşamak zorunda kalmıştır. Bu sırada ailenin en küçük bireyi Sefer de 

yoksulluğa kurban gitmiştir. Üstelik Sefer’in defin töreni ablası Fatma’nınkinden bile daha kötü 

koşullarda gerçekleşmiştir:  

İkindiüstü belediyeden umudunu kesen Şakire, komşulardan bir kazmayla kürek buldu. 

Evin biraz ötesindeki yarı toprak yarı kumsal bir yeri kazmaya başladı. Bir saat sonra 

yumuşak toprakta derince bir çukur açtı. Sonra, Sefer’i beşiğinden aldı. Mezarın başına 

götürdü. Yarı buçuk bildiği birkaç duayı çabucak okuyarak Sefer’i bunun içine indirdi. 

Törende Asile, Adviye, Musa ve Fino’dan başka cemaat yoktu. Şakire, hem mezar 

kazıcısı, hem de imamlık görevini yapıyordu. (Dinamo, 2020: 354)  

Görüldüğü gibi Sefer’in defin töreninde aile üyelerinden başka kimse bulunmamaktadır. Sefer’i 

gömmek Şakire’ye kalmıştır. Bu durum bile ailenin yoksullukta ve kimsesizlikte geldiği son noktayı 

göstermektedir. 

Şakire kalan üç çocuğunu ölümden kurtarmak için son çare olarak onları darüleytama 

vermiştir.  Kendisi de biraz toparlanabilmek için yakındaki bir hastaneye yatmıştır.  Şakire birkaç gün 

hastanede toparladıktan sonra kalan son parasıyla Trabzon'a ailesinin yanına dönmeyi 
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planlamaktadır.  Ancak boynuna astığı parayı fark eden hasta bakıcı ona zehirli bir iğne yapıp parasını 

almıştır.  Sabahına Şakire iğnenin etkisi ile ölmüştür.  Asile, Adviye ve Musa darüleytama verildikleri 

günün sabahında annelerinin ölüm haberini almıştır (Dinamo, 2020; 364-375). Bu acı olayla roman 

son bulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi roman Birinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerini açık 

bir şekilde bir aile üzerinden anlatmaktadır. Türk edebiyatında Birinci Dünya Savaşının yaratığı 

olumsuz ekonomik tabloyu anlatan tek yazar Hasan İzzettin Dinamo değildir. Erol Köroğlu Refik 

Halit Karay’ın da yazılarında savaşın yarattığı yoksulluğu, savaş zenginlerini, vurguncuları ve 

İstanbul’da yaşanan ekonomik çöküntüyü anlattığını belirtir. Daha sonra Sakın Aldanma, İnanma, 

Kanma! Başlıklı kitapta toplanan bu yazılar Köroğlu’na göre savaşın ortaya çıkardığı sorunları en 

güzel anlatan metinlerdir (Köroğlu, 2010: 403). Bununla birlikte Savaş ve Açlar romanı da 

otobiyografik özellikler taşıdığından bu konuda üzerinde özellikle durulması gereken bir eserdir. 

  

Sonuç  

Romanın geneline baktığımızda trajik bir hayat hikâyesi ile karşılaşmaktayız.  Hayatın zor 

koşulları karşısında ayakta kalmaya çalışan bir ailenin dağılıp savrulması duygusal bir atmosfer içinde 

anlatılmıştır. Romandaki trajedinin büyüklüğü her ne kadar da romanı gerçekçi çizgiden uzaklaşmış 

gibi gösterse de yazarın biyografisine bakıldığında anlatılanların yazarın hayatı ile örtüştüğü bu 

yönüyle romanda anlatılanların gerçeklik yönünün yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

Romanda yaşanan yoksulluğun temel sebebi savaş olarak gösterilmektedir.  Her ne kadar da 

merkezde Temel Çavuş’un ailesinin hayat hikâyesi yer alsa da diğer şehit ailelerinin de aynı kaderi 

paylaştığı açık bir şekilde belirtilmektedir.  Dolayısıyla bütün şehit aileleri savaşın yol açtığı 

yoksulluk karşısında bir bir tükenmektedir. Romanda ana tema yoksulluk olurken savaşın toplumda 

yarattığı tahribat yan tema olarak belirmektedir.  
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Felsefe Öğretim Metodolojisinin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri 

 

Makpal Jekebayeva
1
, Nurgül Tattıbek

2
 

Özet 

Bu makale yaratıcı, üretken, eleştirel düşünmenin önemini açıklamaktadır. Ayrıca, modern 

eğitim sisteminde bu yönetemin kullanım özellikleri analiz edilecektir. Bu yöntem, öğrencilere verilen 

belirli bir ödevlere göre değerlendirilecektir. Birincisi, antik çağ mitlerini, Kazak efsanelerini içeriğini 

anlatmak ve dünya görüşlerinin açıklamasını ortaya çıkarmaktır. İkincisi, dünya oluşumuna karşı dini 

görüşlerin analizi ve mevcut dini durum hakkında açık bir tartışma yapmaktır. Üçüncüsü, “Felsefe” ve 

“Eski Doğu Felsefesi” konusunyla ilgili terim ve kavramlarını yeniden ele almak. “Antik Felsefe” 

konusundaki akımların ana içeriğini ve temsilcilerini özetlemek ve yazılı olarak sunmak. Ders 

içerisindeki üç konu üzerine 20 sözcüklü bulmacaları derlemek. İşlenen konularla ilgili test sorularını 

hazırlamak. Her öğrenci, 15 soru hazırlar ve bu sorulara öğrencinin cevapları ile ilgili bilgisi öğretmen 

tarafından kontrol edilerek doğrulanır, vb. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, Felsefe Konusu, Metodoloji, Öğrenciler. 

New Orıentatıons of the Methodology of Teachıng Phılosophy on the Basıs of Creatıve and 

Productıve Thınkıng
 
 

Abstract 

The article describes the special significance of creative, creative, productive, critical thinking. 

The peculiarities of the application of modern education in the system are analyzed. It is shown in 

specific assignments for students. First, show the worldview content in ancient myths and in Kazakh 

philosophy. Second, an analysis of the religious worldview and an   open   discussion   about   

contemporary religious situations. Thirdly, rethink the terms and concepts "The subject of philosophy" 

and "Philosophy of the Ancient East". independently write about the currents and directions on the 

topic "Ancient philosophy." compile a glossary of 20 items. prepare test questions. Each student 

prepares 15 questions, does not show answers, and requires that he himself knows the answers. The 

teacher immediately checks it. 

Key words: Creativity, Critical Thinking, Subject Of Philosophy, Methodology, Students, 

Materials. 

Felsefe dersinin yüksek öğretim kurumlarının tüm uzmanlık alanlarında eğitilmesi, yenilikçi 

öğretim yöntemlerinin ve tekniklerin sağlanması gereklilik haline getirmiştir. Felsefe dersi sayesinde, 

öğrencilerin dünya hakkında görüşleri genişler, eleştirel düşünmesi güçlenir, yaşam ve toplum 

hakkında daha derin bir anlayışı oluşur. Bu bağlamda, öğrencilere felsefe konusunda öğrencinin 
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sunacağı ödevlerine yaratıcı, üretken, eleştirel düşünmelerini vurgulayarak ödevler için temel kriterler 

sunuyoruz. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle bu tür düşünme türlerini ve önemlerini kısaca gözden 

geçireceğiz.  

Günümüz dünyasının medeniyetine ayak uydurmayı ve ön planda olmayı hedefleyen ülkemizin 

stratejisi, kalkınmanın tüm ön koşullarını dikkate almaktadır. Modern psikoloji ve felsefede, bu sürece 

doğrudan bağlı veya doğrudan karşılıklı gelen fenomenler vardır: geniş düşünme (üretken düşünme), 

yaratıcı düşünme (yaratıcı yetenekler), eleştirel düşünme (analiz edebilme), sezgisel düşünme vb. 

Geniş düşünmek, daha önce olmayan bir fikri, yeni bir düşünceyi, daha önce kimsenin 

söylemediği yeni bir fikri ortaya çıkarmaksa, yaratıcı düşünme de aynı anlama gelir. Bu ifade, 

Farabi’nin: “Eğitimli olmak, bilinmeyeni keşfetme yeteneğine sahip olmaktır.”, sözüyle açıklanabilir. 

Ancak, “eğitimli olmak” ifadesi yerine “bilim adamı olmak” ifadesini ve “üretken mantık” kavramının 

Kazakça karşılığı olarak “alan mantığı” olarak önermek istiyoruz.  

Burada yaratıcılık, yeni bir düşüncenin yaratılması, üretilmesiyle ilgili olduğu anlayışı geliyor. 

Yani bu, düşünce üretimi anlamına gelir. Ve yaratıcı düşünme de bu anlama yakındır, ancak onlardan 

farklı olarak, çoğu kez sanatçılar ile bağlantılı olarak bahsedilmektedir. Sanat ve bilim her zaman 

yenilik gerektirir, eğer bir sanat eseri birisini tekrarlarsa ya da onun örneğini kopyalarsa, o zaman bu 

sanat değildir. Yeni bir özgün ve tekrarlanmayan eserler üretildiğinde buna yetenek denir. Yeteneksiz 

bir kişi sanatçı veya bilim adamı olamaz. Yeteneğin bir başka sorumluluğu da sadece bir kerelik bir 

eylem şeklinde yeni bir düşünceyi üretmek değil, aynı zamanda sürekli olarak yeni bir fikir 

yaratmaktır. 

Eleştirel düşünme, kişinin kendisinin veya bir başkasının fikirlerinin eleştirel bir analizidir. Bu 

bağlamda, “Eleştirel düşünme, kişinin kendisinin veya bir başkasının düşüncelerini değerlendirmesi, 

analizde faaliyetlere ve inançta ileri düşüncenin oluşturulmasıdır. Eleştirel düşünmenin özelliğii, hatalı 

düşünmeyi fark etme, sonuçları tanımlama, doğruluğu ve kanıtları değerlendirme ve sonuçları analiz 

etme gibi bir dizi beceri yatmaktadır. Eleştirel düşünmenin sonucu, başkalarının görüşlerini kabul 

etmek değil, kendi görüşlerini ileri sürebilme yeteneğidir”, görüş çizgisini takip edeceğiz [s. 1,12]. 

Sezgisel düşünme, mantıksal işlemlerin dışında, analiz etmede, sezgi yoluyla anlık olarak 

bilginin algılanmasının ötesinde, gerçeğe hızlı ve anında ulaşma yeteneğidir.  

Ancak, bu durumda yaratıcı düşünmeye, eleştirel düşünme, standart olmayan düşünme vb. 

şeklinde eş anlamlı olan kavramların genel adını “geniş düşünmek” olarak tanımlamayı ugun bulduk.  

Bu nedenle, “nasıl geniş düşünebiliriz, yeni düşünmenin, özgür düşünmenin özel koşullarına, 

kalıplarına ve sistemine nasıl sahip olabiliriz, sıradan bilinci geniş düşüncesine nasıl uyarlayabiliriz?” 

soruları sorarak, onun belirli yönleri, kendine has bir tarzının olduğunu vurguluyoruz. Örneğin, 

psikolog D. Halpern'e göre, eleştirel düşünme cihazları, çeşitli durumlarda kullanılabilecekleri şekilde 

özel olarak eğitim yoluyla uygulanabilir ve bu önemli bir çabadır [s. 2,55].  

Bu nedenle, geniş düşünmenin yönünü arayarak, bu düşüncenin kendi tarzı ve özellikleri 

olduğunu öne sürerek, “geniş (üretken) düşüncenin metodolojik yönleriyle” olarak adlandırmayı ve 

formüllerle etiketlemeyi, somut örnekler vermeyi ve sadece bazı yönlerini açıklamayı ele elacağız..  

İlk ödev: Antik çağ mitlerin, Kazak efsanelerinin içeriğini anlatmak ve onların dünya görüşünün 

yönlerini ortaya çıkarmaktır. 

Öğretim üyesi bir mitin içeriğini, onun felsefi yönlerini, anlamını ve önemini, sembolik ve 

mecazi imgelerinin hermeneutik analizini tanımlar. Sonra her öğrenci herhangi bir efsaneyi seçer, onu 

yazılı bir biçimde analiz eder, çalışır ve öğretmenle birlikte kontrol eder ve çalışmanın sonucunu 

öğretmene teslim edecektir. Ana koşul, öğrencinin bağımsız yaratıcı düşünmesi ve sonuçlarıdır. Yani, 

öğretmenin kendi düşünce ve fikirleri dikkate alınmalı ve değerlendirmede temel ölçüt haline 

getirilmelidir. 

İkinci ödev: dünyaya karşı dini tutumları analiz etmek ve mevcut dini durumla ilgili açık bir 

tartışma yürütmek. Öğrencilere düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı verilir, düşüncelerini açıkça 

ifade eden ve tartışmaya aktif olarak katılan öğrenciler dikkate alınacaktır. Öğretim üyesi modern dini 

konular hakkında soruları sorar. Bu sorular aşağıdakilerdir: Dini bilginin bize ne gibi olumlu, etkili 

sonuçları verir? Modern toplumda dini aşırılık ve mezhepçiliğin etkisi ve onunla mücadele yolları 

nelerdir? Dini dünya görüşü ile bilimsel dünya arasındaki farklar nelerdir?, vb. Her öğrenci ödevlerini 
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sunarak açık bir tartışma yapacaklardır ve sonuçları yerel medyada yayınlanacaktır. 

Üçüncü ödev: “Felsefe” ve “Eski Doğu Felsefesi” konularındaki terim ve kavramları yeniden 

gözden geçirmek. Her öğrenci felsefe sözlüğünden bu konuyla ilgili terimleri yazmalı, yorum yapmalı 

ve kendi örneklerini vermelidir. Çalışmanın sonuçları özel olarak öğretimene teslim edilir. Burada 

öğrencinin terimin anlamını ne kadar iyi anladığı önemlidir. Bu nedenle, değerlendirme kriterleri de 

buna dayanmaktadır. Verilen veya seçilen terimlerin sayısı ve miktarı, Öğrencilerin Ödevini Ölçme 

Kriteriyi’nde verilen süreye bağlıdır (5-7 terim). Değerlendirme, terimlerle verilen örneklerin 

tutarlılığı ve bağımsızlığı ile ölçülür. Ödevlerde intihal veya kopyalama olduğu halde fiyat 

düşürülecektir. 

Dördüncü ödev: “Antik Felsefe” konusundaki akımların ve ekollerin ana içeriğini ve 

temsilcilerini özetlemek ve yazılı olarak sunmaktır. Bu ödev, bazen her öğrencinin öğretmenin 

sorusuna bireysel cevap vererek yapılabilir, bu durumda her öğrenci için ayrı bir soru olarak sorulur.  

Hazırlanan bulmacaları çözmek için öğrencilere dağtılır, hazırladıkları seçenekleri kontrol edilir 

veya diğer gruplar tarafından hazırlanan bulmacalar verilir. Ödev sonucunun doğru veya yanlış olduğu 

hemen kontrol edilir ve her cevap bir puan ile değerlendirilir.  

Böylece ders süresinde öğrencilere birçok ödev sunulabilir. Ancak, asıl amaç, öğrencilerin 

bağımsız düşünmelerinin yanı sıra yaratıcı düşünmelerine de odaklanmaktır. Öğrencilerin 

birbirlerinden kopya çekmemelerini veya başka yardımcı kaynakları kullanmamaları için, her 

öğrenciye kendini ifade etmeye yönelik ve başka kaynaklardan alınmaması gereken bireysel ödevler 

verilir.  

Ancak, bazı öğrenciler yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmayabilirler. Öğretmen bunu 

dikkate almalı, onlarla bireysel olarak çalışmalı, ek literatür sağlamalı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik 

etmelidir. Ayrıca gerektiğinde bireysel çalışma yapmaları gerekir. 

Yaratıcı düşünceye dikkat eksikliğini önlemek için, lisans öğrencilerin ve  yüksek lisans 

öğrencilerinin bu alanda nitelikli uzmanlar tarafından organize edilen özel kurslar düzenlemeleri 

gerekir. Yeni başlayanlar için elbette bilgiye ihtiyaç vardır, ancak bu ikisini  bir arada tutmak amacı 

belirlenmelidir. Öğrencilerin bağımsız düşünmelerine de vurgu yapılmalıdır. Bunlar, özel araştırma 

kulüpleri, yuvarlak masalar vb. yapılarak gerçekleştirilmelidir.  

Üretken düşüncenin eğiten metodolojik el kitaplarını Kazak dilinde çok sayıda alternatif 

versiyonlarını yayınlamak gereklidir. Bu, sadece felsefe için değil, aynı zamanda tüm alanlardaki 

uzmanları için de mümkün olduğunca evrensel olmalıdır. 

Kısacası, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesi ve felsefe konusunun incelenme 

yapılması aynı anda öğretilmelidir. Bu durum, felsefe konusunun statüsünün ve prestijinin artacağı ve 

bu bilimi öğretme sorumluluğunun artacağı anlamına gelir. Felsefenin ana işlevlerinden biri, bilişsel, 

dünya görüşü vb. yeniden özüne girebilir ve gerçek görünümünü gösterebilir. Bunun da gençlerin 

yaratıcı düşünmesine, yaratıcılığına ve ruhsal yenilenmesine bir ölçüde katkı sağladığını 

söyleyebiliriz. 
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“Manevi Diriliş” (Ruhani Jangıruv) Projesinin Sosyo-Felsefi İçeriği 

 

Makpal Jekebayeva
1
 Saltanat Tursunbayeva

2
 

Özet 

Makalenin içeriği, manevi canlanmanın yeniden amacını ayrıntılı olarak açıklarmak, 

milli kimliğin korunmasının yollarını, halkımızın barış ve refaiçinde, ulusal esenliğin, birliğin 

hüküm sürdüğü rekabetçi, başarılı bir ülke olma yolunda karşı karşıya kaldığı yolları ve 

görevleri detaylı bir şekilde incelemekten ibarettir. Manevi canlanma süreci tam zamanında 

alınmış olumlu bir karar olarak nitelendirilmektedir. Rekabet piyasasında ayakta durabilmek, 

dünya çapında tanınmış ve manevi kemale ermiş bir ülke olmak cumhurbaşkanının asıl 

hedeflerindendir. Dolayısıyla bu, cumhurbaşkanının gençlere yeni bir ivme ve inisyatif verme ve 

geleceğe hazırlanma girişimidir.  

Kazak halkının milli kimliği yüzyıllar boyunca oluşmuş ve sağlam bir şekilde 

yerleşmiştir, bu nedenle Kazak ruhu türlü sıkıntılardan kurtulabilen ayırt edici bir özelliğe 

sahiptir. İnsanımızın bu niteliklerini yansıtan formül, tüm maddi zenginliklerden, insani değeri 

yüksek tutması bakımından farklılık göstermektedir. 

Milli kimlik kavramı, milli kodun karakteristik özelliklerinden biridir. Nedir bu milli 

kimlik? Bu kategorileri yazmanın amacı, genç nesle bu kavramların tarihsel, felsefi, sosyal, 

küresel, etik, ahlaki, siyasi, ekonomik açılardan anlamlarının derin bir analizini ve derin 

manasını vermektir.  

Anahtar kelimeler: Manevi Canlanma (Ruhani Jangıruv), Rekabet Gücü, Pragmatizm, 

Milli Birlik, Bilimin Hakim Olması, Kazakistan'ın Evrimsel Gelişimi, Bilinçli Olmak, Küresel, 

Etik, Ahlak, Siyaset. 
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Socio-Philosophical Content of the Program “Spiritual Revival” 

  Abstract 

         The content of the article describes in detail the purpose of spiritual renewal, ways to 

preserve national identity, peace and harmony in the country, national prosperity, unity, 

prosperity, unity, prosperity, prosperity and unity. The process of spiritual revival is recognized 

as a timely and positive decision. It is the noble dream of the President to become a competitive, 

world-renowned and developed spiritually mature country. Thus, the President's initiative to 

give young people a new impetus is an attempt to prepare for the future. 

        The national identity of the Kazakh people has been formed and firmly established over the 

centuries, so it has a special quality that saves the Kazakh spirit from any shocks. The formula 

that reflects that quality of our people differs in that it puts human values above all material 

wealth. 

          And the concept of national identity is one of the clear features of the national code. What 

is national identity? The purpose of writing these categories is to be able to analyze and convey 

the meaning of these concepts to the younger generation in historical, philosophical, social, 

global, ethical, moral, political, economic terms. 

        Keywords: Spiritual Revival, Competitiveness, Pragmatism, National Identity, The 

Triumph Of Knowledge, The Evolutionary Development Of Kazakhstan, Openness Of 

Consciousness, Global, Ethical, Moral, Political. 

 

MANEVİ CANLANMA (Ruhani Jangıruv) PROJESİNİN SOSYO-FELSEFİ İÇERİĞİ 

 

İlk Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev tarafından önerilen ve Kazakistan halkı tarafından 

desteklenen “Manevi Canlanma”(Ruhani Jangıruv) projesi, kamu bilincini modernleştirmeyi, 

birlik ve beraberliği artırmak, moderniteye ayak uydururken manevi değerleri de beraber 

götürmek, tüm Kazakistanlıları devletin bekası için seferber eden küresel bir uygarlığın 

ufuklarına ilerletmeyi amaçlamaktadır.  

Aynı zmaanda N. A. Nazarbayev toplumun bir bütün olarak ve her Kazakistan 

vatandaşının bilincini güçlendirmeye yönelik alanlarda ayrı ayrı durmuştur.  

Cuhmurbaşkanı, bilinç güçlenmesinin manası temelinde yenilenmenin altı maddesini 

sıralamıştır: 

1. Rekabet gücü 

2. Pragmatizm 

3. Milli birliği koruma 

4. Bilimin hakim olması 

5. Kazakistan’ın devrimci değil evrimsel gelişimi 

6. Güçlü bilinç. 
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Sıralanan maddeler süzgeçten geçirilmiş ve modern dünya şartlarına uygunluk 

göstermektedir. “Ebedi bir ülke” olabilmemiz için bizim, akıllı ferasetli, küresel bilimleri talim 

etmiş bilim adamlarımızın olması gerekmekte, işte o zaman ülkemiz refah ve rekabet gücüne 

sahip bir güçlü devlet olacaktır. Postmodern dünyada bir ulusun başarısı, doğal zenginlikleri ile 

değil, halkının rekabet gücüyle belirlenecektir. Bu sebeptendir ki her Kazakistanlı 21.yüzyılın 

dünya şartlarına uygun ve layık bireyler olması gerekmektedir. Örneğin, bilgisayar bilgisi, 

yabancı dil bilgisi, genel kültür bilgileri ile donanmış olmak her kişinin yükselmesi için etkili 

önkoşul oluşturacağı şüphesizdir. Bu nedenledir ki, “Dijital Kazakistan”, “Üç Dilde Eğitim”, 

“Kültürel ve Dinlerarası Barış” ve benzeri projeler milletimizi yani tüm Kazakistanlıları 21. 

Yüzyıl dünya şartlarına hazırlamanın temelleridir diye açıklık getirmektedir. Rekabet gücü 

siyasette ve ekonomide, eğitimde, bilimde, teknolojide yani her alanda olmalıdır. Rekabetin 

olduğu yerde herkes en kaliteli hizmeti sunabilecektir. Bilginin ve eğitimin şaşırtıcı derecede 

uyumlu olduğu, milli ideolojinin demir gibi sağlam olduğu başarılı bir ülke olabilmek için, iyilik 

için çaba göstermeli, kötülükten kurtulmalı, tüm niteliklerimizi bilinçli olarak geliştirmeli, 

bilincimizi devamlı olarak ve manevi geliştirmeli ve ilerletmeliyiz. [1, 25]. 

 Milli canlanma, milli bilinç ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Temel amacı milli birliği 

korumak, ülke içerisinde barış ve huzuru, refahı içinde ve paylaşan bir ülke olmaktır. Gelişmeler 

dünyanın ve toplumların değişmez kuralıdır. “Her şey zamanla akar, her şey değişir”, dedikleri 

gibi dünyanın diyalektik doğasına dikkat çeken büyük Herkül'ün dünya görüşü ve atalarımızın 

“Hayat bir nehirdir” felsefesiyle de uyumludur. Yeni dünya, yeni düzen. Yeni dünyada yeni 

yüzyıla adım atan yeni bir Kazakistan. Modern dünyanın gerçeği, imkanları ve geleceği Kazak 

halkının manevi gelişimi, kapsamlı sorunlarun N. Nazabayev’in “Geleceğe pusula: manevi 

canlanma” adlı makalesinin temelini teşkil etmektedir.  

 Yeni dönem için önerilen 2050 yılına kadar Kazakistan'ın kalkınma stratejisinin 

uygulanmasına yönelik spesifik alanlar ve hedefler nelerdir? Günümüzün küreselleşme çağında, 

toplumun gelişmesi için ana kriter - evrensel  insani değerler - insan ve özgürlüğüdür. [2, 79]. 

 Manevi canlanma, tarihsel olarak durağan, durağan ve dogmatik dünya görüşlerini ve 

ilkelerini eleştirel olarak analiz etmeyi ve yenilemeyi amaçlayan ve herhangi bir modernleşme 

sürecinin ön saflarında yer alan insani ve milli bir projedir. Zamanın, Batı Avrupa halkı 

Rönesans'tan sonra böyle bir canlanma, insan merkezli bir bakış açısı sergiledi ve insanı 

bağımsız insani değer yapan yeni değerler meydana getirdi. İtalyanların sadece sanatta ileri 

düzeyde değil, aynı zamanda XV. yüzyıl dünya bilim adamlarının yarısının bu milletten olduğu 

belirtilmelidir. Modernizasyonla birlikte “ikiz gibi” beraber gelişen ana ihtiyacın bilim olduğuna 

dikkat çekmelidir.  

 O yüzden, Cumhurbaşkanının makalesindeki tüm Kazakistanlıların “Manevi dirilişi 

(Ruhani Jangıruv)” enazından bir birine ilişkin, bir biriyle sıkı sıkıya bağlı ağaıdaki dört sorunun 

bir biriyle bağlantılı olan sistemi içermektedir.  

 Birincisi – toplumun ve her bir bireyin birlikte güçlü bir insan odaklı toplumu ortaya 

koyma amacına ulaşmak için beraberliğin sağlanması ve bu ideolojiyi bilinçli olarak aşılamak.  

İkincisi – insan odaklı sivil toplumu milli değerler ve devlet diline olan saygı temelinde 

kurmak.  

Üçüncüsü – insan odaklı sivil toplumu oluşturuken aydın ve yüksek kaliteli nesil 

yetiştirmek ve olanak sağlamak.  

Dördüncüsü – sivil toplumu oluşturuken “Ebedi ülke (Mangilik El)” adlı kültürel 

projenin devamlılığı için kadim felsefenin devletin yararına olmasına ilişkin devlet diline 

aktarılması görevi. [3,42].  
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Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev kaleme aldığı makalesinde ve tüm diğer eserlerinde 

çeşitli milliyet ve ırk mensuplarından oluşan Kazakistan halkına önümüzdeki yıllarda yapılması 

gereken net çalışmaları ve projeleri sunmuştur.  

Yukarıdaki belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev'in “Geleceğe bakış: Manevi 

Diriliş” adlı progeye ilişkin makalesi Kazak toplumunda büyük bir yankı uyandırmıştır.  Sosyal 

medyada geniş kitlelerce tartışmalara, fikirlere konu olan haber kaynakları, Cumhurbaşkanının 

öncülük ettiği temel değişikliklerin modern gereksinimleri karşıladığının ve Kazakistan toplumu 

tarafından talep edildiğinin açık bir kanıtıdır.  

Bu ortak görevleri ayrı ayrı inceleyelim ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaları 

vurgulayalım. 

Manevi Diriliş projesine ilişkin önümüzdeki yıllarda yapılacak hizmetler ve 

çalışmalar:  

1) adaptasyon sürecinde Kiril alfabesinin Latin alfabesiyle paralel kullanımı veya 

kazak dilinin kapsamının genişletilmesi ve bu proje aracılığıyla geliştirilmesi ile Kazak dilinin 

Latin alfabesine aşamalı olarak geçişi; 

2) “dünyanın en iyi 100 Ders Kitabı” projesinin uygulanması yoluyla sosyal ve 

beşeri bilimlere dikkat çekmek veya küresel ölçekte eğitimde rekabet edebilecek nitelikli 

kadroların uzmanların eğitimi için bir platform sağlamak; 

3) yerel tarih temelinde düzenlenen “Ana Vatan” programı aracılığıyla vatan 

sevgisinin kazadırılması; 

4) modern Kazakistan kültürünün küresel dünyadaki başarılara dayanarak 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; 

5) “Kazakistan’ın Kutsal Manevi Değerleri” veya “Kazakistan’ın Kutsal Yerlerinin 

Coğrafyası” projesini esas alarak halkın bilincine kutsal yerler tanımını işlemek ve tarihi coğrafi 

değerleri korumka ve geliştirmek; 

6) “Kazakistan'ın 100 Büyük Şahsiyeti” projesi aracılığıyla ülkenin gelişimine 

önemli katkılarda bulunan  Bağımsızlık çağdaşlarının tarihini vatandaşların öğrenmesini 

sağlamak [4, 39]. 

Birlik ve beraberlik içinde olan bir Millet olmak için toplumsal bilinci yenilemeyi 

amaçlayan fikir, Bağımsız Kazakistan’ın en çnemli projelerinden bir olmuştur. Bağımsızlığını 

kazandığı ilk günden beri devlet programlarının hepsi ekonomiyi, sosyal ve siyasi alanları 

geliştirmeye yönelik olmuştur ancak, “Manevi Diriliş” projesi bütün bir halkın gündelik 

hayatını, varlığını, örf adetlerini modernize edecektir. 

 Özellikle Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev, yukarıda önerilen 6 özel proje için 

aşağıdaki özel projelerin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin hizmetleri belirlemiştir:  

1. Birincisi, aşama aşama Latin Alfabesine geçiş; 

2. İkincisi, toplum ve beşeri bilimler alanında “Yeni Beşeri Bilim. Kazak dilinde 100 Ders 

Kitabı” projesini hayata geçirmek; 

3. Üçüncüsü, “Ana Vatan” projesine ilişikin çalışmaları yürütmek; 

4. Dördüncüsü, “Kazakistan’ın Kutsal Manevi Değerleri” veya “Kazakistan’ın Kutsal 

Yerlerinin Coğrafyası” projesini hazırlamak ve hayata geçirmek; 

5. Beşincisi, “Dünya Üzerinde Modern Kazakistan Kültürü” projesi aracılığıyla 

Kazakistan’ın başarılarını dünyaya tanıtmak; 

6. Altıncısı, “Kazakistan’ın 100 Yeni Şahsiyeti” projesini hayata geçirmek [5, 133]. 

Manevi Diriliş süreci, tüm bu projelerin farklı durumlarda farklı alanlarda çalışabilmesi 

ve çeşitli alanlardaki toplum üyeleri tarafından sağlanması gerektiği anlamına gelir. 
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Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşında Sina-Filistin ve Suriye Cephelerini 

Kaybetmesine Dair Genel Bir Değerlendirme 

 

Mehmet BİÇİCİ
1
 

Öz 

İngiltere’nin Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelenda’da silahaltına aldığı askerlere ve 

müttefiki Fransa’ya göndermek istediği gıda ve mühimmat yardımlarını oldukça 

uzak ve tehlikeli olan Kuzey Afrika’nın bir ucundaki Ümit Burnu yerine Süveyş 

Kanalı üzerinden göndermesi Osmanlı Devleti’ni İngiltere ile mücadele etmeye 

sevk etmiştir. İki taraf arasında 1915-1917 yılları arasında yapılan I. ve II. Kanal 

muharebelerini Osmanlı Devleti’nin kaybetmesi üzerine Sina yarımadası ve Mısır’ın 

diğer önemli noktaları İngilizlerin eline geçmiştir. Daha sonra Türk birliklerinin 

Gazze’nin doğusundaki Tellüşşeria ve Cemame’ye çekilmesi üzerine İngiltere, 26 

Mart 1917’de yeniden taarruza geçmiştir. I. Gazze muharebesinde Osmanlı 

ordusunun şiddetli mukavemeti karşısında çekilmek durumunda kalan İngiltere, II. 

Gazze muharebesinde Fransa ve İtalya’nın da desteğini almasına rağmen başarılı 

olamamıştır. III. Gazze muharebesinde ise Araplar ile birlikte hareket eden İngiltere, 

8 Aralık 1917’de Kudüs başta olmak üzere Filistin’i tamamen ele geçirmiştir. Bu 

topraklarda kalıcı olabilmek için Türklerin topçu menzilinden tamamen çıkartılması 

gerektiğini düşünen İngiltere, 19 Eylül 1918’de Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in oğlu 

Faysal’ın komutasındaki Arap ordusu ile koordineli olarak 7. Ordu’nun Yafa’dan 

Hayfa’ya doğru saldırıya geçmesi ile birlikte başlayan harekât, 25 Eylül’de 

Amman’ın alınması ile sonuçlanmıştır. Filistin’den sonra Şam’da Bağımsız Arap 

Devleti’nin kurulmasını isteyen İngiltere, Suriye topraklarında Osmanlı ile 25 

Ekim’e kadar yaptığı muharebeleri kazanarak Şam başta olmak üzere Suriye’nin 

muhtelif yerlerini ele geçirmiştir. Ancak 26 Ekim’de Halebin kuzeyindeki 

Müslîmiye bölgesinde yapılan muharebede Mustafa Kemal ve Türk birliklerinin 

mücadelesi İngiltere’nin ilerlemesini durdurduğu gibi Anadolu’nun tehdit altına 

girmesini de engellemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İngiltere, Sina, Filistin, Suriye. 

A GENERAL ASSESSMENT OF THE OTTOMAN EMPIRE'S LOSS OF 

THE SINAI-PALESTINE AND SYRIAN FRONTS IN THE GENERAL 

WAR (1914- 1918) 

Abstract 

The fact that Britain sent food and ammunition aid to the soldiers it had taken up 

arms in India, Australia, and New Zealand, and its ally France, via the Suez Canal 

instead of the Cape of Good Hope at the tip of North Africa, which was quite 

                                                 
1
 Doç. Dr.  Gaziantep Üniversitesi, bicici@gantep.edu.tr 
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remote and dangerous, prompted the Ottoman Empire to fight Britain on the Sinai 

front. After the First and Second Canal battles between the two sides between 1915 

and 1917, after the Ottoman Empire was defeated, the Sinai peninsula and other 

important points of Egypt were captured by the British after the Turkish troops 

withdrew to Tellüşşeria and Cemame in the east of Gaza, Britain again attacked the 

Ottoman army on 26 March 1917. Britain, who had to withdraw in the face of the 

severe resistance of the Ottoman army in the First Gaza War, could not be 

successful despite the support of France and Italy in the second Gaza War. However, 

acting together with the Arabs in the third Gaza War, Britain completely captured 

Palestine, especially Jerusalem, on 8 December 1917. Considering that the Turks 

should be completely removed from the artillery range to be permanent in these 

lands, the points where the 7th Army extended from Jaffa to Haifa in coordination 

with the Arab army under the command of Faisal, son of the Emir of Mecca, Sharif 

Hussein, on September 19, 1918. The operation that started with the attack resulted 

in the capture of Amman on 25 September. Britain, who wanted the establishment 

of an independent Arab State in Damascus after Palestine, won the battles with the 

Ottomans in Syrian territory until 25 October and seized various parts of Syria, 

especially Damascus. However, the struggle of Mustafa Kemal and Turkish troops 

during the battle in the Muslim region north of Aleppo on October 26 stopped 

Britain's progress and prevented Anatolia from being threatened. 

Keywords: Ottoman, England, Sinai, Palestine, Syria. 

Giriş 

 

Avusturya ve Osmanlı Devleti başta olmak üzere çok uluslu yapıya sahip olan devletlerin 

siyasi ve sosyal hayatını etkileyen milliyetçilik hareketi sonrası İngiltere, Fransa ve Rusya 

sömürge arayışı içerisine girmişlerdir. XIX. asrın son çeyreğinde ise siyasi birliklerini 

tamamlayan Almanya ve İtalya’nın da Ortadoğu üzerinden Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 

müdahale etmeleri Umumi Harbe giden süreci hızlandırmıştır. Almanya’nın 1870 yılında 

Fransa ile yaptığı Sedan Savaşı sonrası zengin kömür yatağına sahip olan Alsace Lorraine’i 

ele geçirmesi
2
 üzerine İngiltere, XIX. asır boyunca Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 

koruma politikasından vazgeçerek Rusya ve Fransa ile yakınlaşmaya başlamıştır. Nitekim 

Almanya’nın 1879 yılında Avusturya- Macaristan, 1882 yılında ise İtalya ile “Üçlü İttifak” 

blokunu oluşturmasına karşılık İngiltere de 1907’de Fransa ve Rusya arasında yapılan ittifaka 

katılarak “Üçlü İtilaf” blokunu oluşturmuşlardır.
3
 Şüphesiz devletlerarası oluşan bu 

bloklaşma ilerleyen süreçlerde Avrupa, Balkanlar ve Afrika’da meydana gelecek olan 

olaylarda devletlerin değil blokların karşı karşıya gelmesine yol açacaktır.
4
 

                                                 
2
 Ayrıntılı bilgi için bkz. DAB.Y..EE..KP.. 38/3739, (H. 29.12.1341/ M. 06.08.1923). 

3
 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk Rus İlişkileri 

(1798- 1919), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1990, s. 134. 
4
 Orhan Doğan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Not Yay., Kayseri, Basım Tarihi Yok, s. 59. 
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Harp öncesi yaşadığı siyasi yalnızlıktan kurtulmak için ilk önce İtilaf Blokunda yer almak 

isteyen Bab-ı Alî, Londra, Paris ve Rus Çarı II. Nikola’nın Lividia’daki yazlık sarayına 

heyetler
5
 göndermiştir. Ancak İtilaf güçlerinin Osmanlı aleyhine yönelik gizli antlaşmalar 

yapması Osmanlı’yı Almanya ile birlikte hareket etmeye sevk etmiştir. Halifeliği elinde 

bulunduran Osmanlı Devleti’nin ittifak blokunda yer alması her açıdan Almanya’nın işine 

gelmekteydi. Çünkü V. Mehmed Reşad’ın ilan edeceği Cihad-ı Ekber, sömürge altında 

yaşayan Müslümanların İngiltere ve Fransa’ya karşı ayaklanmalarını sağlayacaktı. Nitekim 

Almanya, savaş başladığı zaman tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi 

yönünde baskılar yapmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını koruması üzerine 

Almanya’nın kendisine ait Breslau ve Goben adlı iki zırhlı gemiyi Çanakkale Boğazına 

göndermesi Osmanlı Devleti’ni müşkül bir durumda bırakmıştır. Hadiseden sonra 

İngiltere’nin protesto etmesi üzerine savaşa müdahil olmamak için iki gemiyi satın aldığını ilan 

etmiştir.
6
 

İngiliz Amiral Lympus’un yerine Osmanlı donanmasına birinci komutan olarak istihdam 

edilen Alman Deniz Filosu komutanı Amiral Souchon,
7
 Enver Paşa’dan müsaade alarak 

Karadeniz açıklarına donanma ile birlikte hareket etmiştir. Osmanlı donanması, manevra 

halindeyken Rusların, 27 Ekim 1914’de ateş açması üzerine Odesa, Sivastopol, Kefe, Kerç 

ve Novorosiski limanlarını bombalamıştır. Rus torpil gemisinin batırıldığı, üç subay ve seksen 

üç askerin esir edildiği olayda Osmanlı donanması zayiat vermemiştir.
8
 Rusya’nın diplomatik 

ilişkileri kesip savaş açması üzerine Osmanlı Devleti, Umumi Harbe dâhil olmuştur. 1914-

1918 yılları arasında Osmanlı Devleti, Umumi Harpte Doğu’da Kafkasya ve Çanakkale, 

Batı’da (Galiçya, Romanya ve Makedonya) Güney’de ise Irak-Basra, Kanal-Sina-Filistin ve 

Hicaz-Yemen cephelerinde mücadele etmiştir. 

Çalışmada Umumi Harpte İngiltere ile mücadele edilen Sina-Filistin ve Suriye bölgesinin 

coğrafi özelliklerini Arapça kaynaklardan, cephelerde yaşanan gelişmeleri ise Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi, Atase, ve Türkçe kaynaklardan istifade edilerek değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Makaledeki iç başlıklar şu şekildedir: Giriş, Suriye-Filistin ve Sina bölgelerinin 

coğrafik yapısı, Sina-Filistin ve Suriye cephelerinde İngiltere ile yapılan muharebeler ve 

Osmanlı’nın Ortadoğu üzerindeki hâkimiyetini kaybetme süreci, Kanal Harekâtı öncesi siyasi 

durum, Sina cephesi, Filistin cephesi ve Kudüs’ün kaybedilmesi, Suriye cephesi ve 

Ortadoğu’daki Osmanlı hâkimiyetin sona ermesi, sonuç ve kaynakça bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

2. Suriye-Filistin ve Sina Bölgelerinin Coğrafik Yapısı 

Suriye 

 

                                                 
5
 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 62. 

6
 DAB.HR.SYS. 2270-6, (H. 07.02. 1335/M. 03.12.1916). 

7
 DAB.HR.SYS.2269-3, (H. 19.11.1332/M. 09.10.1914). 

8
 DAB.DH.EUM..7.Şb. 2-31, (H. 08.01.1333/M. 26.11.1914). 
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İslami kaynaklarda “Biladu’ş-Şam” olarak bilinen batıda Akdeniz’e, doğuda ise Eyle 

çölünden Fırat Nehrine kadar uzanan Suriye’nin hudutları doğuda Irak, güneyde Arabistan, 

batıda Mısır, kuzeyde ise Anadolu’ya kadar uzanmaktadır.
9
 Şam bölgesinin Akdeniz’e doğru 

uzanan sahada Münbiç, Halep, Humus, Dımaşk, el-Beytî’l-Makdîs ve el-Meâr’, sahil 

taraflarında da Antakya, Trablusşam, Akka, Sur ve Askalan şehirleri yer almaktadır.  Ayrıca 

Maraş, Hades, Bağras ve Belga ise Avasım şehirleri olarak kabul edilmiştir.
10

 Müslümanlar 

tarafından Suriye’nin ele geçirilmesi ile birlikte şehir idari olarak Dımaşk, Kinnesrîn, Humus, 

Ürdün ve Filistin olarak beşe ayrılmıştır.
11

 

Biladu’ş-Şam (Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün) bölgesinin tamamını kapsayan ve 

yeryüzünün cenneti olarak kabul edilen ve 7000 sene önce inşa edildiği ileri sürülen 

Dımaşk’ın
12

 kuruluşu ile ilgili bir takım rivayetler bulunmasına rağmen Hz. İbrahim 

dönemine kadar şehrin varlığı kesin olarak bilinmektedir.
13

 

Güneyde Kızıldeniz’e, batıda Mısır ve bazı Akdeniz şehirlerine kuzeyde ise Rum ülkelerine 

komşu olan Dımaşk bölgesinde ticari hayat yoğun olduğu için Fas, Mısır, Endülüs ve Rum 

ülkelerinden birçok kişi yaşamaktaydı.
14

 Nitekim Avrupa’dan gelen kıymetli eşyalar, Cezire, 

Irak ve Arap yarımadasına Dımaşk üzerinden sevk olunmaktaydı.
15

 

Suriye sahası, 1096’dan itibaren Haçlıların, 1258’den sonra ise Moğolların saldırılarına maruz 

kalmasına rağmen Memluklerin bölgede hâkimiyetini güçlendirmesi ekonomik ve ticari 

açıdan yeniden canlanmasını sağlamıştır.
16

 Ancak Burcî Memluk Sultanlarının son 

dönemlerde bazı ürünlerin ticaretine el koyup kendi tekellerinde toplayarak keyfi fiyat 

uygulamaları Suriye ticaretine ve ekonomisine büyük zarar vermiştir. Nitekim XV. asrın 

ikinci yarısında askerler arasında çıkan çatışmalar ve vergilerin arttırılması sonrası Suriye 

halkı tarafından çıkarılan isyan hareketi dönemin Burcî Memluk Sultanı Kansu Gavri (1501-

1516) tarafından güçlükle bastırılmıştır. Yaşanan bu hadiseler, I. Selim’in 1516 Mercidabık 

zaferiyle son bulmuştur.
17

 

Filistin 

                                                 
9
 Muhammed Kürd Alî, Hutatu’ş-Şâm, I, Şam, Mektebetu’n-Nur, 1983, s. 9-10. 

10
 Hamevî, Yakut, Mu’cemu’l-Buldân, III, Beyrut, Daru Sadir, s. 312. 

11
 Belâzurî, Ebû’l-Hasan Ahmed, Fütuhû’l-Buldân, Basım Yeri Yok, 1900, s. 138; Hamevî, aynı eser, III, s. 

312. 

12
 Yakut el-Hamevî, Dımaşk şehrine Şam ismini veren kişinin kavminden ayrılarak kuzeye doğru giden Ken’an 

b. Hammam olduğunu aktarmıştır. el-Hamevî, aynı eser, III, s. 312. 
13

 Şemsettin Sami, Kamusû’l-Âlem, III, Maarif-i Nezareti Celilesi, İstanbul, 1891, s. 1259; Hamevî, aynı eser, 

II, s. 463 
14

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Anonim, “Ḥudûdü’l-Âlem Mine’l-Meşriḳ İle’l-Maġrib”, (düz. Yusuf el-Hadî), Daru es- 

Sekafe, Kahire, 1999, s.128-131. 
15

 Sami, aynı eser, III, s. 1258. 
16

 İlyas Gökhan, XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye’de Krizler, Kıtlıklar ve Vebalar, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstiüsü (Doktora Tezi), Elazığ, 1998, s. 15. 
17

 Cengiz Tomar, Suriye, DİA, XXXVII, İstanbul, 2009, s. 550; Sami, aynı eser, III, s. 1259. 

332



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

 

Batı tarafından Ecnad-i’ş-Şam’a ve Mısır tarafına üç günlük mesafede bulunan Cünd-i 

Filistin
18 

Mısır, Suriye, Akdeniz ve Şeria Nehri arasında kalan bölgenin adıdır. Filistin 

toprakları, İslam’ın ilk devirlerinden Osmanlı’nın son zamanlarına kadar “Berr-û Şam” ve 

“Arz-ı Şam” olarak bilinen bölgenin bir parçası olarak kabul edilmiştir.
19

 Akdeniz’in 

güneydoğu ucunda yer alan Asya ile Afrika arasında köprü görevinde bulunan Araplar ve 

İbraniler tarafından “Felestun”, “Felestin”, “Bifelestin” ve “Felesti” olarak ifade edilen 

Filistin
20

 şehrine Filistinliler, M.Ö. XII. asırdan itibaren göç etmeye başlamışlardır.
21

 

Akdeniz’e kıyısı olan, kuzeyden güneye uzandığı zaman sık ağaçların olduğu dağlara ve yarı 

tropikal iklime sahip Filistin’de Zeytin, Üzüm, İncir ve Firavun İnciri gibi meyvelerin 

yetişmesi
22

 muhtelif devletlerin ilgi odağı haline gelmesine neden olmuştur. 

Bu topraklarda ilk İslami fetihler, Hz. Ebubekir döneminde başlamış ve Hz. Ömer’in hilafeti 

döneminde de hız kesmeden devam etmiştir. Müslümanlar tarafından ele geçirilen Gazze, 

Sebastiye, el-Cebelânî’l-Mukaddes’in altında yer alan Nablus, Ludde, Yubne, Amevas, Beyt-û 

Cibrin, Yafa, Rafaha, Askalan, Kinnesrin ve Beytû’l-Makdis Filistin toprakları olarak kabul 

edilmiştir.
23

 Ayrıca Belazûri ve İbn Havkal tarafından belirtilmeyen Sebastiye ve Kayseriyye 

şehirleri de Filistin’e ait olup Hz. Ömer’in Halifeliği döneminde Muaviye b. Ebû Süfyân 

tarafından ele geçirilmiştir. Bu şehirler dışında Emevi Halifesi Süleyman b. Abdülmelik 

döneminde Cünd-i Ürdün’e üç günlük mesafe bulunan Cünd-i Filistin’deki Lüdde şehrinin 

tahrip edilmesinden sonra bölge halkının Remle şehrine nakledilmesi ile birlikte burası 

Filistin’in yeni şehri haline gelmiştir. Bu şehirde Araplar, Acemler ve zimmi statüsündeki 

Samireler yaşamıştır.
24

 

Ticari açıdan önemli bir yere sahip olan Filistin’de Emevî ve Abbâsîlerden sonra 

Tolunoğulları, Ihşidîler, Fatımîler, Selçuklular, Eyyûbîler, Memlukler ve Osmanlı Devleti hüküm 

sürmüşlerdir. Filistin’de Müslüman nüfusu Memlukler döneminde büyük bir artış 

göstermiştir. Hristiyanların dahi girmelerine izin verilmediği bu dönemde Avrupa’da baskı ve 

şiddet gören Yahudiler de kabul edilmiştir.
25

 

                                                 
18

 Hamevî, aynı eser, IV, s. 274. 
19

 Halil Cin, “Filistin Topraklarının Osmanlı Dönemindeki Hukuki Statüsü ve Yahudilere Karşı Alınan 

Tedbirler”, 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, II/II, Konya, 1989, s. 18. 

20
 Hamevî, aynı eser, IV, s. 274. 

21
 Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları 1944-1948, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 

1989, 

s. 3. 

22
 İstahrî, Ebû İshâk İbrahîm, Kitâbu Mesâlîk ve’l-Mesâlîk, Leyden, 1927, s. 58. 

23
 Belâzurî, Ebu’l-Hasan Ahmed, Fütuhû’l-Buldân, (düz. Abdullah Enes), Beyrut, 2006, s. 188; İbn Havkal, Ebu’l- 

Kâsım Muhammed, el-Mesâlîk ve’l-Mesâlîk, Leyden, 1889, s. 79. 
24

 Yakubî, Ebu’l-Abbâs b. Ebi Ya’kub, Kitâbu’l-Buldân, Irak, 1918, s. 89-90. 
25

 M. Lütfullah Karaman, Filistin, DİA, XIII, İstanbul, 1996, s. 92. 
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Sina 

 

Nil Vadisi olarak da bilinen Sina yarımadasının hudutları kuzeyde Akdeniz’e doğuda çöl ve 

Kızıldeniz’e, batıda Libya Çölüne, güneyde ise Nil Şelalesinin olduğu yerde bulunan Mısır’a
26

 

kadar uzanmaktadır. Doğal yapısı bakımından Birüssebi, Cebel-i Hilâl ve Cebeli Magara-

İsmailiye hattı ile ikiye ayrılan Sina Çölü, Akabe körfezindeki Akabe kasabası ile Süveyş 

Körfezi arasında yer almaktadır. Çölün doğusunda Lut Gölü, güneyinde Sina Yarımadası ve 

Elhalese-Tellelrefah hattı ile ayrılan Filistin ve Akdeniz, batısında Süveyş Kanalı ve Mısır ile 

Süveyş Körfezi vardır. Bu hattın kuzeyine Kum Çölü, güneyine Taş Gölü, Filistin-Mısır ile 

Gazzer-Birüssebi arasında kalan yere ise Toprak Çölü ya da Yarım Çöl denilmektedir. 

Özellikle kuzey bölgesinin Arabistan, Suriye ve Mısır’a ulaşım açısından en rahat yer olması 

tarih boyunca bu bölgelere yapılan hareketlerde geçit noktası olarak kullanılmasına neden 

olmuştur.
27

 

Ariş ve Nahil’in dışında herhangi bir yerleşim yeri bulunmayan Sina bölgesi, çöl iklimine 

sahip olduğu için daimi olarak akarsu ve kaynak suyu yoktur. Genel olarak tuzlu suya sahip 

olan bu bölgenin su ihtiyacı ufak sızıntılar ile kış mevsiminde kullanılmak üzere yağmur 

sularının biriktiği yer altı sarnıçlarından tedarik edilmiştir.
28

 

Dini açıdan baktığımız zaman Sina bölgesi, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından Hz. 

Musa’ya Allah tarafından peygamberliğin verildiği yer olarak kabul edilmektedir. Ahdi 

Atik’te Sina “Tanrı’nın Dağı”, “Paran Dağı”, “Horeb Dağı” ve sadece “Dağ” olarak 

zikredilmiştir.
29

 Kur’an-ı Kerim’de ise muhtelif ayetlerde dağ olarak zikredilen Sina, ilgili 

ayetler de “Tûriseynâ”, “Tûri” ve “Tûrisînîne” şeklinde geçmektedir.
30

 

Sina-Filistin ve Suriye Cephelerinde İngiltere ile Yapılan Muharebeler ve Osmanlı’nın 

Ortadoğu Üzerindeki Hâkimiyetini Kaybetme Süreci 

3.1. Kanal Harekâtı Öncesi Siyasi Durum 

 

Eski dünyanın ortasındaki Asya ve Afrika kıtalarını, Kızıldeniz ve Akdeniz ile de Hint ve 

Atlas okyanuslarını birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’nın
31

 1869 yılında Fransızlar tarafından 

işletilmeye başlamasından sonra Hindistan yolunun güvenliğini tek taraflı sağlamak isteyen 

İngiltere için Mısır’ın ehemmiyeti artmaya başlamıştı. Çünkü İngiltere’nin Mısır üzerindeki 

etkisinin ortadan kalkması Hindistan ile olan bağlantının doğrudan kesilmesi anlamına 

gelmekteydi. Süveyş Kanalı nedeniyle Mısır ile yakinen ilgilenen İngiltere, Hidiv İsmail Paşa 

                                                 
26

 Afet İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1988, s. 3. 
27

 T.C. Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi IV. Cilt I. Kısım Sina Filistin 

Cephesi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1979, s. 20-21 
28

 Şükrü Mahmut Nedim, Filistin Savaşı (1914-1918), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995, s. 10. 
29

 Çıkış, 4/27; 18/5; 33/6; Tesniye, 33/2; Çıkış, 19/2, 3; 24/4; İkinci Tarihler, 5/10. 
30

 el-Mu’minûn, 23/20; Tur, 52/1; Tin, 95/2. 
31

 Danyal Bediz, “Süveyş Kanalı’nın Önemi”, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, IX/III, 

Ankara, 1951, s. 330. 
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döneminde Mısır’a büyük bir miktarda borç para vererek Mısır’ın mali denetimini kendi 

tekelinde toplamaya başlamıştı. İlerleyen süreçlerde Mısır’da yaşanan mali krizden istifade 

ederek Mısır’ın iç işlerine müdahil olan İngiltere, 1882 yılında Kahire’yi işgal ettikten sonra 

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan şark meselesinden tamamen vazgeçerek 

gözlerini Arap yarımadasına dikmiştir.
32

 İngiltere’nin Mısır’ı işgalinden sonra Arap 

yarımadası ile Irak-Kuveyt taraflarındaki faaliyetleri ve Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri 

himaye ederek onları isyana teşvik etmesi,
33

 Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşmasını 

sağlamıştır. 

Almanya, kapitalist dünyanın iki büyük gücü İngiltere ve Fransa’nın aksine XIX. asrın son 

çeyreğinden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi ve iktisadi durumu ile yakinen ilgilenmeye 

başlamıştı. Nitekim Harp öncesi Osmanlı Devleti’ne ordunun eğitilmesi için Alman subay 

heyetinin gönderilmesi, Alman silah sanayisi ile Osmanlı’nın kârlı silah ticaretine katılmasını 

sağlamıştır. Ayrıca Deutsche Bank kanalıyla Anadolu’da demir yollarının yapılması için 

Osmanlı tarafından birtakım imtiyazların verilmesi Almanya’nın doğrudan Osmanlı’nın iç 

işlerine müdahil olmasına yol açmıştır.
34

 Nitekim Halid Ziya Uşaklıgil, Harp sırasında 

Almanların nüfuzunu su sözleriyle ifade etmiştir: 

“Memlekette baştan aşağı Alman nüfuzu hâkimdi. Bütün Türk ordusunu, askerî daireleri 

büyük küçük Alman amirleri, zabitleri bir örümcek, fakat iplikleri yırtılamayacak metanette 

güçte çelikten örülmüş bir örümcek ağının içine sarmıştı. Almanların icraatlarına mukavemet 

edebilecek iş başında kavi bir hükümet yoktu.”
35

 

 

                                                 
32

 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VIII, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2007, s. 101; Elif Uyar, Türk-

İngiliz Siyasal İlişkileri (1929-1936), Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yay., Antalya, 2007, s. 19. 
33

 Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yay., Ankara, 1987, s. 26. 

34
 Lothar Rathman, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi, (çev. Ragıp Zarakolu), Bilge Uluslararası Yay., 

İstanbul, 2001, s. 24-25. 
35

 A.g.y., Saray ve Ötesi, Özgür Yay., İstanbul, 2012, s. 704-705. 
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Osmanlı Devleti’ni ganimet olarak gören İngiltere’ye karşı Almanya, sömürge altında olan 

Hindistan, Kafkasya, Mısır ve diğer ülkelerde halifenin nüfuzunu kullanarak Müslümanların 

ayaklanması için Cihad-ı Ekber’in ilan edilmesini sağlamıştır.
36 

Çünkü İngiltere Hindistan, 

Avustralya ve Yeni Zelenda’da silahaltına aldığı askerlere ve müttefiki Fransa’ya göndermek 

istediği gıda ve mühimmat yardımlarını oldukça uzak ve tehlikeli olan Kuzey Afrika’nın bir 

ucundaki Ümit Burnu yerine Süveyş Kanalı üzerinden göndermekteydi.
37

 Almanya 

İngiltere’nin asker, mühimmat ve malzeme sevkiyatı için kullandığı Süveyş Kanalı üzerindeki 

hâkimiyetini ancak bölgede çıkartılacak olan isyanla son verilebileceğini düşünmekteydi.
38

 

Almanya’nın isteği üzerine Cihad-ı Ekber’e dair fetvalar okunduktan sonra İstanbul, Edirne, 

Erzurum, Trabzon, Mekke, Medine, Şam ve diğer vilayetlerde mevlit ve dualar okunmuştur.
39

 

Sünnilerin yanı sıra Kerbelâ ve Necef bölgesinde yaşayan Caferi müçtehitlerin verdikleri 

fetvalar neticesinde Şiiler ve Caferiler de silahlanarak destek vermişlerdir.
40

 Balkanlar’da ve 

Kafkasya’da kaybettiği toprakları geri almak isteyen
41

 Osmanlı Devleti, Kanal’a yapacağı 

harekât öncesi Hicaz ve Yemen bölgesinde bedevilerden oluşan 15-20 bin civarındaki kara 

ordusunu Süveyş Kanalı’na göndermeyi planlamıştır. Alman yetkililer ile yapılan 

görüşmelerde Mısırlıların isyanına güvenilemeyeceği için gerekli önlemlerin alınmasına da 

işaret edilmiştir.
42

 Ayrıca bu harekâtta Mısır’dan dönen yerel ecnebiler ile temas halinde olan 

İtalya ve İngiltere’nin Suriye sahiline asker çıkartacakları ihtimali göz önünde bulundurularak 

plan hazırlıkları bu çerçevede yapılmaktaydı.
43

 Nitekim İtalya, Osmanlı’nın askeri harekâtına 

set çekebilmek için Bingazi’deki mevcut askerlerini takviye etmeye başlamıştı.
44

 Suriye’de 

Mısır’a yönelik sefer hazırlıkları devam ederken İngiliz Mümessili Lui Malet ise sadarete nota 

vermiştir.
45

 

Sina Cephesi 

 

Osmanlı Devleti’nin Mısır’a gerçekleştireceği harekâtta başarılı olması, İngiltere’nin 

Hindistan ile olan bağlantısının doğrudan kesilmesi anlamına gelmekte idi. İngiliz askerlerin 

Batı cephesine ve Çanakkale’ye götürülmelerini engellemek isteyen Osmanlı Devleti, 

hazırlamış olduğu plan gereği Cemâl Paşa’nın komutasındaki 8. Kolordu’yu (3. Tümeni) 

                                                 
36

 İsrafil Kurtcephe, “Mustafa Balcıoğlu Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -

Rauf Bey Müfrezesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.3, 

Ankara, 1993, s. 249. 
37

 Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2014, s. 84. 

38
 DAB.DH.SYS, 123-35, (H. 23.04.1333, H. 10.04.1915). 

39
 DAB.DH.EUM.7.Şb. 2-45, (H. 25.01.1333/M. 13.12.1914). 

40
 İsrafil Kurtcephe, “Mustafa Balcıoğlu Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf 

Bey Müfrezesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.3, Ankara, 1993, 

s. 249. 
41

 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, Timaş Yay., İstanbul, 2010, s. 

111. 
42

 DAB.HR.SYS. 2094-6, (H. 12.12.1332/M. 01.09.1914). 
43

 DAB.DH.EUM.7.Şb. 1-53, (20.11.1332/M. 10.10.1914). 

44
 DAB.HR.SYS. 2403-69, (H. 07.12.1332/M. 17.10.1914). 

45
 Verilen nota için bkz. DAB.HSD.CB, 3-74, (H. 03.11.1332/M. 23.09.1314). 
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Kanal Harekâtına gönderirken 12. Kolordu ve seyyar jandarma birliklerini ise Suriye’nin 

savunması için geride bırakmıştır. Ancak Enver Paşa sınırın aşılmasının altı haftadan önce 

mümkün olmayacağını Alman Başkomutanlığına bildirmişti. Buna karşılık İngilizler ise 

Kanalı iki tümenle savunacaktı.
46

 Osmanlı Devleti’nin savaş ilan etmesinden hemen sonra 1 

Kasım 1914’te Akabe’yi bombardıman altına alan İngiltere, çevre köylere gönderdiği keşif 

müfrezeleri ile seyyar jandarma birlikleri arasında çıkan çatışmada dört kayıp vermesi üzerine 

gemilerle geri çekilmek durumunda kalmıştır.
47

 5 Kasım’da İngiltere, Akabe’ye yeniden 

saldırmasına rağmen başarılı olamamıştır. Çatışma sonrası yapılan tahkikatta ağır zayiat veren 

İngiliz askerlerinden ölenler içerisinde İngilizlerin Süveyş komutanı Berkel’in de yer aldığı 

tespit edilmiştir.
48

 Daha sonra İngilizler, el-Ariş ve Kalatülnahil’i tahliye ederek Süveyş 

Kanalı’nın gerisine çekilmişlerdir. 

Osmanlı birlikleri, İngilizlerin çekilmesinden istifade ederek 15 Kasım’da el-Ariş’e girdikten 

sonra buraya 3000-5000 civarındaki gönüllü Arap birliklerini bırakarak ilerlemeye devam 

etmişlerdir. Bunun üzerine İngiltere, Port-Said ile el-Kantara arasında kalan Tina düzlüğüne 

Süveyş Kanalı’ndan su vererek bölgeyi tamamen kapatmıştır.
49

 Ayrıca Avrupa’dan gelen 

malumatlara göre Portekiz’den on iki bin askerin de Mısır’daki İngiliz ordusuna katılmak için 

Cebel-i Tarık’ı geçip doğuya doğru hareket ettiği Bab-ı Ali’ye bildirilmişti.
50

 15 Aralık’ta 

İngilizlere ait iki bacalı kruvazör donanması, Akabe Limanına bir kez daha gelerek burada 

çıkarma yapmasına rağmen başarılı olamadan geri dönmek zorunda kalmıştır.
51

 Düşman 

gemilerinin Osmanlı’ya ait savunmasız halde bulunan kazalara çıkarma yaparak buraları 

bombardıman altına alması üzerine Cemal Paşa, Amerika sefiri vasıtasıyla düşman 

gemilerinin tecavüzü ve tahribatı devam ettiği takdirde misilleme yapılacağını Fransız ve 

İngilizlere bildirmişti.
52

Cemal Paşa, 6 Aralık’ta Şam’a geldiği zaman 6 Kasım’da planlan 

Mısır harekâtı son şeklini alarak hazır hale getirilmiştir. Bu plana göre sefer kuvveti iki 

kademe halinde Birüssebi’de toplanacak. Birinci kademe birliği Hafirülavce’de, ikinci 

kademenin ilk birliği ise Sille istasyonunda hazır bulunacaktı. İkinci kademede orta kol 

Hafirülavce üzerinden İsmailiye doğru hareket edecekti. Bundan sekiz gün önce sağ kol, 

Hanyunus’dan hareketle el-Ariş üzerinden el-Kantara’ya, sol kol da Maan’dan aynı tarihte 

Kalatünnahil üzerinden Süveyş’e ilerleyeceklerdi.
53

 Ayrıca harekâta 8. Kolordu’nun 25. 

Tümeni ile kurulan yeni bir alayda katılacaktı. Geri kalan kuvvetler ise Lübnan kıyılarını 

korumakla görevlendirilmişti. Kanal Harekâtına katılacak kuvvetlerin toplamı 35.000 

civarındaydı.
54

 I. Kanal Harekâtı öncesi Osmanlı Devleti, Mekke Emiri Şerif Hüseyin’den de 

                                                 
46

 Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972, s. 66; 

Nusret Baycan, “Orgeneral Cevat Çobanlı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/XX, Ankara, 1991, s. 383. 
47

 DAB.DH.EUM.7.Şb. 2-12, (15.12.1332/M. 01.11.1914). 
48

 DAB.DH.EUM.7.Şb. 2-14, (16.12.1332/M. 05.11.1914). 
49

 T.C. Genelkurmay Başkanlığı, aynı eser, s. 11. 
50

 DAB.HR.SYS. 2108-9, (H. 08.01.1333/M. 26.11.1914). 
51

 DAB.DH.EUM.5.Şb. 6-18, (H.27.01.1333/M. 15.12.1914). 

52
 DAB. DH.EUM.5.Şb. 6-54, (H.03.02.1333/M. 21.12.1914). 

53
 T.C. Genelkurmay Atase Başkanlığı, aynı eser, s. 99. 

54
 Karal, aynı eser, IX, s. 426. 
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yardım istemiştir. Ancak Şerif Hüseyin, Asir
55

 durumunu bahane ederek yerine oğlu Ali’nin 

yaklaşık 1500 civarındaki asker ile birlikte harekâta katılacağını bildirmesine rağmen Medine 

savunmasını bahane ederek bu birlikleri göndermemiştir.
56

 Umumi Harpte 11 piyade, 3 

tümen, 105 adet harp filosu ve 508 küçük gemi ile mücadele eden İngiltere ise kanal boyunca 

Mısır’ın güvenliğini sağladıktan sonra Irak’a zayıf askerleri göndererek Türklere karşı zaman 

kazanmak istemiştir.
57

 

Osmanlı ordusu Kanal’a doğru harekete geçmeden önce 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, 

Dâhiliye Nezaretine çektiği telgrafta 5 Ocak 1915’te Mısır ahalisinden bazılarının Hicaz ve 

Suriye sahiline çıkarak İngiliz idaresi ve Mısır’daki bazı siyasi fırkaların faaliyetleri lehine 

propaganda yapmaları üzerine tedbirlerin alınması için Mersin’den itibaren Yemen sahiline 

kadar Mısırlı yolcuların çıkarılmasının geçici olarak men edildiğini bildirmiştir.
58

 15 Ocak’ta 

Birüssebi’de toplanmış olan 8. Kolordu’nun büyük kuvvetleri İsmailiye istikametinde harekete 

geçmiştir. Başarılı bir yürüyüşten sonra Tih çölünü geçerek 31 Ocak’ta Nil’in sağ kıyısındaki 

mevzilere yerleşen Türk birlikleri, 2 Şubat’ta üç kol halinde mevzilendirilerek saldırıya 

geçecek hale getirilmişlerdir. Ancak 3 Şubat’ta Kanalı şafak sökmeden önce geçmesi gereken 

Türk birliklerinin geç kalması üzerine İngilizler yoğun bombardımana başlamıştır. Ayrıca 

saldırı esnasında Mısır halkından beklenen yardımın gelmemesi üzerine I. Kanal Harekâtı 

Osmanlı Devleti’nin ağır yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı ordusu bu harekâtta 14 şehit ve 

30 yaralı subayla toplamda 174 şehit, 366 yaralı ve 712 kayıp vermiştir.
59

 İngiltere de yayın 

yapan Routers’e göre I. Kanal muharebesinden sonra Türklerden 400 asker hayatını 

kaybederken kayıp ve yaralıların toplamı ise 2400 civarındaydı. İngilizlerden ise 19 ölü ve 92 

yaralı vardı. Aynı gazetede 7 Şubat’ta İngilizlere teslim olan Türk askerlerinin yorgun ve 

bitap bir halde oldukları ileri sürülmüştür.
60

 Osmanlı Devleti, I. Kanal seferinde aldığı 

mağlubiyetten sonra hazırlıklara yeniden başlamasına rağmen 19 Şubat’ta Çanakkale 

cephesinin açılması 1916’ya kadar İngilizlere karşı II. Kanal Harekâtının gerçekleşmesini 

engellemiştir. I. Kanal Harekâtından sonra İngiltere bir yandan Osmanlı ordusu ile 

Gelibolu’da mücadele ederken diğer yandan da Mısır’ın güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. 

Nitekim 14 Mayıs’ta İngilizlerin, Mısır’da Mısırlı askerlerin de tabi olduğu toplam 70 bin 

kişilik bir kuvveti bulunmaktaydı. Ayrıca sık sık tahkimat gerçekleştirmemelerine rağmen 

torpil, mayın ve dentrukastu gibi kruvazör gemileri de bulunmaktaydı.
61

 

Harp boyunca İngiltere, strateji gereği Süveyş Kanalını savunmaya çalışmıştır. I. Kanal 

Harekâtından sonra Osmanlı ordusu, Gelibolu muharebesine rağmen Almanların baskısı ile II. 
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Kanal Harekâtı için hazırlıklara yeniden başlamıştı. Bunun üzerine İngiltere, 13 Nisan 

1916’da Türklerin I. Kanal Harekâtında su ikmali olarak kullandıkları Cefcafe’deki su 

depolama ve dağıtım şebekelerini tamamen imha ederek Osmanlıyı zor durumda bırakmaya 

çalışmıştır. 

II. Kanal öncesi bölgede Osmanlı ile İngilizler arasında küçük çaplı çatışmalar devam ederken 

1915 yılında Sir Henry Mc Mahon ile yaptığı anlaşmada kendisinin liderliğinde Asya’nın 

Arap kısmını ihtiva edecek Bağımsız Arap Krallığı’nın kurulmasının sözünü alan Şerif 

Hüseyin,
62

 27 Haziran 1916’da İttihat ve Terakki yönetimine karşı ayaklanmıştır. Bunun 

üzerine Ağustos 1914’de beri Osmanlılara karşı bağımsız bir Arap Devleti’nin kurulması için 

isyan halinde olan Osmanlı subayı ve Mısır devlet adamı Azîz Ali el-Mısrî, isyan davetini 

kabul ederek Kurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
63

 Ayrıca Mısır Hidivi Hüseyin Kamil, 

Şerif Hüseyin’in halifeliğini kabul edeceğini Cenevre Baz Şehbanderi Yusuf Bey’e 

bildirmişti.
64

 Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Hicaz bölgesinde çıkan isyanın bastırılması için 

IV. Ordu’daki birliklerin büyük bir kısmını Medine bölgesine kaydırmıştır. Geriye kalanlar 

ise Gazze-Şeria-Birüsseba hattında savunmaya çekilmişti. Bu isyan hem kanaldaki ordunun 

erzak ve silah mühimmat desteğinin kesilmesine hem de İngilizlerin savunmayı terk ederek 

saldırıya geçmelerine neden olmuştur. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra su ihtiyacını 

gidermek, çölün şiddetli sıcağından kaçınmak ve İngilizlerin keşiflerinden kurtulmak için 19 

Temmuz’da harekete geçen Türk birlikleri, 24 Temmuz’da Romani yakınlarına kadar 

gelmişlerdir.
65

 4/5 Ağustos’ta saldırıya geçen Osmanlı ordusu, İngiliz General Archibald 

Murray komutasındaki İngiliz birliklerine karşı yaptığı Romani Muharebesi’nde ağır bir 

yenilgi aldıktan sonra 8 Ağustos’ta el-Ariş’e çekilmiştir.
66 

Bu muharebeden sonra İngiltere, 

Sina yarımadası ve Mısır’ın içlerine tamamen hâkim olabilmek için el-Arîş ve el-Kasime 

noktalarının alınmasına karar vermişti. Sina’yı su borusu ve demiryolu döşeyerek geçen 

İngiltere,
67

 21 Aralık’ta el-Ariş’i, 22 Aralık’ta Makalaba’yı,
68

 9 Ocak 1917’de ise Refah’ı ele 

geçirmeyi başarmıştır. Bu saldırılar neticesinde Osmanlı’dan 22.000’den fazla er ve birkaç 

subay İngilizlere esir düşmüştür.
69

 Böylece Osmanlı Devleti, yaptığı muharebeler neticesinde 

Sina yarımadasını tamamen kaybetmiştir. İngiltere, Mısır’ı ele geçirdikten sonra Süveyş 

kanalı civarında demiryolları ve şoseler inşa etmiştir.
70
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Filistin Cephesi ve Kudüs’ün Kaybedilmesi 

 

İngiltere, Mısır’da gerçekleştirdiği I. ve II. Kanal Harekâtı sonrası Sina yarımadası başta 

olmak üzere Mısır’ın muhtelif bölgelerini ele geçirdikten sonra Kanal bölgesinin güvenliğini 

sağlayabilmek için Filistin’i de almak istemiştir. İngiltere, 26 Mart 1917’de Ürdün’e saldıran 

Faysal komutasındaki Arap birliklerinin yardımı ile Refah’ın düşmesi üzerine Gazze’nin 

doğusundaki Tellüşşeria ve Cemame’ye çekilen Osmanlı ordusuna karşı yeniden taarruza 

geçmiştir.
71

 Sir Archibald Murray komutasındaki İngiliz ordusu, 5 veya 2 atlı tümen, bir hecin 

tugayı ve 5 uçak taburundan kurulu kuvvetlerden oluşurken 8. Kolordu komutanı Von Kress 

komutasındaki Osmanlı ordusu ise bunun yarısı kadar büyüklükte dahi değildi.
72

 Nitekim bu 

taarruzda Osmanlı ordusunun İngilizlere karşı galip gelemeyerek şehrin mutlaka 

kaybedileceğini düşünen Gazze’deki Türk Savunma Kuvveti Komutanı, karargâhındaki 

istihbarat belgelerini yakıp telsiz alıcı verici istasyonunu da tahrip etmiştir.
73

 30 Mart’ta 

Gazze’nin 6 km güneyinde yapılan savaşta İngiltere, planlı bir şekilde ilerlemesine rağmen 

muharebe esnasında yaptığı stratejik hatalardan dolayı ağır zayiat alarak çekilmek zorunda 

kalmıştır. Bu hadisede İngiliz birliklerinden 4000’i öldürülürken 900’ü ise tutsak edilmiştir.
74

 

Türklerin kaybı ise 36 subay ve 1391 şehit, kayıp ve esirlerden ibaretti. Böylece I. Gazze 

Muharebesi İngilizlerin beklemediği bir yenilgi ile sonuçlanmıştır. Türk birlikleri, İngilizleri 

geri püskürtmeyi başardıktan sonra gerçekleşmesi muhtemel II. Gazze harekâtında 

mukavemet edebilmek için Gazze-Birüssebi mevzilerini güçlendirerek savunma hattı 

oluşturmuşlardır. Aldığı mağlubiyetten sonra Gazze’ye yeniden saldırmak içi hazırlıklara 

başlayan İngiltere, birinci safhada güneyden Akdeniz’e kadar varan Şeyh Abbas ve el-

Mansûre hattını ele geçirmek, ikinci safhada ise Gazze’deki mevcut Türk cephelerine taarruz 

edilmesini planlamıştır.
75

 17 Nisan’da Salt üzerinden harekete geçen İngiliz ordusu, 3. ve 53. 

Tümen birliklerini karadan ve denizden en ağır toplarıyla üç gün boyunca yoğun ateş altına 

aldılar. Falih Rıfkı Atay, İngilizlerin Şeyh Alî Mantar tepesine gerçekleştirdiği 

bombardımanların şiddetini şu sözleri ile ifade etmiştir: 

“Korkunç bir gürültü ile toprağı karıştıran mermiler altında ufak tepenin irtifaı birkaç metre 

azalmış, ateş altında bir yanardağa benzeyen tepe; toz, toprak, sarı ve siyah dumanlar içinde 

boğulmuş idi. Kaç defa türbe, mezar, ağaç ve ateş parçaları ve senelerden beri ılık 

mezarlarının içinde uyuyan ölülerin kemikleri bize kadar geldi.”
76
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17 Nisan’da başlayan harekâtın birinci safhası İngiltere’nin planladığı şekilde gerçekleşerek 

zayiat verilmeden tamamlanmıştır. Ancak 19 Nisan’daki ikinci safhada İngiltere’nin sol 

kanadında bulunan 53. Tümen, Şemsun Tepesi ve Şeyh Aclin hattını ele geçiren Türk 

birliklerinin tüm noktalarda İngilizlerin taarruzlarını durdurmakta muvaffak olması üzerine 

İngiltere geri çekilmiştir.
77

 

II. Gazze harekâtından sonra Filistin meselesi için İtilaf konferansında bir araya gelen Batılı 

devletler burada yaptıkları toplantıda Filistin’e yapılacak olan askeri harekâta Fransa’nın ve 

İtalya’nın da katılması yönünde mutabık kalmışlardır.
78

 İtalya’nın da Filistin cephesine 

müdahil olması üzerine Roma’daki İngiliz ve Fransız büyükelçiler bu meseleyi görüşmek için 

İtalya ile müzakere etmişlerdir.
79

 13 Haziran’da İngiltere’nin İtalya limanı üzerinden muhtelif 

ırklardan oluşan İngiliz askerlerini söz konusu olan bölgeye sevk ederek kara ve deniz yoluyla 

Gazze’ye askeri harekât düzenleyeceği bilgisi Bab-ı Ali’ye ulaşmıştı. Nitekim bu haberden 8 

gün sonra 21 Haziran’da St.Jeanne-de-Marienne Konferansında
80

 alınan kararlar gereği 

dönemin Dışişleri Bakanı M. Sonnino, parlamentoda yaptığı beyanatta bugün ordunun 

Filistin’de İngiltere’nin askeri harekatına resmen katılacağını duyurmuştu. Ayrıca Filistin’deki 

İngiliz askeri birlikleri katılmaları için gönderilen İtalyan askerlerin manevi duygularının 

yüksek tutulmasını isteyen Papa, Kudüs’ün Müslümanların elinden alınması için yapılan bu 

muhaberenin din için yapıldığını yönünde propaganda yapmıştır.
81

 Batı dünyasında bu tür 

gelişmeler yaşanırken Filistin’de görev yapan Alman subaylar, İngiltere’nin olası geniş çaplı 

harekâtının kendilerini zor durumda bırakacağını düşünmekteydiler. Bu sebepten takviye 

birlikleri, İngilizlerin 1917’nin güz ayında Gazze-Birüssebî noktalarına yapması muhtemel 

taarruzlarına karşı mukavemet gösterebilmeleri için bölgeye sevk edilmeye başlamıştı.
82

 İki 

taraf arasında 31 Ekim’de gerçekleşen III. Gazze harekâtına kadar küçük çaplı çatışmalar 

meydana gelmesine rağmen sonucu değiştirecek herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Türk 

tarafına baktığımız zaman Enver Paşa, 20 Haziran’da Halep’te düzenlediği değerlendirme 

toplantısında Bağdat’ın geri alınması için görevin VII. Ordu Komutanlığına verilmesi 

gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine IV. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın Filistin cephesine 

dikkat çekerek Bağdat yerine bu bölgeye takviye birliklerinin gönderilmesi gerektiğini 

söyleyerek Enver Paşa’nın talebini reddetmesi iki taraf arasında büyük tartışmaların 

yaşanmasına yol açmıştır. Tartışmadan sonra IV. Ordu’yu kaldırıp yerine Yıldırım Ordu 

Komutanlığını kuran Enver Paşa, Cemal Paşa yerine Alman Mareşal Falkenhayn’ı atamıştır.
83

 

Osmanlı ordusundaki iç çatışmalardan istifade eden İngiltere, taarruz öncesi İngiliz casusların 

aracılığıyla bölge halkının ulaşım yollarını sabotaj etmelerini sağlayarak Osmanlı’yı müşkül 

bir durumda bırakmıştır. Nitekim 8 Eylül’de Haydarpaşa’da yeni istasyon ile silolar arasındaki 
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sevkiyat iskelesi civarında çıkan ve İngilizlerin bir sabotajı olduğu düşünülen yangında 

elektrik fabrikası, mavna ve vagonlar ile askeri mühimmat yüklü birkaç araç infilak etmiştir. 

Çıkan yangında çevredeki ve garda çalışanlarda herhangi bir zayiat durumu olmamıştır.
84

 

Tarihler 1917 yılının sonlarını gösterdiği zaman İngilizlerin mevcut kuvvetlerini Filistin’e 

takviye ederek burada toplaması üzerine Cemal Paşa’nın uyarısı ile Irak’taki Yıldırım 

Orduları Grup Komutanlığı Filistin ve Suriye bölgesine takviye edilmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin bu cephede IV. VII. ve VIII. Ordu birlikleri bulunmaktaydı. 5 Temmuz’da 

Mustafa Kemal Paşa, Alman General Falkenhayn’ın komuta ettiği Yıldırım Ordu 

Komutanlığına bağlı VII. Ordu Komutanlığına atanmasına
85

 rağmen Alman subaylar ile 

anlaşamadığından dolayı istifa ederek İstanbul’a dönmüştü. 

Nisan ayında aldığı mağlubiyetten sonra Murray yerine İngiliz, Hint ve Avustralya 

birliklerinden oluşan ordunun komutanlığına getirilen Allenby öncülüğünde iyi bir harekât 

planı oluşturan İngiltere’nin
86

 31 Ekim’de Gazze-Birüssebî noktalarına taarruz düzenlemesi 

ile birlikte III. Gazze Muharebesi başlamıştır. Üç safhada gerçekleşen bu muharebenin birinci 

safhası, Birüssebî Muharebesi ve İngilizler tarafından ele geçirilmesi, ikinci safhası Gazze’ye 

taarruz, üçüncü safha ise el-Hurira-el-Şeria’ya taarruz edilmesi ile Türk savunma hattının 

yarılmasıdır. 7 Kasım’a kadar süren mücadelede Türk birlikleri İngilizlere karşı ağır bir 

yenilgi aldıktan sonra Kudüs ve Yafa hattına doğru çekilmişlerdir. Türklerin bu muharebeyi 

kaybetmelerinde Alman General Falkenhayn’ın karargâhının Kudüs’e 1 Kasım’da, VII. Ordu 

Komutanı Fevzi Paşa’nın ise karargâhıyla birlikte el-Halil’e 27 Kasım’da ulaşması Türk 

birliğinin kararsız bir şekilde hareket etmesine ve İngilizlerin Filistin’de büyük bir zafer 

kazanmasına neden olmuştur.
87

 

İngilizler, bu muharebeden sonra 18 Kasım’da Fransız ve İtalyan askerlerin de katılımıyla 

Kudüs’ün Kuzey ve Güneydoğusunda ve Yafa çevresinde ilerlemeye başlamışlardı.
88

 İngiliz 

Kuvvetleri Komutanı General Allenby’ın 8 Aralık’ta karşı taarruza geçmesi üzerine 74. 

Tümen, Beyt-i Aksa’ya girdiği zaman 60. Tümen de Ayn Karm hattını ele geçirmişti. 20. Türk 

Kolordu Komutanlığı’nın 9 Aralık’ta doğuya çekilmesi üzerine 10. İngiliz Tümeni, Kudüs 

şehrini tamamen ele geçirmiştir.
89

 İngilizler, daha sonra alınan askeri karar gereği şehrin 

tahliye edilmesi için İspanya Konsolosuna dahi tebligat göndermiştir.
90

 Şüphesiz Mekke’den 

sonra Kudüs’ün de kaybedilmesi İslam dünyasında büyük üzüntüye sebebiyet vermiştir. Bab-ı 

Ali Mısır, Kuzey Afrika ve Hintli Müslümanların Cihad-ı Ekber fetvası ile Halife’nin sancağı 

altında toplanacağını söyleyerek kamuoyunun baskısını azaltmaya çalışmıştır. Ancak tarihler 
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1917’nin sonlarını gösterdiği zaman Osmanlı Halifesi “Hâdimü’l-Haremeyn” ve “Sahib’ü-l-

Kudüs” değildi.
91

 

Kudüs’ün kaybedilmesinden sonra Osmanlı ordusu içerisindeki iç çatışmalar daha da 

şiddetlenerek devam etmiştir. Mayıs ayından beri Enver Paşa ile arası açık olan Cemal Paşa 

Aralık 1917 yılında Şam’dan ayrılması
92

 üzerine Hicaz, Filistin, Suriye ve Irak’ın savunması 

Ocak 1918 yılında Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına lağvedilmişti. Ayrıca İngilizlere 

karşı yapılan son savaşta alınan mağlubiyet üzerine Enver Paşa ile arası açılan Falkenhayn’ın 

Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden istifa edip Almanya’ya geri dönmesi üzerine 

bu göreve 5. Orduyu Hümayun Komutanı Limon Van Sanders getirilmiştir.
93

 Mareşal Van 

Sanders, henüz göreve geçmemesine rağmen ordunun karargâhını 21 Şubat’ta Filistin 

cephesine 200 km uzaklıkta bulunan Şam’a nakletmiştir.
94

 

İngiliz General Allenby’a göre Kudüs ve Yafa’nın
95

 kendilerinde kalıcı olabilmesi için 

Türklerin topçu menzilinden tamamen çıkartılması gerekmekteydi. 1918 yılında İngilizler, 

Filistin’in kuzeyinde Beytin, batısında Nalin, kuzeybatısın da ise Yafa’ya 10 mil kadar uzanan 

bir hat üzerinde bulunmaktaydı.
96

 Uzun süren harp neticesinde bunalım içerisinde olan 

Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarına yeniden hâkim olması oldukça güçtü. Çünkü bu 

topraklarda iki harp sahnesi vardı. Bunlardan birincisi Şeria nehrinin batısında yer alan İngiliz 

ordusu, ikincisi ise Şeria’nın doğusunda İngilizlerin desteğini alarak Osmanlıya başkaldıran 

asi Arap
97

 birlikleri idi. 1 Mart’tan beri Nablus
98

 yolu üzerinden beklenen düşman saldırısı 9 

Mart’ta başlamıştı. 11 Mart’ta sona eren ve her iki tarafın ağır zayiatlar verdiği mücadele 

İngilizlerin üstünlüğü ile sonuçlanmıştır.
99

 1918 Mart ayının sonlarına doğru İngilizler 

Şeria’nın doğusuna geçip burada yeni bir cephe açarak Amman’ı tamamen ele geçirmek 

istemişlerdir. General Allenby’ın birlikleri bir hafta süren mücadele sonrası 26 Mart’ta 

Amman yakınlarında bulunan el-Salt’ı ele geçirmelerine rağmen Osmanlı mukavemeti 

karşısında mağlup olduklarından dolayı Amman’ı alamadan geri çekilmişlerdir.
100

 İngiliz 

birlikleri, geri çekilirken beraberinde Arap ahalisinden de pek çok kişiyi, Şeria’nın doğusu ele 

geçirildikten sonra kendilerine yurt olarak verileceğinin vaadini vererek beraberinde 

götürmüşlerdir. İngiltere’nin çekilmesinden sonra Amman’da İngilizlere karşı galip gelen 

Türk birlikleri ise Albay Ali Fuat Bey’in komutasında Tellülnemrin’deki ileri mevzilere 
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nakledilmişlerdir. Osmanlı ordusuna karşı aldığı mağlubiyet üzerine Doğu Şeria’ya yeni 

saldırı planı hazırlayan İngiltere, Eriha ve Tellülnemrin’e giden yolun iki tarafına köprübaşı 

inşa ederek buralara topçu birliklerini yerleştirmiştir.
101

 

30 Nisan’da ikinci kez saldırıya geçen İngiltere, Kolordu, Anzak Tümeni, Avustralya Süvari 

Tümeni ve 60. Tümen birlikleri ile ilerlemekteydi. Harekât öncesi oluşturduğu plana göre 

piyade birlikleri Şunet Namrin'deki Türk mevzilerine, atlı birlikler ise Ürdün vadisi boyunca 

kuzeye doğru hareket ederek Um eş-Şert ile ed-Damiye köprüsü geçitlerinden hareketle Salt’a 

girecekti. Böylece Amman-Şunet Namrin arası ulaşım yolu tamamen kesilmiş olacaktı.
102

 

Amaç, Türklerin mevzilerine takviyeler yapmak için ekseriyetle kullandıkları Şeria Nehri’nin 

batısındaki ed-Damiye Köprüsü ile Um eş-Şert yolunu engellemekti.
103

 Kuzey’e doğru 

yönelen İngiliz ordusunun saldırılarının şiddetlenmesi üzerine Şeria vadisinde bulunan Türk 

süvarileri, Yassıtepe’ye doğru çekilmeye başlamıştı. İngiliz süvarileri tepeyi top ve makineli 

tüfekler ile ateş altına almasına rağmen Türklerin mukavemetini kıramadıklarından dolayı 

başarılı olamamışlardır.
104

 2/3 Mayıs’ta Şunet Namrin’de yeniden saldırıya geçen 60. Tümen 

İngiliz birlikleri, II. Doğu Şeria taarruzunda ağır zayiat vermesi üzerine General Allenby’ın 

emriyle 4 Mayıs’tan itibaren çekilmişlerdir.
105

 Filistin cephesinde Osmanlı ile İngilizler 

arasında mücadeleler devam ederken Almanya ise, Batı cephesinde Fransa ile mücadele 

halindeydi.
106

 Bu sebepten Genaral Allenby’ın Fransa’ya destek vermek için Filistin 

cephesindeki askerlerin büyük bir kısmını Batı cephesine göndermesi üzerine taarruzlar, 

1918’in yaz ayına kadar ertelenmişti. 1918 yılının ikinci çeyreğinde Almanların batı 

cephesinde almış olduğu yenilgiden sonra Osmanlı Devleti’ne verilen lojistik desteğin 

kesilmesi Filistin cephesindeki Türk birliklerinin durumlarının daha da kötüye gitmesine 

neden olmuştur. Bunun üzerine Filistin’deki durumun düzeltilmesi için VI. Mehmet Vahdettin 

tarafından 7. Ordu Komutanlığına Karargâhı Umumiye Ordu Komutanı Miralay Mustafa 

Kemal Paşa getirilmiştir.
107

 

Eylül ayına geldiğimiz zaman General Allenby’ın komutasındaki İngiliz ordusu, 2 atlı Tümen, 

2 bindirilmiş Tümen, 7 yaya Tümeni, 1 Hint Taburunda oluşmaktaydı. Bunların toplamı ise 

12.000 kılıç, 

57.000 tüfek ve 540 top tutarındaydı. Türk kuvvetleri ise 6. (Ürdün Vadisi) 7. (Kudüs-Nablus) 

ve 8. Ordu (Akdeniz sahilinden Furkah köyüne kadar) birliklerinden ibaretti. 19 Eylül’de 

İngilizler, Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ın komutasındaki Arap ordusu ile 

koordineli olarak 7. Ordu’nun Yafa’dan Hayfa’ya kadar uzandığı noktalar da saldırıya 
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geçtiler.
108

 Sabah saatlerinde İngilizlere ait uçaklar tarafından atılan bombalar Türk 

birliklerine ait karargâhları ve santralleri kısa sürede tahrip etmiştir. Ayrıca memlekete giden 

telgraf hatlarının Araplar tarafından kesilmesi iletişimin tamamen kopmasına neden olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa, Türk birliğinin gıda ve cephane ihtiyacından dolayı mukavemet etmekte 

zorlandığını Grup Komutanlığına bildirmek istemesine rağmen telgraf hatlarının tahrip 

edildiği için irtibatın kuramamıştır.
109

 

İngilizlere ait 53. Tümen sağdan 10. Tümen ise soldan ilerlemeye devam etmekteydiler. 

Türklerin 

VII. Orduya ait birlikleri Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde fevkalade bir şekilde 

mukavemet
110

 göstermelerine rağmen İngilizlerin iki saat içerisinde gerçekleştirdikleri yoğun 

saldırılardan sonra VII. Tümen ile Ali Fuat Cebesoy tarafından kurulan XIX. Tümene mensup 

iki piyade alayı tamamen çökmüştür. Bunun üzerine 19/20 Eylül gecesi Mustafa Kemal 

Paşa’nın Van Sanders’e birliklerin geri çekilmesi yönündeki önerisi üzerine Türk birlikleri 

Nablus’u boşaltarak Dera el-Müzeyrip hattına çekilmişlerdir.
111

 21 Eylül’de İngilizlerin VIII. 

Ordu’yu bozguna uğrattıktan sonra Semah’a kadar gelmeleri üzerine Mustafa Kemal Paşa, VII. 

Ordu’yu Kara Vadisi’nin kuzeyine çekerek Beyt-i Hasan’a çekilmiştir.
112

 Ayrıca Mustafa 

Kemal Paşa, IV. Ordu’ya çekmiş olduğu telgrafta VII. Ordu’nun gerisinde bulunan ve 

İngilizlerin elinde olan Bisan ile Şeria Nehri’nin batısında yer alan ordunun ivedi bir şekilde 

kurtarılması gerektiğini bildirmiştir.
113

 23 Eylül’de Akka, Nasıriyye ve Hayfa’nın İngilizlerin 

eline geçmesi üzerine Şeria’nın doğusunda bulunan IV. Ordu’nun aldığı emirle Maan’ı 

boşaltarak geri çekilmesi, 25 Eylül’den itibaren Amman’ın düşmesine ve Türk birliklerinin 

İngilizler karşısında zor durumda kalmasına neden olmuştur. Çünkü Hayfa’nın ele geçirilmesi 

İngilizlerin Türklere karşı denizden lojistik destek sağlamalarını kolaylaştırmıştı.
114

 Filistin’in 

İngilizler tarafından ele geçirilmesinden sonra Van Sanders, Türk birliklerini Halep’e çekerek 

harekâtın Suriye’de devam edilmesine karar vermişti. Böylece Osmanlı Devleti, Filistin 

üzerindeki hâkimiyetini tamamen kaybetmiştir. 

Suriye Cephesi ve Ortadoğu’daki Osmanlı Hâkimiyetinin Sona Ermesi 

 

Filistin’i alma hedefine ulaşan General Allenby’ın bundan sonra ki hedefi Faysal’ı Şam’a, 

Fransızları ise Beyrut’a sokarak Arap hilafetini ihdas etmekti. Bunun üzerine Yıldırım 
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Ordular Grup Komutanlığı, 27 Eylül’de Şeria Nehrindeki Benati Yakup köprüsünü tahrip 

ettirerek İngilizlerin kısa yoldan Şam’a ulaşmasını sağlayan nehir geçitlerini kapatmıştır.
115

 

Şam-Beyrut yolunun korunması için Şam’ın güneybatı tarafında yer alan Rayak’ta iletişimin 

korunması gerektiğine işaret eden Van Sanders, Cemal Paşa’nın Şam’da Taberiyye grubu ile 

birlikte Rayak grubunu sevk etmesini istemiştir. Çünkü Şam’ın düşmemesi için bu grubun 

kavi olması gerekmekteydi.
116

 Ayrıca Mustafa Kemal Paşa’da ordusu ile birlikte Dera’dan 

ayrılarak Şam bölgesine doğru hareket etmişti.
117

 Mustafa Kemal Paşa’nın Rayak 

komutanlığını alması üzerine IV. Ordu ise 29 Eylül’de Şam’ın güney ve güneybatı 

taraflarında kısmen de olsa hazır hale getirilerek sıkı tedbirler almıştı. Nitekim 28 Eylül’de 1 

süvari, 3 piyade ve topçu birliği ile birlikte Taberiyye ve Hula Gölleri arasında harekete geçen 

İngiliz ordusu,
118

 29 Eylül’de Şam kapısına dayanmıştı. 30 Eylül’de Avustralya askerlerinin 

Şam’ı kuşatma altına almaları ve batıdan Şam’ın Beyrut ile bağlantısını sağlayan kara ve 

demir yollarını tutmaları üzerine İngiliz birlikleri burada Türk konvoyuna attığı pusuda ağır 

zayiat verdirip 4000 kadar Türk’ü de esir etmişlerdir. Ayrıca IV. ve V. Tümen birlikleri Şam’a 

doğru ilerken Arap ordusu da büyük bir coşku ile Şam’a girmiştir.
119

 1 Ekim’den sonra 

İngiltere, Arap hükümetinin kurulması için şehri Şerif Faysal’a bırakmıştır. Emperyalist 

devletler ile bir olup Osmanlı’ya karşı hareket ederek İslam âlemini bölmek isteyen Faysal 

hakkında Şevket Süreyya, şu ifadeleri kullanmıştır: “Şam şehrine Şerif Faysal’ın bayrakları 

asılır. O Şerif Faysal ki daha sonra Şam’a gelecek, ama Fransız birlikleri onu bu şehirden 

tekmelerle kovacaklardır.”
120

 Mustafa Kemal Paşa, IV. ve VII. Ordu’nun Şam civarında 

hezimete uğraması  üzerine ordunun büyük bir bölümünü Şam’ın doğusunda yer alan 

Humus’a nakletmiştir. Ayrıca Rayak’ta bulunan birliklerin ise Baalbek’de koruma 

mevzilerinin gerisinde toplanması için derhal yürüyüşe geçmelerini istemiştir.
121

 Ancak 

Mustafa Kemal Paşa, 5 Ekim’de Rayak bölgesine geldiği zaman buradaki mevcut birliğin 

Ravyak Boğazını elinde tutan İngilizlere karşı mukavemet etmesinin zor olduğunu bu 

sebepten 4. Ordu ve kendisi tarafından Halebin güneyinde oluşturulan savunma hattı ile bir 

neticeye varılamayacağını Van Sanders’e bildirmişti.
122

 Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın 7 

Ekim’de İstanbul’daki yakın arkadaşına çektiği telgrafta diğer ordu kumandanlarının hataları 

yüzünden Suriye’nin de kaybedilmesi ile bu işin bittiğini artık barış yapmaktan başka 

çarelerinin olmadığını söylemesi,
123

 Osmanlı Devleti’nin içerisine düştüğü durumun 

vahametini gözler önüne sermektedir. 

Suriye’de umutlar tükenmesine rağmen Osmanlı ordusu Halebin doğusuna doğru düzenli bir 

şekilde ilerleyen İngilizlere karşı hazırlıklarına devam etmekteydi. 17 Ekim’de 1. 11. ve 24. 

Fırkalar ile müfreze halindeki üç taburlu 43. Fırkadan teşekkül edilen 7. Ordu, Halebin güneyi 
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ile Katma arasındaki olan noktalara kademeli olarak yerleştirilmiştir.
124

 Hazırlık sürecinde 

Yıldırım Ordular Grubunu İngilizlerden daha ziyade Arapların baskın ve sabotaj faaliyetleri 

zor durumda bırakmaktaydı.
125

 Nitekim 25 Ekim’de Cebel-i Şeyh-i Bereket bölgesinde 

toplanan Araplar, İngiliz kuvvetleri ile birlikte 20. Kolordu’nun tuttuğu kanadın karşı 

tarafında tehditkâr bir şekilde vaziyet alacak
126

 kadar Türk ordusuna karşı düşmanca bir tavır 

sergilemişlerdir. İki tarafın 26 Ekim’de Halep’in kuzeyinde yer alan Müslime bölgesinde karşı 

karşıya geldiği şiddetli çatışmada Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki Türk birliğinin 

mukavemeti İngilizlerin Halep üzerinden Anadolu’ya ilerleyişini engellemiştir. Bu 

muharebeden sonra 30 Ekim’de yapılan Mondros Mütarekesine kadar dikkate değer bir 

muharebe yaşanmamıştır. 19 Eylül/26 Ekim 1918 tarihleri arasında yapılan mücadelelerde 

İngilizler, 75.000 Türk askerini esir olarak ele geçirmişti. Bunlar içerisinde 3500 kadarı 

Alman askerleri idi. İngilizlerin kaybı ise subaylardan 71 ölü, 249 yaralı, erlerden ise 782 ölü, 

4.179 yaralı ve 382 kayıp olmak üzere toplam 5.666 kişiydi.
127

 Böylece Osmanlı Devleti Sina, 

Filistin ve Suriye cephesinde uzun yıllar süren savaşlar neticesinde aldığı ağır mağlubiyetler 

üzerine hem cepheyi hem de bu bölgeyi tamamen kaybetmiştir. 

Sonuç 

Sanayi Devrimi sonrası hammadde ve pazar arayışı içerisinde olan İngiltere’nin 1878’de 

Kıbrıs’ı, 1882 yılında ise Mısır’ı işgal ettikten sonra ulaşım hattını denetimi altına alması 

Akdeniz üzerindeki hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır. Bunun üzerine Mısır’a yeniden sahip 

olmak için harekete geçen ve İngiltere’ye savaş açan Osmanlı Devleti, I. ve II. Kanal 

muharebelerinden sonra Osmanlı Devleti, Sina yarımadasını tamamen kaybetmiştir. İngiltere, 

Mısır’ın muhtelif bölgelerini ele geçirdikten sonra Kanal bölgesinin de güvenliğini 

sağlayabilmek için Filistin’i de almak istemiştir. Faysal komutasındaki Arap birliklerinin 

İngilizler ile birlikte hareket etmesi, Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştır. İngiltere, I. 

Gazze Muharebesinde planlı bir şekilde ilerlemesine rağmen muharebe esnasında yaptığı 

stratejik hatalardan dolayı ağır zayiat alarak çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine 

Gazze’ye yeniden saldırmak içi hazırlıklara başlayan İngiltere, Türk birliklerinin tüm 

noktalarda taarruzlarını durdurmasından dolayı geri çekilmiştir. Nisan ayında aldığı 

mağlubiyetten sonra Murray yerine İngiliz, Hint ve Avustralya birliklerinden oluşan ordunun 

komutanlığına getirilen Allenby öncülüğünde iyi bir harekât planı oluşturan İngiltere’nin 31 

Ekim’de Gazze-Birüssebî noktalarına taarruz düzenlemesi ile III. Gazze Muharebesi 

başlamıştır. Türk birliklerinin III. Gazze Muharebesinde kararsız bir şekilde hareket etmeleri, 

İngilizlerin Filistin de büyük bir zafer kazanmasına neden olmuştur. Mekke’den sonra 
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Kudüs’ün de kaybedilmesi Osmanlı Halifesinin İslâm dünyası üzerindeki imajının 

sarsılmasına yol açmıştır. 

Filistin’in alınmasından sonra Şam’ın Faysal’ın kontrolüne geçmesi için 30 Eylül’de Şam’ı 

kuşatma altına alan İngiltere’nin Suriye’nin önemli noktalarını ele geçirmesi, Anadolu’nun 

işgalini kaçınılmaz bir hale getirmişti. Ancak 26 Ekim 1918 yılında Halep’in kuzeyinde yer 

alan Müslimiye bölgesinde yapılan savaşta Türk askerinin mücadelesi İngilizlerin Anadolu 

üzerine yönelik ilerleyişini engellemiştir. İngiltere’nin sömürgelerine giden yollar üzerinde 

bulunan ve stratejik açıdan büyük öneme sahip Sina, Filistin ve Suriye sahasını ele geçirmesi 

ile Ortadoğu’nun garantör devleti olması, Anadolu’nun varlığını tehdit etmeye başlamıştı. 

Nitekim 2 Kasım 1917’de İngiliz Harp Kabinesi tarafından Balfour Deklarasyonu kabul ederek 

Filistin’de Musevi Devleti, Güneydoğu’da ise Kürdistan Devleti kurma tasarısı Ortadoğu 

projesinin bir parçasıdır. Osmanlı Devleti’nin İngilizlere Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Irak 
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Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye Romanında Kültür Buhranı Ve Direnç Noktaları 

 

Mehmet Fatih Amcalar
1
 

Özet 

Edebî anlatıların toplum ve bireydeki değişime yaptıkları tanıklık, birçok yönüyle 

dikkat çekmiştir. Özellikle Türk romanı özelinde, konuyu ilginç kılan bir tarihsel ve kültürel 

süreç söz konusudur. Resmi olarak Tanzimat Fermanı ile başlayan fakat çok daha öncesine 

dayanan bu değişim; büyük bir toplumun hızlı dönüşümünü, buna dönük arzusunu, 

karşıtlığını, farklılaşan kültürel süreci ve bunun karşısında konumlanmaya çalışan direnç 

noktalarını ihtiva etmektedir. Kompleks, gerekçelendirilmesi ve reddedilmesi nedenleriyle 

sunulan bu değişimin tartışıldığı, enine boyuna değerlendirildiği birçok romandan söz etmek 

mümkündür. Değişim anlamında dönemin içerdiği gelişmeler, roman türü açısından önemli 

bir konu olmuştur. Osmanlı son döneminde bu konuya odaklı romanların içerdiği tartışma 

zemini, Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna evirilişinde giderek derinleşir ve buna 

bağlı olarak da söylem farklılaşır. Çünkü bunun temelinde kültür buhranının farklı 

yansımaları, bunun giderek ağır bir sancıya dönüşümü, bireysel ve toplumsal krizler, 

deneyimlenen trajediler bulunur. 

Sözü edilen değişimi ve bununla ilgili unsurları yansıtan romanlardan biri Peyami 

Safa'nın Fatih-Harbiye romanıdır. Tanzimat öncesi ve sonrasında meydana gelen değişimlerle 

oluşan kültür buhranını yansıtan romanda bu durum, kişi, mekân, kişilerin davranış ve 

söylemlerinde somutlaşır. Bunun gibi direnç noktaları da aynı şekilde konumlanır. İkisinin 

arasındaki tartışma ve buna eşlik eden gerilim, aynı anda ve toplumun genelini yansıtan bir 

toplumsal çevrede gerçekleşir. Kişilerin yakınlıkları, mekânın seçimi, söylemin bir yüzyıldan 

fazladır süregelen karşıt kavramlar üzerine temellendirilmesi romanı, ayrı bir yere koyar. 

Bundan ötürü roman, birçok bakımından önemli hususlar içermektedir. Bir nevi Safa’nın 

romanı, komplike bir sorunu kişi, mekân ve söylem bazında belirginleştirmekle, kültür 

buhranının sebep olduğu kültürel tahribatı, bireysel doyumsuzluğu, toplumla uyumsuzluğu 

açığa vurur. Buna paralel olarak eserde kişi, mekân ve söylem üzerinden direnç noktaları da 

zincirleme şeklinde birbirine yaslanarak vurgulanır. Bu çalışmayla Fatih-Harbiye romanının 

kültür buhranı ve direnç noktaları ekseninde okunup tartışılarak konunun görünür kılınması 

hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fatih-Harbiye, Roman, Değişim, Kültür Buhranı, Direnç 

Noktaları, Osmanlı, Cumhuriyet. 
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Cultural Decrease and Poınts of Resıstance in Peyami Safa’s Fatih-Harbiye Novel 

Abstract 

The testimony of literary narratives to the change in society and the individual has 

drawn attention in many ways. Especially in the Turkish novel, there is a historical and 

cultural process that makes the subject interesting. This change, which officially started with 

the Tanzimat Fermanı, but dates back much earlier; It contains the rapid transformation of a 

large society, its desire for it, its opposition, the differing cultural process and the resistance 

points that try to position itself against it. It is possible to talk about many novels in which this 

change, which is presented for reasons of complexity, justification and rejection, is discussed 

and evaluated in detail. The developments in the period in terms of change have been an 

important issue in terms of the novel genre. The discussion ground contained in the novels 

focused on this subject in the last period of the Ottoman Empire gradually deepens as it 

evolves from the Ottoman society to the Republican society, and accordingly, the discourse 

differs. Because, on the basis of this, there are different reflections of the cultural crisis, its 

transformation into a heavy pain, individual and social crises, and experienced tragedies. 

One of the novels reflecting the mentioned change and related elements is Peyami 

Safa’s Fatih-Harbiye novel. In the novel, which reflects the cultural crisis that occurred with 

the changes that took place before and after the Tanzimat, this situation is embodied in the 

person, place, behavior and discourse of the people. Like this, resistance points are positioned 

in the same way. The discussion and accompanying tension between the two take place 

simultaneously and in a social environment that reflects the general society. The proximity of 

the people, the choice of the place, the basis of the discourse on the opposite concepts that 

have been going on for more than a century, sets the novel apart. Therefore, the novel 

contains important aspects in many respects. In a way, Safa's novel reveals the cultural 

destruction, individual dissatisfaction, and incompatibility with the society caused by the 

cultural crisis, by making a complicated problem clear on the basis of person, place and 

discourse. Parallel to this, the points of resistance in the work are emphasized by leaning on 

each other in the form of a chain over the person, place and discourse. 

With this study, it is aimed to make the subject visible by reading and discussing the 

Fatih-Harbiye novel on the axis of cultural crisis and resistance points. 

Keyword: Fatih-Harbiye, Novel, Change, Cultural Crisis, Resistance Points, Ottoman, 

Republic. 

Tarihi Arka Plan 

  Yeryüzünde yaşamakta olan uygarlıkları, birbirinden tamamen kopuk bağımsız 

kompartımanlar olarak tahayyül etmek insanlığın ortak tekâmülüne ve etkileşimine 

inanmamak anlamına gelir. İnsanlık tarihinin etnik, inanç, mezhep, ideoloji ve yaşanılan 

coğrafi bölgeler üzerinden kategorik yaklaşımlara tabi tutulması bütünlüğün gözden 

kaçmasına resmin yalnızca bir bölümüne odaklanılmasına yol açar. Bu türden kategorik 

yaklaşımlar ilelebet var olan kavramlar gibi algılanmamalıdır. İçinde bulunulan dönemin 

konjonktürel yapısına göre bahsini ettiğimiz kavramlardan biri öne çıkarken diğeri daha arka 
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plana düşebilmektedir. Tarihsel kesitlere baktığımızda medeni-bedevi, şehirli-köylü, soylu-

köle, dindar-dinsiz, burjuva-köylü gibi kendini ayrılık noktaları üzerinden var eden, 

çelişkilerden beslenen, çatışma kültürünün devamlılık arz etmesine yol açan, zıtlıkları temel 

referans olarak alan bir sürecin yaşanmış olduğuna tanık olmaktayız. Çatışmalı durumun 

tesadüfî bir gelişme mi yoksa organize bir tavır mı olduğu sorusunu akıldan çıkarmamak 

gerekir. İkinci şıkkın baskın olduğunun büyük bir mutabakatla onaylanacağına inanıyorum. 

Bahsini ettiğimiz gerilimler her ne kadar içimize sinmese de belli dönemlerin temel 

belirleyicisi olabilmiş yaklaşımlar. Bu bağlamda doğu ile batı arasındaki gerilim ve 

çelişkilerin bahsedilen tarihsel kesitte temel noktalardan birini oluşturduğu söylenebilir. 

Doğu ve Batı basit anlamda bir yön vurgusu çağrıştırmaktan öte çok daha derinlikli bir 

anlam barındırmaktadır. Beslendiği parametreler itibariyle iki farklı kültürel koda 

dayandıklarını söyleyebiliriz. Tarihsel bağlamıyla düşündüğümüzde batı Yunan-Hellen-Roma 

silsilesine yaslanırken Doğu daha çok Mısır ve Sümer mirasını sahiplenmeyi ve kültürel arka 

planını buna göre dizayn etmeyi amaç edinir. Çoğunlukla bu yapılar birbirinin rakibi gibi 

sunulur. Önceleri yaşanan Roma, Helen, Pers rekabeti İslami dönemde ise daha çok Bizans ve 

Haçlılarla yaşanan gerilimler iki kültürün arasındaki fay kırığının büyümesine hizmet etmiştir. 

Edebi anlamıyla Doğu manzum ve süslü söyleyişe dayanırken Batı nesir, mitoloji ve felsefeyi 

çıkış noktası olarak alma ihtiyacı duymuştur. Ancak sıralanan bütün bu veriler resmin 

yalnızca fonunu oluşturmakta iken din farkı bu iki kültürün en temel ayrılık boyutunu 

oluşturur. Kitlesellik boyutu ile en geniş erimli dinler olmalarına rağmen İslamiyet ve 

Hıristiyanlık arasındaki rekabet iki medeniyetin şekillenmesi ve gelişiminde temel belirleyen 

olma vasfını taşır. Önceki dönemlerde yaşanmış olan siyasi rekabet din farkı ile birlikte yeni 

bir aşamaya evirilmiştir. Bu rekabetin belki de en kanlı örneklerinden birini Haçlı seferleri 

oluşturur. İki yüz yılı aşkın bir süre devam eden batının İslam dünyasını istila emellerini 

ortaya koyan bu kanlı süreç her ne kadar batının siyasi anlamda yenilgisine zemin sunmuşsa 

da Doğu ve İslam kültüründen istifade edilmesine paralel olarak Batı için medeni ve teknik 

anlamda bir sıçramanın da vesilesi olmuştur. 

İki medeniyet arasındaki temel ayrılık noktasını oluşturan din farkı tarafların birbiri 

hakkında gerçeğe tam olarak tekabül etmeyen yargılar geliştirmelerine neden olmuştur. Siyasi 

ve iktisadi hırsların perdelenmesi için din daha çok bir paravan vazifesini yerine getirmiştir. 

Orta çağ boyunca Osmanlı devletinin batıdaki hükümranlık alanını genişletme amacı öne 

çıkarken XIX. Yüzyıldan İtibaren batılı ülkelerin siyasi görünürlük kazanması ile 

“Oryantalizm” adı altında batının üstünlüğü savına dayanan aslında işgallerin gerçek amacını 

gizlemeye hizmet eden bir zihniyetin inşa edilmesine giden yolun taşlarının döşenmesine yol 

açtı. Batıyı her zaman üstün gören bu anlayış ulvi amaçlara hizmet ediyormuş gibi görünerek 

sömürgeci ihtiraslarını yatıştırma motivasyonuyla manipülasyon yaratarak varmak istediği 

menzile ulaşma gayretini sarf etmiştir. Başta İngiltere olmak üzere bu ülkeler zengin yer altı 

potansiyeli taşıyan bölgelerin işgalleri sırasında Hıristiyanlığı geniş alanlara yayma 

demagojisini öne çıkararak dine araçsallık üzerinden yaklaşma tavrını çıkış noktası gibi 

sunma yöntemini benimsemişlerdir. Her iki dinde özünde diğerine karşı bir düşmanlık 

potansiyeli taşımıyor. Ancak muktedirler en kullanışlı ve sonuç alıcı olabilen bu duyguları 

kullanarak geniş kesimleri peşinden sürükleme ve amaca ulaşma aşamasında gereksinim 
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duyulan kitlesel desteği sağlama yöntemini benimsemiş oluyor. Benimsenen politikalar 

tarafların arasındaki gerilimin tırmanması, duygusal yaklaşım biçiminin öne çıkması ve 

resmin perdelenmesine zemin hazırlamaktadır. Her iki tarafın mensuplarının –bilhassa 

batılıların-politik kurguya alet olmama kişisel inisiyatifini kullanma yöntemini özümsemesi 

gerekiyor. 

 On sekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı devleti, batıda yaşanan gelişmelere olan 

kayıtsızlığını kaybetmiş ve yaşanan askeri kayıplar kendi konumunu ve karşısında 

konumlanan gücü sorgulama ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu kırılma baş 

edilmesi güç bir ruh halinin toplumu ve yöneticileri etkisi altına almasına yol açmıştı. 

Alışılagelmiş batıya karşı üstün olma psikolojisi aşınmaya uğramış askeri-teknik alanlarda el 

yordamı ile de olsa bir arayışın başlamasına neden olmuştu. İlk anda farklı katmanlarda 

oluşabilecek direnci kırmak adına askeri argümanlar daha çok öne çıkarılmış ve savaşların 

yeniden kazanılmasının yaratacağı itibara vurgu yapılmıştı. Batılı  bazı uzmanların başta 

askeri reformlar olmak üzere Fransa’dan ve zaman içinde farklı batılı ülkelerden getirilmesi, 

yenileşme çabasının ivme kazanmasına yol açmıştı. Askeri alanda yaşanan başarılar, politik 

üstünlüğün oluşmasının temel gerekçesi ise kazanılacak benzer başarıların kaybolan prestijin 

geri kazanılması adına kritik bir role sahip olabileceği savından hareket edilmişti. Alınan 

yenilgilerin önüne geçilmesi gerekçesinin ön plana çıkarılmasının oluşacak reaksiyonu 

püskürtme amacına da hizmet ettiği söylenebilir. Kısa vadede batı ile kurulan bu temasın kimi 

sathi başarıların da kazanılmasına neden olduğu söylenebilir.1739 tarihli Belgrad 

antlaşmasında Avusturya ve Çarlık Rusya gibi ülkelere karşı elde edilen başarı bu argümanın 

geçerliliğine dair en çarpıcı örnek olarak ele alınabilir. Dönemsel başarılar her ne kadar 

kalıcılık kazanamasa da batının gelişim güzergahında kat ettiği mesafe buranın Osmanlı 

devleti ve birçok doğu menşeli devlet için rol model olma vasfını devam ettirdiğine tanık 

olmaktayız. Gelişime duyulan inanç burada en başat motivasyon kaynağı olarak kendisini 

dayattı. Uzak doğu ülkelerinde teknoloji odaklı bir örnek alma özellikle Japonya’da Meiji 

restorasyonu döneminde politik bir tutum olarak hâkim olmuştu. On sekizinci yüzyılda 

başlayan kültürel anlamda örnek alma sonraki yüzyılda kendisini askeri alanın dışına da 

taşırarak yaşamın tüm veçhelerine sirayet etti. Buna göre batının kültürel kodlarına mesafeli 

durulurken bu bölgenin gelişim yoluna girmesine yol açan temel manivelaların ıskalanmaması 

esas amaç olarak benimsendi. Ulaşım, altyapı, Şehirleşme, kapitalist üretim, eğitimin güncel 

şartlara göre yeni sistemin ihtiyaçları baz alınarak yeniden yapılandırılması gibi konularda 

özel bir enerji sarf edildi. Hatta geleneksel Uzak Doğu inancı ve yaşam biçiminin özellikle 

korunması amacının bu tavırda kayda değer bir yer kapladığı söylenebilir. Şintoizm inancının 

adeta Japon milletine özgü bir din olarak takdim edilmesi, teknoloji ihracının beraberinde 

oluşabilecek kültürel bir asimilasyona yol açmasını önleyici bir sübap görevini görmüştür. 

Lale devri ile beraber Osmanlı devletinde başlayan batı odaklı tutum bütün onsekizinci 

yüzyıl boyunca varlığını muhafaza etmiş ve her geçen gün daha da ivme kazanarak ve farklı 

alanları da bünyesine kadar çok yönlü ve çetrefil bir hal almıştı. Bu dönem belki de yüzü en 

çok batıya dönük olan hükümdarlardan III. Selim döneminde bilhassa Fransız dilinin askeri 

okullarda okutulması ile beraber kültürel bir aşamaya da evirildiğine tanık olmaktayız. Kalıcı 

elçiliklerin önemli batı başkentlerinde kurulması, Diplomatik anlamda yoğun bir alış-verişe ve 
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buradan farklı alanlar doğru yayılan derinlikli bir damarın keşfine yol açmıştı. Temasın 

seviyesi arttıkça destekleyici ve reaksiyona yol açıcı tavırların at başı yürümesi kaçınılmazdı. 

Kimi reformistler batıyı referans olarak almaları nedeniyle Gâvurlukla itham edildi. Bütün 

toplumlarda olduğu gibi Osmanlı devletinde de muhafazakâr damarın baskın olması yeni 

olana karşı ayak direyen ve geleneksel tutumun devamını arzulayan karşıt tutumlar taraftar 

buldu. Zaten yaşanan sürecin günlük güneşlik olması beklenemezdi. Tarihsel kökleri bu kadar 

derinlerde olan iki farklı kültürün sahip olduğu ön yargıların aşılması ve oluşan tazyiki 

bertaraf etmesi yoğun meşakkat gerektiren bir durumdu. Birbirini yıllarca hasım ve rakip 

olarak gören unsurların tarihsel ön yargıları aşması ve birbirinin birikiminden yararlanması, 

ciddi bir kompleksten arınma tutumunu gerektiriyor. İnsanlığın sahip olduğu birikimi ortak 

noktalar üzerinden tanımlayan ve rekabet yerine birlikteliği önceleyen tutumun yerleşmesi söz 

konusu olamadı. Çünkü bu temas aynı zamanda askeri ve politik mücadele ile paralel 

ilerlemekteydi. Derinleşen siyasi bunalım on dokuzuncu yüzyılda çok daha kapsamlı bir 

kimlik kazanmıştı. Siyasi kaosun ve buna eşlik eden çöküşün önüne geçebilmek adına farklı 

reçeteler gündeme gelmiş ve çözümün oluşması için yeni ve geçmişe kıyasla ileri adımların 

atılması ihtiyacı hâsıl olmuştu. Yönetim, Eğitim, Hukuk gibi alanları kapsayan etkileşim 

kapsam alanını daha da genişleterek gittikçe daha meşru bir zemine oturmuştu. Yönetimin 

daha demokratik bir karakter kazanması Gayrı Müslim unsurların sisteme güven duyar savı 

üzerinden yapılan düzenlemeler İmparatorluğun harcını güçlendirmek ve olası kopuşları –

özellikle de Balkan bölgesini-kaybetmeme motivasyonu üzerinden tanımlanmaktaydı. 

Yaşanmakta olan  ve ulusçu karakter taşıyan Azınlık isyanlarının bertaraf edilmesi ve kültürel 

kodları batı menşeli olan bu unsurların olası merkezkaç hareketler ile bağımsız devlet olmaya 

yönelmelerini ve bu durumun diğer Azınlıkları da etkisi altına almamasını garanti altına 

almak için özellikle bir çabanın sarf edildiğini görüyoruz.  Devletin yaşadığı zaafiyeti ortadan 

kaldırma amacına yönelik başlatılan hamleler süreklilik kazandıkça batı ile daha çok ilişki 

geliştirme ihtiyacı doğal olarak kendini göstermekteydi. Kaldı ki Osmanlı ve tüm Doğu 

medeniyetinin daha önceki dönemlerde tamamen izole yaşadığı da söylenemez. Diplomatik 

temaslar ve siyasi-askeri  mücadeleler tarafların birbiri hakkında bilgi sahibi olma durumunu 

beraberinde getirmekteydi. Yaşanılan mücadele tarafların birbirleri hakkında daha fazla 

malumat sahibi olmasına ve bu durumun kimi ön yargıları derinleştirmesine kimi zamanda 

bazı yanlış algıların dönüşmesine yol açma gibi farklı tutumlara neden olduğu dikkatten 

kaçırılmamalı. Ancak Batı medeniyetinin Coğrafi Keşiflerin yarattığı ekonomik refahın ve 

Burjuva sınıfının destekleyici tutumunun yarattığı alan üzerinden kat ettiği mesafe daha sonra 

zihinsel dönüşümü üreten Rönesans ve Kilisenin etki alanını daraltan pozitif düşünce 

üzerindeki tahakkümünü sınırlayan gelişmelere bağlı olarak odak noktası haline gelmesi, 

Doğu medeniyeti ile olan diyaloğunun farklı bir kimlik kazanmasına yol açmıştı. Buradan 

açılan yolun Avrupa tarihinde Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilaline bağlı olarak yakaladığı 

ivmeyi sürdürmesi dikkatlerin gelişim potansiyeli ve Orta Çağın aşılması boyutu ile buraya 

daha çok yönelmesine neden olmuştu.Bu ilgi coğrafi yakınlık nedeniyle ilkin Osmanlı 

devletini etkilemesine karşın zaman içerisinde Uzak Doğu’da da  kendisini 

hissettirecektir.Bilhassa Osmanlı azınlık unsurlarının 16. Yüzyıldan itibaren zaten 

kullandıkları ancak Müslüman toplumun ilk anda ilgisini celp etmeyen matbaanın kullanımı 

bazı ön yargıların aşılmasına ortam yaratacaktı.Batı klasiklerinin bu gelişmeye paralel olarak 
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Osmanlıcaya tercümesinin yapılması kültürel bir cereyanın yaşanmasına da zemin yarattı.Bu 

durum kimi fikirlerin akışkanlık doğasını daha da ön plana çıkararak zaman içerisinde batıda 

yazılmış eserlere olan ilgide bir artışın yaşanmasına zemin oluşturdu.Bu durum daha çok 

nazıma dayalı bir gelenekten gelen Osmanlı devletinde yeni bazı edebi türlerin tanınmasına ve 

nesrin taşıdığı potansiyeli fark etmelerine yol açtı. 

Tanzimat dönemi batının birçok alanda öncü olarak benimsendiği bir sürece daha 

büyük bir ivme kazandırdı. Roman tarzının yanı sıra gazetecilik kültürünün yerleşmeye 

başlaması,tiyatronun bir sanat dalı olarak gündeme gelmesi temasın daha yoğun bir kimlik 

kazanmasına yol açtı.On dokuzuncu yüzyıl boyunca süre giden bu çalışmalar batı yanlısı ve 

batı karşıtı iki aksın yaşamın her alanında kendini göstermesine zemin oluşturdu.Genç 

Osmanlılar cemiyetinin öncülüğünde yoğunlaşan batılılaşma faaliyetleri Meşrutiyetin ilanı ile 

birlikte siyasi yaşamı da kuşatan bir iklimin oluşması, Avrupai değerlere yakın duran kesimin 

daha yoğun bir faaliyet alanına ulaşmasına zemin hazırladı.Bu kesimin özellikle Sultan 

Abdülhamit’e yakın olanlar ile yaşamış olduğu fikri-ictimai ve siyasi rekabet, mücadelenin 

derinlik kazanmasını beraberinde getirdi.1878-1908 yılları arasında İttihat-Terakki fırkasının 

askeri yapı içerisinde etkinlik alanı yaratması ve kökleri İkinci Mahmut dönemine kadar 

uzanan Batı tedrisatından geçmiş öğrencilerin dahil olduğu bir geleneğe kadar ulaşan batılı 

yaşam tarzını,oradaki kurumsal yapıların işleyişini,Fransız ihtilali sonrasında şekillenen 

fikirlerin ürettiği enerjiyi ve rüzgarı arkasına alarak oluşan iklimden önemli ölçüde 

nemalandığı da söylenebilir.Bab-ı Ali baskını sonrası yapıya tamamen hakim hale gelen 

İttihat-Terakki Fırkasının Birinci Paylaşım savaşı sırasında yaşamış olduğu mağlubiyet dahi 

havanın tersine dönmesine yetmedi.Yirminci yüzyıl boyunca da bu iki akımın yaşamın tüm 

kılcal damarlarına ulaşan derin ve çok katmanlı bir mücadele içinde olduklarına tanık 

oluyoruz. 

Fatih- Harbiye Romanı  

2 Nisan 1899 tarihinde İstanbul-Fatih’te Dünyaya gelen Peyami Safa’nın romanına 

Fatih-Harbiye adını koyması,yaşamını sürdürdüğü mekan ile doğrudan ilgili bir durum olsa 

gerek.Çünkü o çocukluğunu,gençliğini ve olgun çağlarını buralarda geçirmişti.Yaşamına 

hakim olan mekanlar ve karakterler,yaşadığı bölgeden derin izler taşımakta ve onun zihinsel 

dönüşümünü yaratan temel yapıyı oluşturmaktaydı.Kendi yaşamış olduğu çelişkiler ve iç 

muhasebeleri,romanın satır aralarında kendisini hissettiriyor.Yaşamış olduğu deruni 

çalkantıları karakterler üzerinden ifade ederek aslında kendi düşünce ve tahayyül 

dünyasındaki dönemin koşullarından beslenen keşmekeşi gösterme ve anlatma ihtiyacı 

güdüleyici faktörlerdi. Adını bizzat Tevfik Fikret koymuştu.Dönemin önemli Münevverleri ile 

yakın temas halinde olunan bir ortamda bulunması ve bunlardan birinin batılı düşüncelere 

öncülük eden Tevfik Fikret gibi önemli bir şair ve düşünce adamı olması,bilinç altındaki 

çelişkilerin derinleşmesine yol açmaktaydı.Fatih-Harbiye romanında günün sonunda kazanan 

kişinin Şinasi olması Batı medeniyetine daha mesafeli durduğunu gösterse de kişisel 

yaşamında bu kültüre o kadar da uzak olmadığı anlaşılıyor.Cumhuriyetin kuruluşunu ve 

gelişim sürecini bizzat deneyimleyen ve aynı zamanda Doğunun son büyük imparatorluğu 

durumundaki Osmanlı devleti’nin çöküşüne tanık olan bu derin kavrayış ve zekaya sahip 
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düşünce adamının konjonktürel olarak düşünsel derinliğini besleyen bir iklimden nemalandığı 

anlaşılıyor.Kültürel aktivitelerin yoğun olarak yaşandığı Osmanlı’nın başkentinde yaşamının 

önemli bir kısmını geçirmiş olması derin bir kavrayış zenginliğine ulaşmasındaki en önemli 

faktörlerden biriydi.Osmanlı Devletine yaklaşık beş asır başkentlik yapmış olan bu şehrin 

sahip olduğu sosyo-kültürel ortam kültürler arası temasın en yoğun haliyle yaşandığı bir 

atmosferinin bulunması dönemin tüm önemli Münevverleri gibi Peyami Safa’nın da ilgisini 

celp etmiştir.Cumhuriyet döneminde psikolojik arka planı güçlü eserler kaleme alması kültür 

buhranının kişilerin sosyal yaşamına, arkadaşlık ilişkilerine ne derece nüfuz ettiğini 

göstermesi açıdan kayda değer bir durumdur. 

Mekân Seçimi 

Romanda mekan seçiminin iki farklı dünya görüşünü en doğru şekilde yansıtılması 

amacına hizmet ettiği söylenebilir.Fatih semtinin ayırt edici vasıflarından ilkinin görece 

yoksul insanların yaşadığı, çamurlu sokakların,izbe karanlık yolların,bariz bir keşmekeşin 

yaşamın tüm gözeneklerine sindiği,eski-geleneksel Osmanlı ev mimarisi ile bezeli sokakları 

her daim çamur ve küf kokan,bin yıllardır hiç değişmeden kalmış,adeta zamanın 

hükmedemediği ,alabildiğine alaturka bir kültürün her yere sindiği ama tamamen  negatif 

imgelere indirgenemeyecek aslında gelenekselin zamana kafa tutan taraflarını sergilemekten 

uzak durmayan bir mekan.Yaşanmışlıkları sokaklarına evlerine,avlularına ve dükkanlarına 

sinen,hafıza mefhumunun en somut dışa vurumu olarak algılanabilecek yaşanmışlıkları ve 

hikayelerinden ötürü viraneye dönmüş ama  bu viraneliğini vakarından her hangi bir şey 

kaybetmeden yaşatan zamanın derin sularında yıkanmış/ paklanmış bir alan olarak 

sunulmuştur. Muhafazakarlığın ev yaşamının, aile içi ilişkilerin temel belirleyeni olduğu 

kendi halinde yıllardır dinginliğinden hiçbir şey kaybetmeden zamanın yarattığı değişimin 

uzağında kendi hikayesini kesintilere uğramadan yaşatmaya çalışan bir prototip Osmanlı 

yerleşkesi. Zaman-mekan ve olay örgüsü arasındaki bütünlüğün tamamen sağlanabilmesi 

adına hassas bir tutum sergilenmiş,bu  semtin meramın anlatılması adına doğru ve bilinçli bir 

tercih olarak alındığına tanık olmaktayız.Bin yıllardan imbiğinden süzülen hafızasıyla bu semt 

doğuya dair her detayı yaşamın içine aksettirerek yaşanan çelişkinin görünür hale gelmesine 

hizmet ediyor.Bu durum amacın hasıl olmasına daha fazla hizmet etmekte.Çelişkinin 

büyüklüğü yaşanacak deruni çalkalanmanın derinliğini de doğal olarak etkileyecektir. 

Harbiye semti ise Modern yaşamın tüm vasıflarını kendi içinde taşıyan,yeni 

olanı,pozitivist aklın yaratıcılığına dair her ayrıntıyı kendi içinde barındıran,görsellik ve akıl 

çelmeye dayalı,görenlerde alışılmışın dışında ve Doğu kültürü için yeni sayılabilecek,ayartıcı 

mekanların görsellik ve ışık anlamında baş döndürücü şekilde tasarlandığı adeta Kapitalist bir 

mabet olarak öne çıktığı söylenebilir.Şık caddeler ve bulvarlar,atılan ilk adımdan itibaren 

bambaşka bir kültürü gözler önüne seren bir semt.Adeta çıkılan o yokuş yeni bir Dünyaya 

doğru adım atılan,nefes kesici,aklı çeldiren,her görüldüğünde yeniden kendisine aşık eden bir 

sevgili.Kendi içinde acaba kaybeder miyim huzursuzluğunu yaşatan taban tabana zıt 

duyguları aynı anda barındıran bir alan.Fatih semtinin yaşattığı değişmezlik duygusuna karşın 

devinimi, dinamizmi kendi içinde barındıran Modern yaşamın ve teknik gelişmenin yarattığı 

baş döndürücü,hızına ayak uydurulamayan,yaşananların temposundan ötürü soluklanmanın 
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mümkün olmadığı ve insanın anı biriktirmekten men eden,hafızanın ve kümülatif birikmenin 

hüküm sürmediği bir bölge olarak tasarlanıyor.İnsan ilişkileri mekanın durumuna uygun 

şekilde derinlikten yoksun aynı zamanda içinde sahicilik barındırmayan,karşı tarafta 

tedirginlik yaratan,mesafe duygusunu hissettiren belki de kucaklaşmayı ve sıcaklığı dışlayan 

bir taraftan çekerken diğer taraftan iten zıt duygular yaşatıyor.Adeta mekanın ruhu insan 

ilişkilerinin doğaçlama gelişen,hesap kitap barındırmayan yönüne vurulan en büyük darbe 

oluyor.Burada bulunan mekanlar bire bir etraftakilerin gözetimi altında olmadan bağımsızlık 

duygusunu yaşatıyor. Ancak toplumdan kopmanın beslediği ürkütücülük tarafını da öne 

çıkarıyor.Burası geleneksele alışan gözler için adeta geometrik mükemmelliğin 

temsilidir.Dönemin koşulları gereği henüz gerçek anlamda kapitalizmi özümsemiş ve 

bütünüyle bu saikler üzerinden hareket eden Paris,Londra gibi şehirler kadar olmasa da batıya 

dair izlenimlerin en yoğun şekilde hissedildiği,batı formunun ve yaşam biçiminin her aşamada 

sergilendiği bir alan.Mesafenin kısıtlılığına rağmen bir alandan öbürüne geçiş derin bir 

kültürel yarılmayı ve buna eşlik eden farklı mekanları gündeme getiriyor.Doğrudan batıyı 

değil de aynı şehrin iki farklı kültürel kodunun öne çıkarılması,aslında çelişkilerin ne kadar ve 

kıyasın ne kadar kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.Neriman bu kıyaslamayı çok derinden 

yaşıyor ve ondaki sorgulama belki de Macit’ten önce mekan kıyaslamasında kendisini ele 

veriyor.  

Karakter Seçimi 

     Romanın ana karakteri olarak görünen Neriman dahil olduğu sosyal ilişkilerle 

kültürel çarpışmaları, dirençleri ve bunalımları şahsında en çok yaşayan yazarın deyişi ile 

med-cezirleri en çok yaşayan kişi olarak düşünülebilir.Fatih ve Harbiye arasında mekik 

dokuyan kısa bir süreliğine de olsa farklı bir Dünyanın var olduğunu gören kişi.Çevresindeki 

kadınların aksine kendisini ev-komşu-akraba denklemine hapsetmek istemeyen etrafındaki 

fasit daireyi kırmak için çırpınan ve buradan hareketle deruni bunalımları ruhunun en 

derininde hisseden bir karakter.Bu kişi adeta Osmanlı kültürü içinde yaşayan ancak batı ile 

temas şansını yakalayan bir çok kadının prototipi.Onun nazarında Şinasi yalnızca geleneksel 

doğulu bir şahıs olmanın yanı sıra yaşayacağı hayatın nasıl olacağını belirleyecek olan kişi.Bu 

Şinasi’nin dominant bir karakter olmasından ziyade bu tercihin kendisine yaratacağı sosyal 

ortam ve ilişki evreni aşamasında belirleyici olacağı için kısa bir dönem Neriman’ın gözünde 

oldukça sıkıcı,iç karartıcı bir karakter olarak şekillenir.Macit onun için daha nefes kesici olma 

potansiyelini taşıyor.Çünkü alışkın olmadığı ve kendisini heyecanlandıracak biri gibi 

duruyor.O Neriman için adeta yeni bir Dünyayı keşfetmenin aracıdır.Görmek için 

sabırsızlanması,işi tesadüflere bırakmadan özellikle görmek için onun takıldığı mekanlara  

bakması ve yaşadıkları ilişki,buradan ortaya çıkan diyaloglar Macit’e dair ilginin diri 

kalmasının en temel nedeni.Ama bu baş döndürücü deneyim aslında uzun soluklu olamamış 

algı repertuarı oldukça gelişkin olan Neriman onda var olmayan sahiciliği kısa sürede fark 

etmiş ve kendini geri çekme ihtiyacı duymuştur.Macit’in romanın akışında Neriman’ı yeniden 

kazanmak için her hangi bir çabanın içine girmemiş olması da onun hislerinde yanılmadığına 

dair ip uçları barındırır. 
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                       Anlatıda dikkat çeken ikinci karakter durumundaki Şinasi’nin  Rus 

Edebiyatı’nın önemli köşe taşlarından sayılan İvan Gonçarov’un 1859 yılında basılan ana 

karakteri İvan İlyiçOblomov adındaki bir Rus soylusu olan karakterle önemli örtüşmeler 

barındırdığı söylenebilir.Yavaşlık ve değişime karşı direncin temsili olan bu karakterin 

değişim sancılarını tümüyle yaşayan Rus toplumunun geleneğe bağlılığını aynı zamanda 

karşıt kutupta yer alan bu toplumun değişme çabasını da yansıttığını görmekteyiz.İki zıt 

kutbun arasındaki derin mücadeleyi görüyoruz:Oblomov kendi yaşamına ve duygusal 

ilişkilerine kadar her şeye sirayet eden yeni yaşam biçimine karşı derin bir kaygı kimi zaman 

kayıtsızlık duygularının  arasında gel-gitler yaşmakta.Karar verirken bile sürekli salınımlar 

yaşayan ve bu duruma bağlı olarak çoğu kez kritik kararlar almada geciken dolayısıyla 

yaşamındaki inisiyatifi kaybeden biri.Yaşadığı deneyimler onun kayıtsızlığını daha da 

derinleştirmiş ve adeta bu yaşam biçimine karşı hınç geliştirmesine ve daha da vazgeçmesine 

yol açmıştır.Yaşamını büyük ölçüde evin içinde geçiren,yaşadığı düş kırıklıkları karşısında 

tümüyle gardı düşen Oblomov aşkını itiraf etmede aynı yavaşlığı sergileyince rakibi olarak 

algıladığı Ştoltz’a karşı başarısız olmuş ve bu durum onun ölümüne kadar varacak olan bir 

vazgeçiş sürecine girmesine yol açmıştır.Toplumsal statünün kaybının neden olduğu ruh 

hali,aileden birçok kişinin kaybının yarattığı derin acı ondaki kayıtsızlık ve vazgeçişi 

destekleyen dinamikler. Literatüre ‘’Oblomovluk’’gibi bir kavramı armağan eden,Rus 

toplumunun halet-i ruhiyesine tercüman olma misyonuna soyunmuş bir eser.Tembelliğin 

temsili belki de asil sınıfının çalışma kültürünün bulunmamasından ötürü bütün yaşamını 

hizmetkarı Zahar’ın gözetimi ve bakımında geçirmek zorunda olan yatağından kalkarken dahi 

saatlerce kararsızlıklar içinde bocalayan biri.Bu sahne Şinasi’nin odasının dağınıklığı 

karşısında sergilediği tavrı anımsatan özellikler taşımakta.Bu durum Rus Edebiyatının  önemli 

şaheserlerinden sayılan Oblomov romanının Peyami Safa tarafından bilindiği ve 

derinlemesine analizinin yapıldığı izlenimini uyandırmakta.Modernleşme bunalımını yaşayan 

Rus toplumunun belki de geleneksel yaşamı en çok içselleştirmiş ve ekonomik uğraş alanı 

olarak da modern yaşama en uzak toplumsal sınıflarının başında gelen Soylu sınıfının yeni 

yaşama olan mesafeli duruşu ve bu durumun yarattığı tedirginlik gözler önüne serilmekteydi 

bu kitapta.Şehir yaşamının öne çıkması,yeni oluşan bürokratik yapı, çiftliklerin eski önemini 

kaybetmesine bağlı olarak oluşan zemin kaybı bütün bunlar ana temaları 

oluşturuyor.Yavaşlığın ve değişmezliğin yarattığı huzura karşı dönüşmenin yarattığı 

bilinmezlik ve ön görülemezlik.Tıpkı Oblomov gibi Şinasi de sevdiği kadının elinde kayıp 

gitmekte olduğunu hissediyor.Macit’in yaşamlarına dahil olması onda Batı kültürü ve modern 

yaşama dair derin bir nefret duygusu oluşturduğu söylenebilir.Küçük yaşlardan itibaren 

Neriman’ın ailesine dahil olmuş.Babası tarafından benimsenmiş henüz nikahlı eşi olmamasına 

rağmen zımni olarak toplumda eşi gibi algılanan biri.Geleneksel yaşamda belirleyici olan 

Baba konumundaki Faiz beyin nazarında ideal damadın temsili gibi duruyor.Sahip olduğu 

müzik zevki,giyim-kuşamı,günlük yaşamında sergilediği davranışlar adeta Faiz beyin gençlik 

yaşamından derin izler taşımakta.Aleyhine gelişen durumun seyrini değiştirmek için kayda 

değer bir davranış sergilememesi belki de kaderci anlayışın hayatındaki iz düşümü gibi 

görülebilir.Gösterdiği kimi tepkiler Neriman’ın davranışları üzerinde tesirde bulunsa da 

Neriman’ın kendi çabası ile yeniden ona döndüğü söylenebilir.Bu yonüyle Gonçarov’un eseri 

360



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

ile ayrıştıklarını görüyoruz.Oblomov sevdiği kadına ulaşamamışken Şinasi bunu 

yapabilmiştir. 

Hikayenin içinde sınırlı da olsa kendisine yer bulabilen kişilerden biri de Macit. İsim 

Şinasi’ye göre daha çağdaş tınılar taşımakta.Yazar tarafından detaylı bir Macit tasvirinin 

yapılmamış olması dikkatlerden kaçmıyor.Daha çok sergilediği tavırlar,bulunduğu semt ve bu 

semtin çağrışımları üzerinden tarif ediliyor.Çağdaş mimarinin hüküm sürdüğü bölgede 

mağazaların tarifi yapılırken her eşyanın düzenli şekilde yerleştirilmesinden,mekanın yaydığı 

güzel kokulardan özellikle bahsediliyor.Bir tarafta mest eden güzel kokular varken diğer 

tarafta keskin bir Hacı yağı kokusuna vurgu yapılması manidar.Macit’te Neriman’ın dikkatini 

en fazla celbeden Şinasi’nin bakımsız ellerine karşın Macit’in manikürlü elleridir.Bu eller 

bedensel çalışmadan ne kadar uzak olduğunun adeta resmidir.Elbiselerindeki tertip ve 

eskimemişlik bir başka önemli yön.Konuşurken bu güne kadar bildiği kişilerden daha farklı 

bir üslup takınması ona ilk anda ayrı bir çekicilik katmıştır.Baloların ve güzel salonların 

müdavimi olarak görünüyor.Bu profil Modern yaşamla temas etmiş ve bunu içselleştirmiş 

olarak naklediliyor.O farklılığın temsilidir aynı zamanda yabancılaşmanın.Neriman’ın 

üzerinde  Darü’l Elhandaki ilk karşılaşmadan itibaren tesir bırakmayı başarmıştır.Kısa 

süreliğine belirleyici bir aktör haline gelse ve Neriman’da derin gel-gitler yaratsa da bunun 

kalıcı hale gelemediğini görüyoruz.Oblomov romanındaki Ştoltz’a tekabül eden bu karakter 

kendinden emin tavrı,duruşu,çevikliği ve hareketliliği ile ilgiye mazhar olan bir kişi. 

Romanda en az Şinasi kadar dikkat çeken kişilerden biri de Neriman’ın babası Faiz  

Bey.Ailesine son derece düşkün bir baba.Kızının onun için taşıdığı önem her tavrından 

anlaşılıyor.Kendi döneminin koşullarına göre iyi bir eğitimden geçmiş Bürokraside önemli 

makamlarda bulunmuş.Geleneksel eğitimin temel vasıflarından biri olan Otoritelere ait 

eserlerin derinlemesine incelenmesi konusunda titiz bir tavır içinde olduğu 

anlaşılıyor.Özellikle Gazali’den yaptığı alıntılar onda bilgi ve görgünün derinliğini göstermek 

için önemli veriler sunmakta.Kızı ile yaşadığı tartışmalardaki tespitleri onun sahip olduğu 

kültürel arka planın önemli bir işareti.Muhafazakar kültürden geldiği evdeki tavrından 

anlaşılmakta.Ancak tamamen münzevi bir yaşamı da tercih ettiği söylenemez.Özellikle 

Şinasi’ye olan temayülünün arka planında alaturka müzik konusundaki uyumları kayda 

değer.Geleneksel Osmanlı yaşam biçimini tamamen benimsemiş ve bu tavrında önemli bir 

şuurun varlığı da her aşamada derinlemesine hissediliyor. Eşinin vefatından sonra kızına dair 

kaygıları çok güçlü şekilde yaşıyor. Onun her tavrının ve her sözünün dayanağı olan ruh 

halini çözümlemeye çalışan ve bu konularda ihtiyatlı tutumu hiçbir zaman elden bırakmayan 

bir baba figürü.Şinasi’nin adeta hayattaki rol modeli.Diğer bir karakter ise Gülter.Olayların 

akışında zaman zaman ön plana çıkan,evin iklimine tamamen alışmış durumda.Maddi 

kazancın azalmasına bağlı olarak geride kalan tüm hizmetçiler işten çıkarılmasına rağmen o 

yerini korumayı başarabilmiş.Neriman’ın annesinin eksikliğini hissetmemesi için çırpınan 

ondaki değişimleri ilk fark edenlerden biri.Faiz beye karşı benzer hassasiyetlere sahip.Onun 

halet-i ruhiyesindeki değişimleri ilk fark eden ve bunların nedenleri konusunda isabetli 

tahminler yapan önemli bir figür.Ailede yaşanan tüm gelişmelerin ilk elden tanığı.Yıllardır 

aynı evde çalışmanın yarattığı benimsemişlik duygusu her tavrında kendisini ele 

veriyor.Neriman’ın yaşadığı kriz durumlarına ilk müdahale eden,ondaki dalgalı ruh haline 
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karşı son derece hoş görülü,kimi zaman Neriman’ın sergilediği agresif tavırlara karşı sonuna 

kadar esnek ve anaç.Şinasi’nin yakın arkadaşı Ferit’te olay örgüsü içinde özellikle hikayenin 

sonlarına doğru Neriman’daki farkındalığın en üst perdeye çıktığı aşamada Şinasi’ye 

rehberlik yapan ve tartışmalar sırasında ağırlığını hissettiren ve öne sürdüğü doğru 

argümanlarla tartışmanın seyrini ayarlayabilen inisiyatif sahibi bir arkadaş izlenimi 

veriyor.Neriman’ın da dahil olduğu son tartışmada baskın karakterlerden biri ve nüfuzunu bu 

aşamada  hissettiriyor. 

SON SÖZ 

Roman içerisinde karakter ve mekan baskın öğeler olsa da evlere, mekanlara kadar 

sinen ve toplumsal sorgulamanın derinliği hususunda önemli veriler sunan diyalogların da 

yazarın meramını anlatmak için hikayedeki kişiler üzerinden bir dert anlatma yoluna gittiğini 

görüyoruz.Doğu medeniyetinin yavaşlığı ve miskinliği temsil ettiğini iddia eden ve bunun 

yaşadıkları buhranın ve içinden çıkılmaz durumun temel sebebi olduğunu dile getiren 

Neriman babasının verdiği cevaptan sonra aslında yavaşlığın da kendi içinde bir mantıksal 

arka plan barındırdığını anlamıştır.Kapitalist yaşam tarzına özgü ve her daim koşuşturmaca 

içeren hız tutkusuna eleştirel bir karşı tavır alınmıştır.Aslında yavaşlık ya da hızın görece 

şeyler olduğu,kişinin yaşadığı algısal yanılmayı yansıttığı üzerinden bir karşı sav özellikle 

babası üzerinden dile getirilmiştir.Baba Faiz beyin yaşanan tartışmada verdiği bilgece 

cevaplar onun aslında yaşamını sürdüğü dönem ve hayat tecrübesinin etkisi ile geleneksel 

Osmanlı yaşam kodlarına yakınlığını ve kızını da bu daire içinde tutma amacını ortaya 

koymakta.Neriman’ın çevikliği ve cesareti nedeniyle aynı zamanda enerjik yapısından 

kaynaklı Batılıların evlerinde köpek bulundurduğu bu durumun onların yaşama bakış 

açılarında önemli bir belirleyen olduğu düşüncesi,semboller üzerinden ilginç bir bakış açısını 

yansıtır.Buna göre Doğu kültüründe benzer bir yaklaşımın kedi üzerinden dile getirilmesi de 

ilginç bir analoji.Kedinin miskinliği,durağan yapısı karşıt kutupta bulunan medeniyetin 

özellikleri ile ilişkilendiriliyor.Bu tür yaklaşımların kendi içinde bir mesaj verme amacı 

taşıdığı kuşku götürmez.Ancak her iki medeniyetin de sahip olduğu özgün 

durumlar,kıyaslama ve rekabetin aksine bu zenginliklerden faydalanmanın  temel motto 

olarak benimsenmesi daha yerinde bir tutum olur.Kaynağını felsefeden alan ve Yunan 

geleneğinin,Hıristiyanlık inancının ve Kilise gibi bir kurumun varlığından beslenen Batı 

medeniyetine karşın Şiir geleneğine yakın duran duygunun cazibesini keşfeden ve zihinsel 

arka planını buna göre yoğuran bir Doğu medeniyeti.Bir tarafta aklı önceleyen ve bu referansa 

atıf yapan diğer tarafta sezgi ve hissiyatı öne çıkaran,görüntünün arkasındaki derinliğe vurgu 

yapan,insanı beş duyu organının tanımlayamayacağına inanan gerek Uzak Doğu mistisizmi 

gerekse İslam Dünyasında oluşan tasavvufu ve buna dayalı kavrayışı önceleyen diğer taraf.Bu 

terazinin ille de dengede durması ve bir tarafın daha baskın çıkmasını gerektirmez.Her bir 

tarafın milyarlarca hikayesi ve buradan oluşan idealize edilmiş bir yaşam formu var.İnsana ait 

olan tüm oluşumlar kendi içinde bir rekabet unsurunu barındırsa da insani ölçekte ve evrensel 

standartlarda her birinin kendine özgü bir potansiyel taşıdığı unutulmamalı.Büyük İskender bu 

deryayı ilk fark eden ve bunların sahip olduğu gücü aynı potada eritmek isteyen,filozofların 

sesine kulak kabartmış ve onların rehberliğini talep etmiş bir batılı hükümdardı.Denedi 

dokular tam uyuşamadı.Belki de ömrü yetmedi.Bıraktığı miras sınırlı bir etki yaratsa da uzun 
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soluklu olamadı.Acaba tüm bunlar bizim hükmetme arzumuza meşrulaştırıcı gerekçeler sunan 

akıl yürütmeler mi? 
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Orkun Dergisinde Kore Savaşı ve Türk Milletçilerinin Savaş Vurgusu 

Mehmet Nuri ELÇİ
1
 

ÖZET 

 1950 yılında yayın hayatına başlayan Orkun Dergisi 1952 yılına kadar iki yıl aralıksız 

yayımlanmıştır. Tek Parti döneminde Türklerin asıl özelliklerinden uzaklaştırılmaya 

çalışıldığını iddia eden Türk Milliyetçileri, bir araya gelerek var olmak için savaşmak 

gerektiğinin vurgusunu yapmışlardır. Kore Savaşı’nı Türklerin yeniden doğuşu için bir şans 

olarak görmüşlerdir. Tek parti döneminde Türkiye’nin savaşlardan uzak tutularak milli 

benliğinden koparılmaya çalışıldığını, Türklerin kimliklerinden uzaklaştırıldığı iddia 

edilmiştir. 

 Dergi, savaşçı ruhun gençlik için hava kadar lüzumlu bir ihtiyaç olarak görmüştür. 

Savaşın modası geçmiş olsa bile Türkleri bir arada tutmak ve Dünyada söz sahibi olmak için 

vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, savaş karşıtı olanları vatan haini olarak 

değerlendirmiştir. 

 Kore Savaşı, tarih sayfalarında başköşeye yerleştirilmiş Malazgirt Savaşı, Niğbolu, 

Kosova, Ridaniye, Mohaç ve Sakarya Savaşları ile eşdeğer tutulmuştur. Kore Savaşından 

sonra Türkiye’ye yapılan iltifatlardan Türk milletinin dünyada söz sahibi olabilmesinin 

yegâne yolun savaş olduğu sonucu çıkarılmıştır. 

 Orkun Dergisinin yayımlandığı dönemde Kore Savaşının çıkması büyük bir şans 

olarak görülmüştür. Türk tarihinin geçmişi hatırlatılarak tekrar Çin’e doğru bir yolculuk 

yapılması heyecan verici bir tesadüf olarak ele alınmıştır. Ancak, bu defa savaş Çin’e karşı 

değil Türkiye’nin bu dönemdeki en büyük düşmanı komünist Rusya’ya karşı yapılması Türk 

Milliyetçilerinin hedeflerine ulaşmasının yolu olarak görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Savaş, Türk Milliyetçiliği. 

Korean War and Turkish Nationalists' Emphasis On War In Orkun Magazine 

ABSTRACT 

 Orkun Magazine, which started its publication life in 1950, was published 

continuously for two years until 1952. Turkish Nationalists, who claimed that Turks were 

trying to be removed from their original characteristics during the Single Party period, 

emphasized that it was necessary to come together and fight for existence. They saw the 

Korean War as a chance for the rebirth of the Turks. It has been claimed that in the single-

party period, Turkey was kept away from wars and tried to be separated from its national 

identity, and Turks were removed from their identities. 

 The magazine saw the warrior spirit as a necessity for youth as necessary as air. He 

emphasized that even if war is outdated, it is indispensable to keep the Turks together and 

have a say in the world. He also considered those who were against the war as traitors. 

                                                 
1
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 The Korean War has been equated with the Battle of Manzikert, the Battle of 

Niğbolu, Kosovo, Ridaniye, Mohaç and Sakarya, which are prominent in the history pages. 

From the compliments made to Turkey after the Korean War, it was concluded that the only 

way for the Turkish nation to have a say in the world is war. 

 In the period when Orkun Magazine was published, the outbreak of the Korean War 

was seen as a great chance. Reminding the past of Turkish history, making a trip to China 

again was considered as an exciting coincidence. However, this time, the war was not against 

China, but against Turkey's biggest enemy in this period, communist Russia, which was seen 

as the way for the Turkish Nationalists to achieve their goals. 

Keywords: Korean War, War, Turkish Nationalism. 

 

 

Orkun Dergisinde Kore Savaşı ve Türk Milliyetçilerinin Savaş Vurgusu 

Giriş 

Orkun Dergisi, 1950-1952 tarihleri arasında Türk Milliyetçileri tarafından her hafta 

cuma günü çıkarılarak; 68 sayı yayımlanan bir dergidir. Dergi, hem Tek Parti Dönemi’nin 

sona erdiği hem de Kore Savaşının yaşandığı yıllara denk geldiği için talihli bir dönem 

geçirdiğini vurgulamıştır. Kore Savaşı 1950-1953 yıllarında, Kuzey Kore ve Güney Kore 

arasında meydana gelen iç savaştır. Soğuk savaşın ilk yıllarında meydana gelen bu çatışma, 

ilk önce ABD ve müttefiklerinin daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nin katılması ile 

uluslararası bir boyut kazanmıştır. 

Orkun dergisi, bir milletin varlığı için mücadele ve savaşın önemli olduğunu 

göstermek için, Kore Savaşı’nın önemini şöyle anlatmaktadır: “Milletlerin münasebetlerinde 

adalet değil, kuvvet hâkim oluyor. O halde nesillerde bu manevi savaş kudretini 

söndürmemelidir.”(Cumalıoğlu 1951:10) Bu fikir derginin en çok benimsediği fikirdir. Hatta 

Türkiye’nin Kore’ye asker gönderişi de Türk milletinin var olma yolunda tekrar şaha 

kalkması olarak değerlendirilmiştir. 

Kore’de Öne Çıkan Türk Savaşçılığı 

Derginin temel hedeflerinden biri, Türklüğü yüceltecek savaşın, millet için felaket 

olmayacağını tam aksine; Türk milletinin yeniden dünyanın lider milletlerinden biri olmasını 

sağlayacağını vurgulamaktır. Bu yüzden, Kore Savaşı, bu hedef için büyük bir fırsat olarak 

görülmüştür. Kore Savaşı için General Tahsin Yazıcı, Türk Milliyetçiler Derneği, İstanbul 

Şubesinde 8.12.1951 günü yaptığı konuşmada, ecnebilerin tugaya muhabirler gönderdiğini ve 

Mehmetçik’e çeşitli sorular sorduklarını söylemektedir. Mehmetçik’in verdiği cevaplarda, 

derginin ana düşüncesindeki hedeflerle bir olduğunu görmekteyiz. Muhabirlerin niçin 

Kore’ye gidiyorsunuz sorusuna, Mehmetçik’in verdiği cevaplar: 

1. “Dünya sulhu, dünya hürriyeti ve adaletin düşmanı olan Komünizmi nerede 

görsem orada ezmek için.” 

2. “Türk topraklarını Kore’den müdafaa etmek için.” 

3. “Biz, esaretin ne demek olduğunu bilen ve ondan nefret eden insanlarız. 

Mazlumları düştüğü güç durumdan kurtarmak, bizim için en asil bir vazifedir.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir.(Yalçıntaş 1951:9-10) 
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Yukarıda askerlerin verdiği cevaplara bakılırsa dünyanın neresinde olursa olsun savaş 

neredeyse Türk askeri de orada olacaktır mesajı verilmiştir. Şerif Korkut da Türk askerinin 

kendisine güvenmek için yeterince ilham kaynağının olduğunu söylemektedir. Türk Milletinin 

geçmişinde başarılar ve zaferler olduğu hatırlatılarak başkalarına sığınmanın doğru olmadığı 

düşüncesini vurgulamaya çalışmıştır. Korkut’a göre bu güven yakalanmışken bir daha 

yabancılara özenmeye geri dönülmemelidir. “Müslüman olduk, Araplığa, Acemliğe özendik, 

Batıya döndük, nerde ise benliğimizi eriteceğiz”(Yalçıntaş 1951:9-10) demektedir. Korkut’a 

göre Türk’ün bildiği en iyi iş savaşmaksa, kimse onun savaşmasını engelleyemez.(Korkut 

1951:9) 

Dergi, savaşmanın var olmak için ne kadar önemli olduğunu Fransız İnkılapçısı 

Robespiearre’nin mezar taşındaki şu sözlerle anlatmaya çalışmıştır: “Ben öldüm, keder 

duyma, yolcu! Ben yaşıyor olsaydım, sen ölmüş olurdun.” Bu ifade, “millî mücadele için 

gerekirse ölüm göze alınmalı, korkaklık kaybetme mukadderatını asla değiştirmeyeceği” 

şeklinde vurgulanmıştır.(Orkundan Sesler 1959:9) 

Kore Savaşı, Türk askeri için efsanenin dönüşü olarak ele alınmıştır. Türk milletinin 

dünyada kabul görmesinin yolu ancak ve ancak savaştır görüşü desteklenmiştir. Kore 

Savaşı’nda bütün dünya basınının Türk tugayından sitayişle bahsettiğini fakat şöyle bir ayrılık 

olduğu belirtilmiştir: “Amerikan basını, Kore’de çarpışan iki millet vardır; biri Türkiye, 

diğeri Amerika, İngiliz basını, Kore’de savaşan iki millet vardır; biri Türkiye, diğeri İngiltere 

diyordu. Fransız, Filipin ve diğer milletlerin de basını bu şekildedir”(Orkun 1951:3-5) Bu 

ifadelerden de anlaşılıyor ki, Türkiye’nin milletlerarasındaki itibarı, bir savaşta gösterdiği 

başarı sayesinde olmuştur görüşü hâkimdir. 

  Dergi yazarlarından Nuri Tarhan, savaşın Türk milletini eski şanlı günlerine 

kavuşturacağını savunmuştur. Tarhan, Türk milletinin kahraman bir ırktan geldiğini, bu 

yüzden milletin ruhuna yakışır bir şekilde davranırsa yükselişe geçeceğine değinmiştir. 

Tarhan, kahramanın ancak kahraman milletten yetiştiğini, cemiyetin kahramanlık ruhunun ise 

tarihine karşı gösterdiği şuurlu bağlılık nispetinde gelişip yükseleceğini bildirmektedir. 

1923’ten 1950 yılına kadarki Tek Parti yönetimde Türk milletinin ruhunun yansıtılmadığını 

savunmaktadır.(Tarhan 1951:7) 

Dergide savaş, Türkler için bir var olma gerekçesi olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda 

Kore Savaşı da Allah’ın bir lütfu olarak görülmüştür. Milli bilincin uyanışını savaşların 

varlığına bağlayan Nuri Tarhan, Kore Savaşı’nın da Türkler için bir fırsat olarak görülmesi 

gerektiğini savunmuştur. Tarhan, Kore Savaşı’nda Türk askerinin sadece Türkleri değil aynı 

zamanda yabancıları da heyecanlandırdığını bildirmektedir. “Kore, Türk tarihinde, ebediyen 

unutulmayacak bir destan olarak geçmiştir. Bir Amerikalının ‘Türk Tugayı Kore’deki misilsiz 

savaşıyla yalnız bir orduyu değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin şerefini kurtarmıştır.’ 

demesi ne kadar ibret vericidir. Kore destanını yaratan, insan ruhudur, ölmeyen ölmeyecek 

insan ruhu…”Tarhan, bu düşüncesi ile Türklerin ancak savaşlarla kendini dünyaya kabul 

ettirebileceğini savunmaktadır.(Tarhan 1951: 5) 

Savaşın Türkler için vazgeçilmez olduğunu savunanlardan biri de Rafet Körüklü’dür. 

Körüklü daha ilginç bir yorumla, savaşın Türkler için önemini vurgularken şu ifadeleri 

kullanmıştır: “Türk denilince akla, ordu, savaş, kılıç ve at gelir. Tanrı, Âdem atamızı yarattığı 

zaman, yalnız yaşamasın diye Havva’yı, ona vermiştir. Tanrı, Türk’ü yaratırken, yalnız 
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olmasın diye, Kılıç’ı hayat arkadaşı olarak vermiştir. Türk, kılıç, kılıç Türk demektir. Türkler, 

üç şeyini mukaddes tutmuştur: At, avrat ve kılıç. Kılıç, Türk’e, Tanrı hediyesidir. Türk! 

Düşüncesiz bir kararla elinde alınan kılıcını al. Sen, onsuz olamazsın, Türk’sün, kılıç 

demeksin. Velev ki, modası geçmiş olsa dahi.”(Körüklü 1951: 5) Körüklü, Türk’ün savaşla var 

olabileceğini, savaştan uzak Türk’ü de Havva’sız Âdem’e benzetmektedir. (Körüklü 1951: 5) 

Necdet Sançar da Türklüğü bir mücadele ve güç olarak görmektedir. Sançar’a göre 

Türk denince ordu ve savaş akla gelmelidir. “Türk, ordu ve savaş, sadece birer arkadaş 

değil, aynı zamanda üçüz kardeştirler. Savaşçı ruh, bilhassa gençlik için hava kadar lüzumlu 

bir ihtiyaçtır. Savaşın bir felaket olduğu fikrini cemiyetlere telkin etmenin hiçbir faydası 

yoktur”. Sançar bu görüşü ile daha ileri giderek, savaş karşıtlığı çığırtkanlığını yapanların 

da vatan haini olduğunu söylemektedir.(Sançar 1950: 5-6) Savaşı sadece kültürel saldırıları 

önlemekte yeterli görenlerin aksine Sançar, harp meydanlarına taşınması gerektiğini de 

savunmuştur: “Türkçülük için savaş mukaddestir ve savaşa karşı olanlar da Türkçülük 

düşmanlarıdır. Savaş aleyhtarlığı yapanlar genellikle yayın hayatını kullanıyorlar ve büyük 

çoğunluğu da insaniyetten uzak kimselerdir ”(Sançar 1951: 5) demektedir. Savaşın, milli 

zaruretler ve menfaatler neticesi olduğu sürece, ister müdafaa, ister istila için yapılmış 

bulunsun, mukaddes olacağını belirtmektedir. (Sançar 1950: 5) 

Türk’ü savaşçı olarak tanımlayan yazarlardan biri de Namık Zeki Alpsü’dür. Alpsü’ye 

göre Türk, at üzerinde doğar, büyür ve ölür. Alpsü, tarih sayfalarındaki başarıları: 

Malazgirt’ten Niğbolu’ya, Kosova’dan Ridaniye’ye, Mohaç’tan Sakarya’ya örnekler vererek 

Kore Savaşı’nın da bu büyük zaferler kadar değerli olduğunu düşünmektedir. Kore Savaşı’nda 

bir avuç Türk kahramanın kanının Altaylardaki ecdadının ruhlarını şad etmeye kâfi geldiğini 

savunmaktadır.(Alpsü 1951: 4) 

Orkundan Sesler bölümündeki değerlendirmelerde Türklerin savaşçılık özelliği ile 

dünyayı büyük bir felaketten kurtardığı belirtilmiştir. Bazı gazetelerin, Türklerin bu özelliğine 

ve başarısına gölge düşürme gayretinde olduğu iddia edilmektedir. Türkleri küçük düşürmek 

için ABD’nin Türklerin Kore savaşına asker göndermesine karşılık müttefik devletlere yaptığı 

para yardımını gündeme getirmiştir. İngiltere’nin 36 milyar dolar yardım karşılığında Kore’ye 

6000 asker, Fransa’nın 9,5 milyar dolar karşılığında 1000 asker gönderirken, Türkiye’nin 

sadece çeyrek milyar dolar karşılığında 5000 asker gönderdiği vurgulanmıştır.(Orkundan 

Sesler 1951: 9) Dergi, gazetelerde çıkan bu haberlere özellikle Kore’de savaşmayı enayilik 

olarak görenlere karşı şu şekilde cevap vermiştir. “Tarihin bize çizdiği mukaddesat Rus’la 

dövüşmek ve ölmek veya onu öldürmektir. Bu yüzden Kore’de savaşmak enayilik değildir.” 

Türkiye’nin Kore’ye asker göndermeyi para için yapmadığını, Türk milletine savaş 

meydanlarından çekinmemeleri gerektiğini, Türklere dünyadaki asıl görevlerinin savaşmak 

olduğunu ve özellikle de Ruslarla savaşmanın başlı başına kutsal bir görev olduğunu 

savunmuştur.(Orkundan Sesler 1951:9) 

Orkun dergisinin çıktığı dönem itibari ile Kore Savaşına denk gelmesi, dergi için 

büyük şans olarak görülmüştür. Çünkü Türk kimliğinin bu kadar içli dışlı olduğu savaş ve 

kahramanlık örneği, Kore Savaşı ile efsanenin geri dönüşü olarak ele alınmıştır. Hem savaşın 

olması, hem de eskiden olduğu gibi Türklerle Çinlileri karşı karşıya getirmesi ayrı bir heyecan 

katmıştır. Eskiden Çinliler büyük düşmanlar olarak görülürken, bu dönemde Moskofların 

büyük düşman olarak görüldüğü ifade edilmektedir.(Orkundan Sesler 1951: 9) 
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 İsmet Tümtürk de, savaşın Türk milletinin yükselişinde rol oynayacağını 

savunmaktadır. Bir milletin varoluşunun, taarruz etmesinden geçtiğini ifade etmektedir. 

Millete kötülük yapanların cezalandırılmasını istemenin ve onlara karşı kin duymanın, ahlaki 

bakımdan hasis, çirkin, kötü, bir duygu olmayacağını duyurmaya çalışmıştır. Tümtürk, 

görüşünü şöyle savunmuştur: “Milletlerin en kuvvetli müdafaası taarruzî olanıdır. Yani 

kendisine kötülük edenleri, düşmanlarını ezmek ve ortadan kaldırmaktır. Düşmanlara tam 

düşmanlık anında saldıran ve aradan zaman geçince unutan ve affeden millet de rakiplerine 

karşı büyük bir eksiklik taşır. Çünkü fırsat daima hazır değildir. Milletin kini ve hafızası ne 

kadar kuvvetli olursa, millet ne kadar güç ve zor affederse fırsatı getirebilecek zaman o kadar 

uzamış, milletin düşmandan kurtulma ihtimalleri o kadar kuvvetlenmiş olur. Bir gün Türk 

milleti yeryüzünden silinirse, bunun en muhtemel sebebi düşmanlarını daima kolay 

bağışlaması, çabuk unutması gibi sebepler gösterilecektir.”(Tümtürk 1951: 3) 

Bu düşünceye göre milletin oluşmasındaki ve devamındaki en önemli unsurun, öteki 

yanı düşmanıdır. Düşman, milletin yapılanmasında en önemli faktördür. Bu bakış açısı millet 

anlayışında şöyle bir tanımlama geliştirmiştir. Bir millet, dosttan çok düşmanların varlığı ile 

ihya olur. Bir milletin tarihi düşmanlarına karşı duyduğu ve beslediği kin ve intikam hisleri 

şuurlu duygulardır. Kitlelerin, toplu haklarının çiğnendiği, ecdat hatırasına ve mukaddesata 

saldırıldığı, soyunun kanına ve canına kıyıldığı, bir milletin aziz varlığına kastedildiği 

anlarda, kin ve intikam hisleri milli ve kutsal bir heyecan dalgası halinde bütün ruhları 

kaplar.(Cumalıoğlu 1951:10-12) Esasen bir milleti hür ve müstakil olarak ayakta tutan ve 

şerefle yaşatan manevi kudret kaynaklarının başında, milli kin ve milli intikam hisleri geldiği 

vurgusu yapılmıştır. Bir milletin savaş gücü şuurlu bir milli kin, şuurlu ve idrake sığan milli 

bir intikam hissiyle yükselir ve gelişir. 

 Bir milletin, tarihi düşmanlarının kötülüklerini unutmaması, ırkını yok etmeye 

çalışanlara zamanı gelince hesap sorması kadar tabii ve meşru bir hak olamaz görüşü 

desteklenmiştir. Bu ise barışta milli kin ve savaşta milli intikam hisleri ile sağlandığı 

düşüncesini ortaya koymuştur.(Cumalıoğlu 1951:12) 

Sonuç 

Türkiye’de Tek Parti dönemi 1950 yılında sona ermiş ve Demokrat Parti yönetimi 

farklı çevrelerin yeni bir umut kaynağı olmuştur. Tek Parti dönemine hesap sorma adına Türk 

Milliyetçileri yayın yolunu kullanarak hesap sorma sürecini başlatmıştır. Kore Savaşı’nın da 

1950 yılına başlaması dergi yazarları tarafından Allah’ın bir lütfu olarak görülmüştür. Türk 

Milleti’nin yeryüzünde söz sahibi olmasının yegâne yol savaşsa, Türkler savaştan uzak 

bırakılmamalıdır fikri savunulmuştur. 
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Sivil Toplumun Sosyal Dönüşümü Bağlamında Sosyal Mühendislik Araçları 

 

Merey Muratova
1
  

             Özet 

Makale, Kazakistan Cumhuriyeti'nde sosyal mühendislik ve sosyo-politik yönetimin 

etkinliğini değerlendirmeye, yeni bir sosyal gerçekliği planlamaya ve tasarlamaya, hükümet 

organları ve sivil toplum arasındaki etkileşim modellerini incelemeye, dönüşümde sosyo-

mühendislik yöntem ve teknolojilerini analiz etmeye ayrılmıştır. toplum. 

Anahtar Kelimeler: sosyal mühendislik, sosyal planlama, sosyal projelendirme, sosyal 

tahmin.    

Social Engineering Tools in the Context of Social Transformation of Civil Society 

Abstract 

The article is devoted to assessing the effectiveness of social engineering and socio-

political management in the Republic of Kazakhstan, planning and designing a new social 

reality, studying models of interactions between government bodies and civil society, 

analyzing socio-engineering methods and technologies in transforming society. 

Keywords: social engineering, social planning, social projecting, social forecasting. 

Giriş 

Bu makalede, Kazakistan'daki sosyal yönetimin modernizasyonu, sosyal yönetim 

bağlamında sosyal mühendislik araçları ele alınmaktadır. Kazakistan'ın yenilikçi kalkınma 

stratejisi, yalnızca sosyal mühendisliğin yenilikçi sosyo-politik teknolojilerine dayanarak, 

onların yardımıyla temelde yeni "siyasi iletişim biçimlerinin" yaratılmasına güvenerek 

gerçekleştirilebilir. Araştırmacıların çoğu, sosyal ve beşeri bilimlerin uygulamalı yönlerinin 

daha da geliştirilmesinin, modernleşme tipindeki toplumsal dönüşümlerin temel koşulu 

olduğu konusunda hemfikirdir. Hem olumlu hem de olumsuz gelişme eğilimlerinin eşlik ettiği 

toplumun mevcut durumu, ekonomik, politik, sosyal ve diğer reformlar gibi toplumun çeşitli 

alanlarında dönüşüm ihtiyacının bilimsel olarak doğrulanmasını gerektirir. Bu açıdan, sosyal 

mühendislik, sosyal yaşamın güncel sorunlarının çözümüne katkıda bulunan ve gerekirse 

bireysel yapıların unsurlarını değiştiren özel bir araştırma yöntemleri seti oluşturmak için 

sosyolojik bir faaliyet olarak hareket eder. 

Her şeyden önce, sosyal mühendisliğin özü, sosyal sistemin istikrarını ve 

sürdürülebilirliğini değiştirmeyi, sürdürmeyi amaçlayan örgütsel ve yapısal faaliyetler yoluyla 
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toplumun alt sistemlerinin sosyal dönüşümünü gerçekleştirmede kendini gösterir. Sosyal 

mühendisliğin temel işlevlerinden biri, sosyal çevre üzerinde pratik bir etki şekillendirmeyi 

amaçlayan sosyal yaşamın uygulamalı bir analizini sağlamaktır. 

Sosyal mühendisliğin önemli bir amacı, sosyal tasarım ve sosyal planlamayı içeren 

gerçekliğin sosyal yönetimidir. Bu bağlamda, sosyal planlama, sosyal konuların gelişiminin 

amaçlarını, hedeflerini ve yoğunluğunu daha açık bir şekilde tanımlamayı ve doğrulamayı ve 

bunların uygulanması için temel araç ve yöntemleri geliştirmeyi mümkün kılar. Aynı 

zamanda, sosyal planlama çerçevesinde, konunun bölgesel, zamansal ve ekonomik ana 

hatlarını sağlayan belirli sorunları çözmeye yönelik bir sosyal tahmin sağlanır. Örneğin, 

nüfusun istihdam sorunları, sosyal koruma, sağlığın korunması, sosyal ve kültürel alanın 

gelişimi, demokratik süreçlerin geliştirilmesi vb. Böylece tasarım, çevre, sosyal çevre göre 

istenilen örnek oluşturarak sosyal gerçeklikteki değişikliklerin dikkate alınmasını sağlar. Bu 

sayede tasarım kararları, gerçekliği değiştirmeye yönelik yönetim kararlarının etkisi altında 

toplumsal gerçekliğin değişimini hesaba katmaktadır. 

Bu nedenle, sosyal planlama ve sosyal tasarım, sosyal mühendisliğin ayrılmaz bir 

parçasıdır ve sosyal dönüşümün her aşamasında gerekli önlemler hakkında önceden karar 

vermenize izin verir, bu da belirli yönetim karar aşamalarının ve prosedürlerinin sırasını 

içerir. Aynı zamanda, sosyal mühendisliğin uygulanması için temel prosedürlerin 

belirlenmesine yönelik başka öneriler de vardır. Önceki bölümde belirtildiği gibi, Rus 

araştırmacı O.A. Urzha’ya göre,  sosyal mühendisliğin uygulanması için yedi prosedür vardır. 

Bunları daha ayrıntılı olarak ele alalım [15, s.28]: 

Nesnel gerçeklik durumunun teşhisi, bilimsel doğrulama gerektiren ve bu sosyal 

dönüşüm önlemlerinden etkilenen sosyal grupların hak ve çıkarlarının önceliğine uyulmasını 

dikkate alan sosyal düzenleme nesnelerinin tanımlanmasını içerir. Sosyal gerçekliğin 

teşhisinin diğer sosyolojik çalışmalardan ayırt edici bir özelliği, etki nesnesinin durumunu ve 

mevcut durumdaki davranışını tanımlamanın gerekliliğidir. Her şeyden önce, bu veri seti, etki 

ihtiyacına ve onu etkilemeye ihtiyaç duyan temel yönlere ilişkin kararlar almanızı sağlar. 

Aynı zamanda, bu aşamada, nesnenin konumunu tanımlama sürecine paralel olarak, nesnenin 

olası sapmalarını belirlemeyi ve vurgulamayı mümkün kılan gerçek durumun istenen durumla 

ilişkili olduğu varsayılır. Bu nedenle, elde edilen verilere dayanarak, sorunun ortaya 

çıkmasının temel nedenleri, çözülme olasılığı ve istenmeyen olumsuz sonuçların üstesinden 

gelmek için gerekli önlemler belirlenir. 

Kazakistan'da sivil toplum sektörünün gelişimindeki temel eğilimler Kazakistan 

Cumhuriyeti'nde Sivil Toplumun Gelişimi Konseptine dayanmaktadır. Devletin STK'lar için 

tek finansman kaynağı olmadığı belirtilmektedir. Burada iş dünyası, bağış toplama sistemi, 

sosyal medya ve kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, yatırım 

şirketi JPMorgan, önümüzdeki on yılda iş dünyasının 1 trilyona kadar yatırım yapacağını 

tahmin ediyor. Genel olarak Kazakistan, dünya trendleriyle aynı yönde hareket ediyor. Bu 

nedenle, ülkedeki büyük şirketler her zaman hayır kurumlarına fon tahsis etmemekte, sürekli 

olarak çalışan STK'lar şeklinde fonlar yaratmaktadır. Devlet, STK'ları hibeler ve primlerle 

finanse etmektedir. 
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Sosyal mühendislik araçları toplumumuzun neredeyse her yönünü etkiler ve nüfusun 

önemli bir bölümünü mühendislerin plan ve projelerinin yürütülmesine dâhil eder. Ama bu 

aktivitenin doğası nedir? Mühendislik, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede ve onları 

şekillendirmede nasıl bir rol oynuyor? Mühendislik bu rolü ne kadar iyi yerine getiriyor? Bu 

sorular, teknolojideki büyük ilerlemelerden yararlanan ve aynı zamanda teknolojiyle ilgili 

çıkıkları fark eden bir toplumun artan keskinliği ile sorulmaktadır, yani, teknolojiye giderek 

daha fazla bağımlı hale gelen ama aynı zamanda giderek daha fazla karışmış hle gelen bir 

toplum. Teknolojinin toplumun geri kalanıyla ilişkisine dair artan literatüre rağmen, çoğu 

zaman, teknoloji hakkındaki sorular, halkın zihnindeki teknoloji hakkındaki sorularla 

karıştırılmaktadır. Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi büyük ölçüde 

diğer disiplinlerin takdirine bırakılmıştır. Teknolojik süreci inceleyen sosyologlar ve 

filozoflar, mühendislerle diyalog eksikliğinden dolayı, teknolojik sürece idealize edilmiş bir 

bakış sunma eğiliminde olduklarından, önemli bir bilgi düzeyine ulaşamadılar [1].  Bununla 

birlikte, bugün bilimlerde tamamen farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bilim adamı, J. D. 

Bernal’ın “Bilimin Sosyal İşlevi” adlı çalışmasında açıklanan faaliyetlerinin sosyal rolü ve 

etkisi hakkında kapsamlı ve ayrıntılı olarak yazılmıştır [2]. 

Ana bölüm. 

Bugün Kazakistan'da STK'ların sayısında bir artış var ve aynı zamanda STK'ların 

kayıtlı ve mevcut göstergeleri arasında tutarsızlıklar da vardır. Böylece, STK'ların gelişiminin 

zirvesi, 2019'da faaliyet gösteren STK sayısının 14.377 olduğu, 2020'de sayısının 1.272’e 

azalarak 13.105 STK'ya ulaşmıştır. Bunun nedeni, koronavirüs pandemisi ve karantina 

uygulamasıyla ilişkili dış risklerin etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu faktörler, ülkedeki bazı 

STK'lar da dâhil olmak üzere işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınmasını etkiledi. Faaliyet 

gösteren STK'ların en fazla sayısı, Karaganda ili, Almatı ve Nur-Sultan şehirlerinde, en az 

sayı ise Aktube, Atyrau, Türkistan ve Kuzey Kazakistan illerindedir. Geçen yıldan bu yana, 

Akmola ilinde faaliyet gösteren STK'ların sayısı da keskin bir şekilde azaldı. 

İl ve şehir belediyelerinin web sitelerini kullanımı yoluyla tüm alanlarda faaliyet 

gösteren STK'ların sayısının istatistiksel olarak analiz edilmesi sırasında aşağıdakiler ortaya 

çıkmıştır: 

1) veriler, faaliyet yönü belirtilmeden bir liste şeklinde sunulur; 

2) Genel olarak, bölgeler bağlamında kayıtlı ve faaliyet gösteren STK'lar arasında 

%25 ve daha fazla orantısızlık vardır.  

Burada, ülkede STK'ların varlığının en az öneme sahip olduğu bölgelere bütçe 

dağılımındaki vurgunun kaymasının dikkate alınması tavsiye edilir. Örneğin, Kazakistan'ın 

batı, güney ve kuzey bölgelerine, sivil toplum örgütlerinin büyümesini teşvik edecek ve 

sosyal sorumluluğun bir kısmını kar amacı gütmeyen kuruluşlara yeniden kurulacak şekilde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. STK’lar, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin 

değerlendirilmesine vatandaşların katılımı, programın yerel düzeyde planlanması / 

geliştirilmesi aşamasından tesisin işletmeye alınmasına kadar çeşitli aşamalarda 

gerçekleştirilmektedir. Hizmetlerin nihai faydalanıcısı nüfus olduğu için vatandaşların da bir 

değerlendirme yapması gerekir. 
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Bu yüzyılın yaşamlarımız üzerinde büyük bir etkisi olan birçok mühendislik 

gelişmelerinin, bu etkilerin sosyal doku veya çevre üzerindeki gerçekçi mühendislik 

kavramları eşlik etmemiştir. Mühendisler, mühendisliğin toplumdaki karmaşık rolünü 

sistematik olarak incelemeye, sosyologlarla çalışma diyaloğu yürütmeye ve halkla daha iyi 

iletişim kurmaya daha fazla dâhil olsaydı, toplum için başka sonuçlar doğuracak mıydı? 

Mühendislik ve teknolojinin karşılayabilmesi beklenen sosyal grupların farklı ihtiyaçları 

arasında eğitim (daha önce bahsedilenler), ekonomik, çevresel, tıbbi, sosyal, manevi ve 

savunma yer almaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, mühendisliğin kısa vadeli ve 

dar teknik uygulamalara bağlanamayacağını vurgulamak önemlidir. Toplum ve teknoloji, 

dolayısıyla mühendislik, teknolojinin yararlı sonuçlar elde etmek için mümkün olan en iyi 

koşullarda çalışmasına izin vermek için değişmeye isteksiz olduğunda, genellikle oldukça 

etkileyicidir.  

Günümüz Kazakistan'da, Kazakistanlıların kamu bilincini modernize etme 

çerçevesinde liderlik potansiyelini geliştirmek, eğitmek ve desteklemek Kazakistan'da önemli 

hale gelmiştir. Bu fikrin uygulanması, Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal 

Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle KIOR tarafından yürütülen "Özgerіsterdin saruarlary" 

projesi ile mümkündür. Bu projenin temel aracı, sosyal mentorluk, proje yönetimi ve 

aşağıdaki alanlarda çalışmanın işbirliğini içeren Sosyal Projelerin Hızlandırıcısıdır: 1) 

toplumun kapsayıcı bir geliştirilmesi (yetimler ve ebeveyn bakımından yoksun bırakılan 

çocuklar, yaşlılar, özel ihtiyaçları olan insanlar, düşük gelirli geniş aileler için destek), 2) 

yaygın eğitim çerçevesinde ilgili yeterliliklerin geliştirilmesi (finansal, hukuk, medya, İT, 

dijital okuryazarlık, İngilizce bilgisi, devlet dilleri), 3) tarımsal, yerel tarih ve eğitim 

turizminin geliştirilmesi, 4) kültür, sanat ve halk sanatı ve spor alanındaki projeleri birleştiren 

sitelerin geliştirilmesi, 5) nüfusun ekolojik kültürünün geliştirilmesi, 6) sistemsel tasarım 

düşüncesinin geliştirilmesi, liderlik potansiyelinin güçlendirilmesi.  

Uygulama programı kapsamında kayıtlı uzmanları aşağıdaki alanlarda katılımı 

sağlanacaktır: 1) “Ruhani Jangıru” (Felsefe) – “Manevi Diriliş” programı, 2) proje işletmesi, 

3) değişiklik yönetimi, 4) ekonomi, 5) sosyal girişimcilik, 6) pazarlama, 7) frandraizing, 8) 

etkili iletişim (müzakere ve sunum sanatı), 9) psikoloji. Hızlandırıcıda çalışan projeler, CRM 

modellerinin oluşturulması da dâhil olmak üzere İT desteği alırlar. Buna ek olarak, projeler şu 

şekilde elde edilir: 1) bireysel proje alanlarında kümelenme için koşullar oluşturmak, 2) 

projelerin verimliliğini artırmak, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak, hedef kitleye geniş 

erişim sağlamak. Böylece, 2020 yılında, Sosyal projelerin hızlandırıcısı, mevcut becerileri 

pompalamaya, toplumsal görevleri dönüştürmeye, benzer fikirlere sahip insanları ve biftek 

sahiplerini dahil etmeye, işlerini düzene sokmaya ve ölçeklendirmeye hazır olan inisiyatif 

vatandaşların taleplerine cevap verdi. Hızlandırıcının 2020 yılında onaylanması, gelecek için 

planlar yapılmasına ve bölgelerde yürütülmekte olan bir sosyal proje mekanizmasının 

uygulanmasına olanak sağladı. Bu ek destek sadece bölgesel STK'ların tabanını 

güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda onları bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Bölgesel 

STK'lar işbirliği, kırsal STK'ların seviyesini yükseltecektir. Bunun kanıtı, hızlandırıcının 

çalışmalarına katılan uzmanlar tarafından hızlandırılmış  projelerin tabanının oluşturulduğu 

[https://saruarlar.kz.3] sitesinde yer alan bilgi tabanı ve hızlandırıcı programındaki elektronik 

kurslar, ölçeklendirme için hazır bir temeldir. Hızlanma yönlerinde çevrimiçi danışmanlık 
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imkânı yaratıldı. Ayrıca, sosyal projeleri desteklemek ve gelişimleri için bir ekosistem 

oluşturmak amacıyla sosyal projeler için bir destek platformu ve “SOCİAL LİFT” işletmeleri 

için bir sadakat sistemi oluşturulmuştur. Proje konsepti, oyunlaştırma unsurlarını, sosyal 

projelerdeki katılımcılar için motivasyon sistemlerinin geliştirilmesini, oluşturulan ekosistem 

içinde bir hizmet pazarının oluşumunu içermektedir. Bu projenin görevi, bu tür tekliflerden 

yeterli miktarda toplamak ve yeterli miktarda mal ve hizmet içeren sosyal projelerin mal ve 

hizmetlerle ilgili olarak verilen “LİFTCOİN” puanlarının yeterli miktarda toplanmasını 

sağlamaktır. Bu yaklaşım, istenen profilde uzman olmasa bile, herkesin projeye katılımıyla 

destek verebileceği evrensel bir kitle kaynak kullanımıdır. Örneğin, bir proje bir programcıya 

ihtiyaç duyar ve projeyi desteklemek isteyen biri de konuşma becerisinin eğitmenidir. 

Konuşma becerisinin eğitmeni, “LIFTCOIN” puanları için eğitim yapabilir ve projeye destek 

verebilir. Programcı, çalışmaları için “LİFTCOİN” puanlarını aldıktan sonra eğitim alabilir 

veya “LİFT-Market”te başka bir şey seçebilir. Her iki taraftan bu tür katılımcılar ne kadar 

fazla olursa, “SOSYAL LIFT” platformunun topluluğu, projelerle ilgilenmeyen, büyüyen bir 

topluluk için o kadar ilgi çekici hale gelir [4]. İşletmelerin “LİFT-Market”e bağlanmaları, mal 

ve hizmetlerini tanıtmaları, “LİFTCOİN” puanlarında indirim yapmaları avantajlı hale gelir.  

Böylece sosyal sorumluluk işletmeler için karlı olur. BT teknolojisinin kullanılması, 

“SOSYAL LIFT” projesinin şu soruları çözmesine olanak tanır: 1) sosyal alana ek kaynaklar 

çekmek için etkili bir format yaratmak, 2) bölgesel sosyal kümeler oluşturmak için 

kriptoekonomi ilkelerini kullanmak, 3) bir ekosistemin geliştirilmesini, nerede açıklık, işlem, 

depolama ve bilgi doğruluğu için bir fırsat oluşturan veritabanları kurmak, toplantı sosyolojik 

araştırma sistemlerini kurmak, derecelendirmelerin hesaplamak, kamu kuruluşlarının şeffaflık 

faaliyetlerini ve verimliliği analiz etmek, sosyal projelerin etkinliğini analiz etmek, 4) nüfusun 

yenilikçi bilgi teknolojilerine geniş katılımı ve bu alanda okuma yazma bilmeyenlerin ortadan 

kaldırılmak, 5) BT platformunun geliştirilmesi için yatırımları aşamalı olarak çekebilme 

yeteneği ve bunun temelinde, deneyimi ölçeklendirmek ve uluslararası düzeye ulaşmak için 

gerekli olan sosyal projelerin çevrimiçi hızlandırmak. 

“SOSYAL LIFT” projesinin modernliği ve önemi, Kazakistan'ın bunu uluslararası 

arenada sosyal inovasyon biçimi olarak sunabilmesidir. “SOSYAL LIFT” projesi bir 

altyapıdır ve sektörler arası etkileşim sağlar, mevcut dünya trendlerine yanıt verir, belirsizlik 

ve değişim ivmesi koşullarında nüfusun kendi kendini organize etmesi için koşullar yaratır. 

Buna ek olarak, çevrimiçi bir sosyal proje hızlandırıcısının geliştirilmesi de erişimi 

genişletecek ve gelecekte projeyi uluslararası düzeye taşıyacaktır. Genel olarak, nüfusu 

yenilikçi bilgi teknolojilerine bağlamak, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur. 

“LİFTCOİN” puanlarına dayalı ekosistem, sosyal girişimciliğin gelişmesi için koşullar 

yaratır, hızlandırıcı katılımcılara projelerin bağımsızlığına ve kendi kendini sürdürebilirliğine 

yönelik ilk adımları atmalarını sağlar, halkın kendilerine iş yaratmalarına yardımcı olur, 

böylece refah seviyesini arttırır. İşletmeler için sadakat sistemi, yeni müşteriler çekme 

sorununu çözdüğü için sosyal sorumluluğu karlı hale getirir. Bölümle ilgili bulgular: “Haftalık 

Bülten - Aç Çocuklarımı Besle”, “Twitter - TEDTalks Anketleri”, “Habitat for Humanity of 

Omaha”, GECKO, “Mültecilere parasal yardım programının uygulanmasında yerel STK'ya 

yardım etme”, “Hindistan'ın Kapsayıcı Kalkınmasını Sağlamak”, “Year Up”, “Crossroads 

Sorununa Katılmak” gibi mevcut sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. “Özgeristerdin 

374



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

saruarları” projesinin hayata geçirilmesi, hızlandırıcı'da bölgelerde ölçeklenmeye hazır 

projeler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hızlandırıcı aracının kendisinin sadece gelecek vaat 

eden projelerin seçimi ve desteklenmesi için bölgelerde kullanılabileceğini gösterilmiştir. 

Hızlandırıcının çalışmalarını bölgelere göre ölçeklendirmek, akimatlar, sivil inisiyatif 

merkezleri, “Rukhani Zhagyru”’nun bölgesel proje ofisleri, gençlik kaynak merkezleri ve 

diğer steakholder'larla ortaklıklar kurmayı içerir. Akimatlar bu sürecin başlatılmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Hızlandırıcı, 3 özel görevi çözmek için tasarlanmıştır: 1) Hızlandırıcı'da 

yer alan sosyal projelere uzman desteği sağlamak, 2) kaynakların ve yatırımların çekilmesine 

yardımcı olmak, 3) Buna hazır olan projelerin genişletilmesi ve ölçeklendirilmesinde uzman 

desteği sağlamak. Hızlandırıcının işlevleri ve görevleri arasında bilgi desteği sağlamak, 

eksiksiz bir belge paketinin toplanmasına yardımcı olmak ve ve ayrıca uzman kuruluşlarla 

etkileşimler oluşturmak.  “SOSYAL LIFT” projesi bir altyapıdır ve ulusal kimliği koruyan ve 

güçlendiren projelerin gerçekleştirilmesi için yatırımların çekilmesine olanak tanır. Ayrıca, 

sosyal alanın sürdürülebilir ve evrimsel gelişimini sağlamak için kısa sürede bir mekanizma 

önermektedir. 

Sonuçlar. 

Yabancı vakaların başarılı çözümlerinin pratik uygulamasına giriş: "Haftalık haber bülteni - 

Aç çocuklarımı besle", "Twitter anketleri - TEDTalks", Habitat for Humanity of Omaha», 

GECKO," Mültecilere parasal yardım programının uygulanmasında yerel «Year Up», 

"Kavşak Sorununa Katılım", "tanıdık" sorunlara yeni çözümler uygulanmasına olanak 

sağlayacaktır. 

Merkezi düzeyde: 

1. Özel devlet hizmetleri çerçevesinde hizmet sunan STK'ların faaliyetlerinin 

belgelendirilmesi.  

2. Kamu finansmanının önceliklerinin ve hedef grupların ihtiyaçlarının belirlenmesi.  

3. STK uzmanlarının katılımıyla yerel toplulukların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için etkili 

bir metodolojinin geliştirilmesi.  

4. Projelerin değerlendirilmesinde bölgelerdeki hedef grup temsilcilerinin katılımıyla 

uygulanan projelerin etkinliğinin izlenmesi. Her projeyi izlemek ve değerlendirmeyi dâhil 

etmek. İzleme için uzmanları eğitmek, izleme mekanizmalarının ve sonuçlarının şeffaflığını 

sağlamak. 

5. STK projelerinin kalitesinin değerlendirilmesine vatandaşları dâhil etmek. Bağımsız ve 

şeffaf bir kamu denetimi sağlamak.  

6. STK'lar tamamen serbest bırakılıncaya kadar vergi sisteminin gözden geçirilmesi. 

Kurumlar vergisi hariç tutulmalıdır, çünkü STK'ların tüzüğe göre kar elde etme amacı yoktur 

ve karlar nihai sahiplerine dağıtılmamaktadır. 

Daha geniş anlamda, sosyal proje hızlandırıcısının görevleri şunlardır: 

1) Hızlandırıcıya proje seçimi ve tematik alanlarda proje kümelerinin oluşturulmak,  
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2) projelere uzman ve metodolojik desteği sağlamak, etkili iş modellerini 

geliştirilmek, geniş bir hedef kitle kapsamı ve nüfusun kendi kendine örgütlenmesi için format 

projeleri modeline dâhil edilme koşullarını yaratmak,  

3) projeler ile ilgili departmanlar ve çapa organizasyonları ile etkileşiminin 

koordinasyon kurmak,   

4) Sosyal alanın oluşturulmasında kaynak çekmek için ve projelerin desteklenmesi 

için yenilikçi yaklaşımların uygulanması yoluyla nüfusun kitlesel katılımıyla koşulları 

oluşturulmak (örneğin, blokchein teknolojileri, iş ortamı tarafından sosyal projeleri 

desteklemek için bir platform oluşturmak vb.)  

5) “Asar” platformunda sosyal projelerin hazırlanmasına katılmak için, sosyal 

projelerin yarışmaları yanı sıra, proje ekiplerinin yatırımcılar ve patronlarla toplantılarını 

düzenlemek,   

6) projelerin kendi kendine yeterliliğe ve sürdürülebilirliğin bağımsız gelişmeye 

ulaşması için koşullar yaratmak,  

7) tüm katılımcıların tutarlı bir şekilde etkileşime girmelerini sağlamak için ayrı 

yönlerde stratejik oturumlar yürütmek.  

2. Proje başlangıcında STK'ların kendi fonları olmadığı için, ilçe ve şehir düzeyinde 

%30 avans sağlanması dâhil olmak üzere, devlet desteği ve finansman mekanizmasını 

iyileştirmek.  

3. Kalıcı tesislerin sağlayarak, devlet mülkiyetinin ekipmanı da dahil olmak üzere 

güven yönetimine aktarılması yoluyla STK'ların faaliyetlerini desteklemek. Tesislerin tercihli 

olarak sağlanmasına girecek olan STK'lar için sosyal açıdan önemli yönlerin bir kaydını 

sağlamak.  

4. Uzman STK temsilcilerinin programları, düzenleyici ve yasal belgelerin 

değerlendirilmesine dâhil etmek ve bu programlarla ilgili uzman topluluğuyla birlikte ihtiyaç 

değerlendirilmesine yönelik bir çalışma ile sağlayacaktır.  

5. Uygulamada şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarını kullananlar için kamu 

finansmanı sağlanmasına yönelik yarışmalarda teşvikler ve ihaleler düzenleyerek STK'ların 

hesap verebilirliğini tanıtmak.  

6. Bilgi, beceri ve diğer kaynakları paylaşmak amacıyla daha yakın işbirliğini, STK 

sektörü içinde, özellikle kırsal alanlarda işbirliğini teşvik etmek için önlemleri uygulamak. 

Kırsal STK'larla ilgili olarak, doğada daha uzun vadeli olması gereken bireysel 

projeleri uygulamak, kırsal sakinlerin zihniyetini göz önünde bulundurmak, STK'ların 

faaliyetlerine olan güven düzeyini artırmak. 

STK'lar ve medya arasındaki etkileşim açısından: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 

sosyal medyada analitik kullanmak: 

1) iletişimin ve faaliyetlerin etkinliğini arttırmak; 

2) itibar risklerini kontrol etmek; 
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3) kuruluşun farkındalığını artırarak uygun haber akışlarına entegre etmek; 

4) çok çeşitli ücretli ve ücretsiz hizmetleri kullanmak için: «Brand Analytics", hayır 

kurumlarına yardım programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına hizmetlerine ücretsiz 

erişim sağlar [5]. 

Bu, hedef kitleyi, olası ortakları, bireylerden ve tüzel kişilerden potansiyel mali 

yardım arayışını belirleyecektir; "VKontakte" - iş dünyasından ve kar amacı gütmeyen 

sektörden önde gelen uzmanların kar amacı gütmeyen faaliyetlerin hesaplarını tanıtmayı adım 

adım öğrettikleri ücretsiz bir çevrimiçi kurs sağlar. 

Sonuç 

Bu nedenle, sosyal teknoloji, resmi planların, yeni sosyal gerçekliği yönetme 

yöntemlerinin daha sonraki senkronizasyonunda ve koordinasyonunda operasyonlara ve 

prosedürlere rasyonel bölünme temelinde pratik önem kazandığı sosyal yönetimin en önemli 

unsurudur. Sosyal mühendisliğin son aşaması, projenin uygulanmasının sürekli izlenmesini ve 

gerekirse mevcut duruma göre ayarlamalar yapılmasını içeren yönetim sosyolojisidir. Bu 

aşama, projenin daha sonra gerçekleştirilmesi için önceden işlenmiş bilgileri birleştirerek 

«yerleştirme» olarak nitelendirilir. Bu nedenle, sosyal mühendislikte, uzmanlaşmış çözümler 

alanında karşılaşılan sorunları, sosyal dönüşüm sürecinde olumsuz etkileri etkisiz hale 

getirmenin mümkün hale geldiği sosyal tasarım ve planlama konularına önemli bir yer verilir. 

Siyasi diyaloğa ve sosyo-teknolojik sorunların tanımlanmasına aktif olarak katılmak çalışmayı 

daha verimli hale getirir. Yoksulluk veya eğitim gibi karmaşık sosyo-teknolojik sorunlara 

dikkat çekmek ve karmaşık sosyo-teknolojik zorluklarla başa çıkmak için birleşik teknik ve 

yasama gücüne sahip “teknoloji masterı” gibi yeni kurumlar önermek. Mühendislik eğitimini 

topluma ve mühendislik topluluğuna hizmet edecek şekilde değiştirmek te bu alanın 

çalışmasını geliştirmede katkıda bulunur. 
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Rodosçuk’ta (Tekfurdağı) Aile: 17. Yüzyıl Başları (Şer’iyye Sicillerine Göre) 

 

Merve Akbulut Güler
1
 

Özet 

Bu çalışmada 1601-1606 yılları arasında yer alan Rodosçuk şehrinin adı, coğrafyası, 

iklim çeşitliliği ve Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi gibi konular ele alınmıştır. 

Bunun yanı sıra aile, sosyal yapı ve sosyal yapıyı etkileyen olaylara yer verilmiştir. Rodosçuk 

halkının aile yapısı genel olarak çekirdek aileden oluşmaktadır. Tek eşliliğin yaygın olması ve 

ev içinde bulunan nüfusun beş altı kişiyi geçmemesi belgelerde rastlanılan önemli konulardan 

biridir. Ailenin temelini oluşturan evlilik müessesesi, kadın ve erkeğin birbirini beğenerek, 

anlaşarak ve ailelerinin rızasını alarak gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen evliliklerde olumsuz 

örneklere de rastlanılmıştır. Evliliğin gereksinimleri içerisinde yer alan nafaka ve mehir, her 

aile tarafından verilmeye çalışılmış ailelerin maddi durumlarına göre altın, para veya ev eşyası 

şeklinde verilmiştir. Kadının toplum içinde asıl ihtiyaçlarının karşılanması için bu konuya 

ehemmiyet verilmiştir. Rodosçuk’ta sosyal yapı ve sosyal hayatı etkileyen olumsuz olaylar 

oldukça yaygındı %45’lik dilimde ilk sırayı adam yaralama ve öldürmeler alırken ikinci sırayı 

ise %40’lık dilim ile hırsızlık takip ediyordu bunların dışında eşkıyalık, aldatma ve diğer 

olaylara da rastlanılmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Rodosçuk, Şer’iyye Sicilleri, Mehir, Aile, Nafaka. 

ABSTRACT 

 In this study, subjects such as the name of the city of Rodosçuk, which took place 

between 1601-1606, its geography, climate diversity and its capture by the Ottoman Empire 

were discussed. In addition, the events affecting the family, social structure and social 

structure were included. The family structure of the people of Rodosçuk was generally 

composed of nuclear families. It is evaluated in the documents that monogamy is common 

and the population in the house does not exceed five or six people. Although the marriage, 

which forms the basis of the family, was realized with the consent of the two families, the 

men and women liked and agreed with each other, but negative examples were also 

encountered. Alimony and mehir, which are among the requirements of marriage, were given 

in the form of gold, money or household goods, depending on the financial status of the 

                                                 
1
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families that were tried to be given by each family. This issue has been given importance to 

meet the essential needs of women in society. Negative events affecting the social structure 

and social life were quite common in Rodoscuk, while injuring and killing took the first place 

in the 45% segment, while the second was followed by theft with 40%. 

Keywords: Rodoscuk, Şer'iyye Registers, Mehir, Family, Alimony. 

GİRİŞ 

Rodosçuk’un kuruluşundan bu güne kadar gelen isimleri, egemenliği altında kaldığı 

imparatorlukların ya da milletlerin kullandığı dillerin zaman içerisinde yazınsal değişikliklere 

uğrayarak kendilerinden önceki devirlerin etkisiyle çeşitli değişimler geçirmiştir.
2
 Var 

oluşundan beri aynı isim ile anılan yerler oldukça azdır. Her milletin her devletin hâkim 

olduğu yere kendi damgasını vurması ve kendi karakterini vermesi her dönemde rastlanılan 

bir durumdu, bu kaide Tekirdağ ismi üzerinde de etkisini göstermiştir.
3
 

Tekirdağ’ının eskiden yeniye doğru aldığı isimler; “en eski adı Visanthe veya Latince 

olarak Bisanthe (Bisante) idi ve bu yerin bir Sami kolonisi olduğu biliniyordu.
4
 Max Pehle, 

Hans Silbornborth tarafından hazırlanıp, 1929’da Leipzip’te basılan Historicher Schul-

Atlas’ın 5 ve 6’ncı sayfasında eski zamanlardaki Akdeniz çevresini gösteren önemli ve büyük 

bir harita bulunuyordu. Bu harita Herodot’un verdiği bilgilere göre çizilmiş haritanın MÖ en 

az 5’inci asra ait olduğu tahmin edilmektedir. Marmara sahilleri kırmızı bir şeritle Yunan 

kolonileri olarak gösterilmiştir. Bunlar arasında Tekirdağ’ın bugünkü yeri de Bizanthe’ye 

tesadüf etmekteydi. O hâlde Rodosçuk’un tarihte tespit edilebilen en eski adı Bisanthe’dir.
5
 H. 

Kelepert’in (Formae Orbis Antique XVII) Trakya haritasında da Bisanthe ismi yer almaktadır. 

İslam Ansiklopedisi’nin Süpleman cildinde Franz Babinger tarafından kaleme alınmış olan 

Rodosto maddesinde şehrin en eski ismini Bizanthe göstermiştir.
6
 “Bu isim bölgede yer alan 

Biston Trakları’na istinaden verilmiştir. Bisanthe ve çevresi MÖ 15. yüzyılda bir süre Odrys 

                                                 
2
 İbrahim, Uzun, ‘‘Tekirdağ’a Kuruluşundan İtibaren Verilen Adlar Üzerine Bir Araştırma’’, Tekirdağ’ın 

Bilinmeyen Tarihi ve Kültürü, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Yayınevi, İstanbul 2015, s.31. 
3
 Hikmet Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Ahmet Sait Basımevi, İstanbul 1949, s.5. 

4
 L. Andereasyan, İnciciyan, Hrand D. “Osmanlı Rumeli’sinin Tarih ve Coğrafyası”, Güney Doğu Avrupa 

Araştırmaları Dergisi, 1976, C.4-5, s.136. 
5
 Mehmet Serez, Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, Dönmez Ofset Yayıncılık, Ankara 2007, s.12.        

6
 Yalnız bu sözü İstanbul’un eski adı olan (Byzantium) ile karıştırılmamalıdır. Bk. Aydın Oy, Tekirdağ İli Yer 

Adları- I. Merkez İlçesinin Toponomisi, Tekirdağ Halkevi Yayınları, No.1, İstanbul 1964, s.75. 
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Krallığı’nın egemenliği altında kalmıştır.
7
 Anadolu’da Perslerin yenilgisi ile bu ismi 

almıştır”.
8
 

Yunanlılar zamanında şehrin ismi Rhaidestos şeklinde geçmeye başlamış ardından 

bölge Romalıların işgaline uğramıştı; işgal sonrası Yunanlılar şehirde yarı özerk halde 

yaşamlarını sürdürdü.
9
 Romalılar Devri’nde ise Rhadesthus olarak isimlendirilmiştir.

10
 Bu ad 

İskender’in MÖ 334-843 yılında gerçekleştirdiği Granyküs Muharebesi’nden sonra Bisanthe 

ismi yerine artık Rhaedestus ismi yazıldığı görülmektedir.
11

 Bu sözcüğün Latin-Roma menşeli 

bir menşeden geldiği tahmin edilmektedir. Zira 15’inci sayfada İranlılar zamanında ve 11’inci 

sayfadaki Romalılar Dönemi’ndeki Küçük Asya’yı gösteren iki haritadan ilki Bisanthe, 

ikincisi ise Rhaedestus olarak basılmıştır.
12

 Rhaedestus sözcüğü Latin ve Yunan mehazlarında 

aranması daha faydalı olabilir. Trakya ve Anadolu, Roma idaresine geçtikten sonra da yine bu 

isim ile kullanılmıştır.
13

 

Kentin Rodosto olarak ifade edilmesi İlk Çağ’dan başlayarak Orta Çağ’a kadar devam 

etmiştir.
14

 “Şarlman İmparatorluğu’nun 843’teki paylaşımını gösteren haritada da bu isimle 

yer almıştır.
15

 İlk defa 1773 yılında Yahudi topluluğundan bizdeki Haham karşılığı olan 

seyyah, Rabbi Benjamin of Tudela’nın kullandığı bir sözcüktür. Bu yüzyılda Rodosto’da 400 

kişilik bir Yahudi topluluğu varlık göstermekteydi. Macarlarda, Latince ve çeşitli Avrupa 

ülkelerinin dillerinde Rodosto ifadesini kullanmaktaydılar ve Rodosto Yahudi Üniversitesi 

diye adlandırılmaktadır.
16

 Rodosto adının günümüze kadar geldiği görülmektedir. Avrupalılar 

Rodosçuk’a bugün bile Rodosto adıyla anılmakta ve haritalara da böyle yazılmaktadır”.
17

 

Osmanlılar, Tekirdağ’ı fethettiklerinde bölgeyi önce Rodosçuk, daha sonra ise 

Tekfurdağı olarak adlandırılmıştır. Ön Osmanlı Türkçesinde yer alan Türkçenin fonetik 

yapısına uydurulmuştur. 14. yüzyılda Tekirdağ, 1357 yılında Murat Hüdavendigâr ve Evrenos 

Bey tarafından fethedilmesi
18

 ve döneminde buraya Tokat, Sivas, Konya ve Kayseri’den gelen 
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göçmenler getirilerek bölgeye yerleştirildikleri bilinmektedir. Türkler Barbaros’u bırakarak o 

zaman bir çiftlik yeri olan şimdiki Tekirdağ’a yerleştiler günden güne büyüyen, gelişen ve 

Trakya’da askeri üs, köprübaşı olan bu şehre Rodosçuk ismini verdiler.
19

 Osmanlı tarihinde, 

fermanlarında, divanı hümayun vesikalarında, Tekirdağ’da bulunan mezar taşlarında daima 

(Rodosçuk) ismi geçmektedir.
20

 

 Osmanlılar Rodosçuk adının yanı sıra ikinci bir ad olarak Tekfurdağı adını da 

kullanmışlardır. XV-XVI
21

 yüzyıl müzminlerinde bölgenin adı Tekfurdağı olarak 

geçmektedir.
22

 Tekfurdağı ismini menşei ile ilgili, Osmanlı Devleti’nin son vakanüvisi olan 

Abdurrahman Şeref Bey bu ismin Ermenice de “melik ve hâkim” anlamına gelen “tekavur” 

kelimesinden meydana geldiğini belirtmiştir.
23

 Aşıkpaşazade Tarihi’nde ise “Tekürdağı” veya 

“Tekfurdağı” adı geçmektedir. Aynı suretle Müneccimbaşı da bu sözcüğü “Tekür” şeklinde 

ifade ederek belgelere kaydetmiştir.
24

 1601-1606 yıllarına ait şer’iyye sicillerinin
25

 

incelenmesi üzerine belgelerde Tekirdağ ilinin adı 5 defterde de Rodosçuk şeklinde 

geçmektedir.
26

 

Rodosçuk, Marmara Denizi’nin kuzeyinde bulunup İstanbul, Kırklareli, Çanakkale ve 

Edirne ile hudut olan bir sahil şehridir.
27

 Marmara Denizi’ne kadar inen nehirlerle derin ve sık 

bir şekilde ayrılmıştır. Kuzey Ergene Havzasına doğru sokulan Ördekli Deresi deniz 

galebesine maruz kalarak vadi tabanının meydana getirdiği koyda Rodosçuk şehri 
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bakınız. Yunus Uğur, “Şer’iyye sicili”, C.39, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2010, s.8-11.  
26

 RŞS, nr.1543, 169a/1, RŞS, nr.1544, 53b/1, RŞS, nr.1545, 94a/3, RŞS, nr.1546, 48b/2, RŞS, nr.1547, 17a/3.; 

RŞS. Rodosçuk Şeriyye Sicilleri ifade etmektedir. Nr. Defter numarasını, diğer bölüm ise sayfa numarasını, 

defter üzerindeki hüküm sayfasını ve bölümünü göstermektedir. 
27

 Hacer Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI-XVII. Yüzyıllarda 

Tekirdağ ve Yöresi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s.5. 
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kurulmuştur.
28

 Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan kara, deniz ve demir yolu yine Rodocuk 

ilinden geçmektedir. Tekirdağ, 6.218 km²’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının % 0,8’ini 

kapsar, Rodosçuk ve çevresinin arazisi ve bitki örtüsü, genel olarak Trakya bölgesinin 

mütebariz özelliklerini taşımaktadır. İstanbul’dan başlayarak bütün Trakya son derece 

bereketli ve feyizli topraklara sahiptir.
29

 Kıyı kesimlerin de ise Akdeniz iklimi 

hissedilmektedir. Fakat kışları, Trakya’dan esen kuzey rüzgârlarının etkisine açık olan şehir,  

Karadeniz ikliminin etkisiyle de İstanbul Boğazı ile Marmara kıyılarına ulaşması sonucu daha 

soğuk olmaktadır. Rodoscuk’a yılda birkaç kere düşen kar sebebiyle Akdeniz ikliminden 

ayrılmaktadır.
30

  

 “Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa emrindeki Osmanlılar H. 759
31

/M. 1357 

Pazartesi günü 18’inci defa Rumeli’ye girmişlerdir. İlk olarak Bolayır’ın güney kısmı 

tamamen ele geçirilmiş
32

, İpsala ve daha sonra da Rodosçuk
33

 Kara Koca, Kara Foça ve Kara 

Mürsel adlarında yetmiş erin ve Lala Şahin, Hacı İl, Evrenos gibi önemli komutanların 

yardımı ile Gazi Süleyman Paşa tarafında fethedilmiştir”.
34

 Rodosçuk fethedildikten sonra 

Türklerin mesuliyeti altında devamlı olarak kalıp kalmadığı hakkında ise kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır.
35

 Rodosçuk’a kadar olan bölgeler bazı kaynaklarda sadece isim olarak 

zikredilmekte, nasıl fethedildiği konusunda kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Aynı 

zamanda bölgenin hangi tarih itibariyle ele geçirildiği hususunda farklı tartışmalar olup 

kaynaklarda farklı tarihler verilmektedir.
36

 Süleyman Paşa Rodosçuk’u ele geçirdikten sonra 

Rodoscuk’tan Hayrabolu üzerine yürümüş ve çetin bir savaş başlamıştır. Bizanslılar fazla 

dayanamayıp bu bölgeyi Osmanlıya teslim etmiştirler. Süleyman Paşa daha sonra yönünü 

doğuya çevirerek Çekmeceye kadar ilerlemiş ve o dönemde Rodosçuk’u, askeri üs olarak 

kullanmaya başlamıştır.
37

 

RODOSCUKTA SOSYAL YAPI 

 

                                                 
28

 Serez, Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, s.105. 
29

 Numan Elibol, ‘‘Batılı Seyyah ve Gözlemcilerin Eserlerinde Tekirdağ (18.-19. Yüzyıllar)’’, (Ed. Murat 

Yıldız), Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu: 26-27 Mart 2015-

Tekirdağ: Bildiriler, Kitabevi Yay., İstanbul 2016, s.389. 
30

 Serez, Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, s.105. 
31

 Kâtip Çelebi, “Cihannüma”, C.2., (Ed. Said Öztürk), Mahya Yayıncılık, İstanbul 2013, s.989. 
32

 Halil İnalcık, Trakya Fütuhatı, Kitabevi, İstanbul, 2016, s.2. 
33

 Satkın, Tekirdağ Eski Ahşap Evleri, 13,; Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, s.37. 
34

Anlatılan söylentiye göre Tekirdağ o vakitler bir çiftlik arazisinden ibaretti. Şehir ise Barbaros’ta 

bulunmaktaydı. Bk. Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, s.37. 
35

 Darkot ‘‘Tekirdağ’’, s.133. 
36

 Bayraktar, XIX. Yüzyılın Ortalarında Tekirdağ Kazası, s.1. 
37

 Çevik, Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, s.37-38. 
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AİLE 

Bir toplumun mihengi ve en küçük vâhidikıyâsî ailedir. Aile canlı bir yapı olarak, içinde 

bulunduğu bölgenin; kültürünü, etnik yapısını, dini inanışını ve coğrafi özelliklerine göre 

değişiklikler gösterebilmektedir. “Osmanlı İmparatorluğu’nun, yayıldığı geniş coğrafyaya, 

çok milletliliğe, çok dinliliğe nispet, ülke genelinde birçok noktada özellikleri birbirine 

benzeyen, ortak bir kültür yapısı oluşturmaktadır. Bu kültürel ortaklığın en açıklığıyla 

görüldüğü yer ise ailedir”.
38

 

 Aileyi teşkilce oluşturan aile bireyleri devirlere, bölgelere, sosyal ve ekonomik yapıya 

göre değişmektedir. “Aile; aynı çatı altında yaşayan anne (ana), baba ve çocuklardan oluşan 

çekirdek aile
39

 ve çok sayıda kandaş ya da çekirdek ailenin aynı çatı altında birleşmesiyle 

oluşan geleneksel geniş aile
40

 şeklinde iki güruha ayrılmaktadır”.
41

  Geniş aile
42

 üç neslin bir 

arada yaşadığı, ama yakın akraba ve kardeşlerin ailelerini de içeren daha geniş bir mümteziç 

bir topluluğun azasıdır.
43

 Ailedeki üstünlüğün baba veya anne de oluşuna göre aileler iki 

hizibe ayrılmaktadır. Babanın üstünlüğüne dayanan, onun çocuk ve yakınlarını içine alan 

aileye ataerkil (pederşâhî), anne hâkimiyetine dayanan, onun çocuk ve yakınlarının meydana 

getirdiği aileye de anaerkil denilmektedir. Pederşâh aile daha yaygın olmakla birlikte insan 

topluluklarında her iki misal aileye de rastlanmaktadır. Ayrıca aile, eşlerin sayısına göre tek 

eşliliğe (monogami) dayanan aile ve çok eşliliğe
44

 (poligami) dayanan aile olmak üzere iki 

güruha ayrılmaktadır.
45

 Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Rodosçuk’ta da her iki 

evlilik türünün örneklerine rastlamak mümkündür. Ancak Rodosçuk’a ait sicil kaynaklarını 

                                                 
38

 Şahin Sonyıldırım, 17. Yüzyılın İlk Yarısında Manisa, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, s.80. 
39

 RŞS, nr.1544, 34a/2.   
40

 “Osmanlı aile tipini, “geniş aile” biçiminde tanımlamak pek doğru olmasa gerektir. Zira bazı şehirler üzerine 

yapılan tetkikatlar sonucunda elde edilen veriler, Osmanlı aile müessesesinin geniş olmadığını, sanıldığının 

aksine bir durum sergilediğini göstermektedir. Bu görüşün en önemli kanıtı, herhalde ölen kişilerin 

terekelerinden (bıraktıklarından) çıkarılan bilgiler olmalıdır. Osmanlı Devrindeki Türk aile kurumu ile bunun 

genişliği ve büyüklüğü hakkında bize önemli fikirler vermektedir.”; Bk; İbrahim Güler, “XVIII. Yüzyılda Aile: 

Sinop Örneği”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.1. 
41

 Zülfiye Koçak, “Şeriyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayıntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600-1650)”, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, s.44, 2010, s.1.  
42

 RŞS, nr.1544, 33a/1. 
43

 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, Turhan Kitapevi, Ankara, 

2004, s.57. 
44

 Çok eşlilik hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ali Kâmil Kevser, “Çok Evlilik”, DİA, C.8, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 1993, s.365-369. 
45

 Mehmet Akif Aydın, “Aile”, DİA, C.2, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1989, s.196. 
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incelendiğinde tek eşli evliliklerin daha yaygın olduğu
46

 çok eşliliğin ise yaygın olmadığı 

görülmektedir.
47

 

EVLİLİK 

 Osmanlı’da toplumsal yapıda aslı olan aile müessesesinin oluşmasında ilk adım 

sayılan Namzetlik (nişanlanma) ile ilgili örf ve âdetler sicillere konu olan davalardan saptama 

edilebilmektedir. “Lügatname de  “birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel 

ilişki” gibi anlamlara gelen nikâh kelimesi fıkıh terminolojisinde, şer’ an aranan şartlar 

çerçevesinde aralarında evlenmelerine mâni bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını 

geçici olmaksızın tevhidini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında hâsıl olan evlilik ilişkisini 

ifade etmektedir”.
48

 

 Ailenin mihengine şekil veren evlilik kadın ve erkeğin kendilerine özgü bir gizliliğin 

paylaşım alanı oluşturmalarına, insan hasebinin devamına katkı sağlamalarına imkân veren 

yegâne helal ilişki olarak kabul edilmiştir.
49

 Rodosçuk Mahallesi’nde oturan Kara İbrahim 

Paşa ve Mihrimah Hatun’un ailelerinin rızalarını aldıktan sonra evlendikleri bilinmektedir.
50

 

Yine Rodosçuk’ta yaşayan Rıdvan, İsmihan adlı bir kadınla evlendiğine dair kayıt 

bulunmuştur.
51

 Rodosçuk Hüseyin Çavuş Mahalle sakini Recep, aynı mahallede yaşayan 

Emine adlı bir kadınla evlenmek istediğini ailesine iletmiş ve ailesinin rızası alınarak evlilik 

gerçekleştirilmiştir.
52

 Rodosçuklu Hüseyin, Fatma adında bir kadınla evlenmek istemiş iki 

ailenin de rıza göstermesi ile evliliğin yapıldığı görülmektedir.
53

 Kadının rızası olup ailenin 

rızasının olmadığı bazı evliliklere de rastlanılmaktadır. Örneğin, Ali’nin kızı Alime, Yusuf ile 

kaçarak ailesinin rızası olmadan evlendikleri bilinmektedir.
54

 Rodoscuk şer’iyye sicillerinde 

genel olarak tek eşli evliliklere rastlanılmıştır. Şer’iyye sicillerinde birkaç muhallefat ve miras 

örneğinde eş ve çocuk sayısı tespiti yapılabilmektedir. Rodosçuklu bir ailenin 2 kız çocuğuna 

sahip oldukları, erkek çocuklarının olmadığı ve Ahmet’in tek eşli olduğu bilinmektedir.
55

 

Rodosçuk Kara Kâtip Mahallesi’nde oturan bir ailenin 2 kız, 2 erkek çocuklarının olması ve 

                                                 
46

 Hacer Ateş, XVI-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Yöresi, s.126. 
47

 RŞS, nr.1543, 81b/1, RŞS, nr.1544, 41a/1, RŞS, nr.1547, 48b/2, RŞS, nr.1545, 60a/2. 
48

 Fahrettin Atar, “Nikâh”, DİA, C.33, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007, s.112. 
49

 Atar, “Nikâh”, s.112. 
50

 RŞS, nr.1544, 131a/1. 
51

 RŞS, nr.1544, 56b/4/-5. 
52

 RŞS, nr.1544, 8b/3. 
53

 RŞS, nr.154547b/1. 
54

 RŞS, nr.1545, 75a/1. 
55

 RŞS, nr.1547, 51b/2. 
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Süleyman’ın tek eşli olduğu belgelere kaydedilmiştir.
56

 Rodosçuk’ta oturan İsmail’in 2 erkek 

çocuğa sahip olduğu bilinmektedir.
57

 Rodosçuk aile fertleri görüleceği üzere en az 1 en çok 5-

6 çocuktan ve 1 eşten oluşmaktadır. 

 İncelenen belgelerde fertlerin ölümlerinden sonra Tereke Defteri tanzim edilememiştir. 

Bundan dolayı sicillerde tereke kayıtlarının olmayışı demografik verilere ulaşmayı 

engellemiştir. Eş, çocuk ve hane sayısının temin ve tesisi için Tereke defter kayıtları bizim 

için çok önemli idi. Tereke kayıtlarının olmaması bizi muhallefat ve miras defterlerine 

yöneltecek ancak bu defterlerde çalışma için yeterli olmayacaktır. Muhallefat ve miras 

defterlerinde eş ve çocuk sayısının net bir şekilde bazen ifade edildiği bazen de sadece 

“kardeşler, çocuklar” gibi kavramlarla ifade edildiği görülmektedir.
58

   

MEHİR 

“Evliliğin semereleri arasında yer alan mehir, “ücret” manasına gelmektedir. Evlilik 

esnasında ödenen meblağı veya malı ifade etmesi
59

 bu uygulamanın evlilik müessesesinin 

Sami kültüründeki ilk şekilleriyle alakalı olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de mehir manasında ecrin 

çoğulu olarak ücûr, fariza ve saduka (çoğulu sadukât) kelimeleri geçmektedir. Hanefi geleneği 

ve tevilinde, mehir iki güruha ayrılıyordu: Evlilik misâkının imzalanmasıyla ödenen “acil 

mihr” (mehr-i muaccel) ile tecil edilmiş ister ölüm ister boşanma sonucu ödenen 

“geciktirilmiş mihr” veya vaat edilen ve sonradan ödenmesi için söz verilen mihre ise (mehr-i 

müeccel) denir”.
60

 Rodosçuk sakinlerinden Yusuf, eşinin belirlediği 6500 mehir akçasını 

istemesi üzerine bu akça miktarının verilemeyeceğini eğer razı gelirse 406 akça verebileceğini 

söylemiştir. Ancak eşi durumu kabul etmemiş mihri muaccelinin verilmesinin vacip olduğunu 

ileri sürüp kırk gün içinde kendisinin belirlediği akça miktarının ödenmesini begaye 

etmiştir.
61

 Halil Çelebi tarafından eşine ayrılan 2000 akçalık mihri muaccele nafakası üzerine 

kavga edilmiş ve ayrı yerlerde yaşayan eşler birbirlerinden haberdar olmak şartıyla nafaka 

mihrinin ödetileceği ileri sürülmüş ancak birbirlerinden haberdar olmaları mümkün 

olmadığından bir müddet mihr alma olayı ertelenmiştir.
62

 Rodosçuk’ta yaşayan Fatma eşinden 

ayrılması üzerine, eşi tarafından Fatma’ya 6000 akça mihri muaccele olarak taayyün edilen 

                                                 
56

 RŞS, nr.154545b/1. 
57

 RŞS, nr.1544, 33a/1. 
58

 RŞS, nr.1544, 56b/4/5,  
59

 Colin İmber, “Osmanlı Hukukunda Zina”, çev. Muharrem Midilli, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, s.29, 

2017, s.506. 
60

 Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.17, 4, 2013, s.230. 
61

 RŞS, nr.1543, 81b/5. 
62

 RŞS, nr.1545, 6b/3. 
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akça miktarı eşine teslim edilmiştir.
63

 Rodosçuk kazasında İbrahim tarafından belirlenen 800 

mihri muaccel akçası evlendikleri gün içinde eşine tesellüm etmiştir.
64

 Rodosçuk Hüseyin 

Çavuş Mahalle sakini olan Recep Bey, eşi Emine’ye vermek için belirlediği 4000 mihri 

muaccele akçasını eşinin ölümü üzerine kayınpederi tarafından oğlunun muhallefatından akça 

temini yapılıp 4000 akçalık mihri gelini ve torunlarına vermiştir.
65

 Rodosçuk Mahallesi’nde 

oturan Kara İbrahim Paşa’nın vefatı ile eşi Mihrimah Hatun’a verilmesi için belirlenen 200 

mihri muaccele akçasının tamamının verilmediği 40 akçasının daha sonra ödenmesi için bir 

süre belirlendiği ve verilen sürenin dolması üzerine 40 akça mihr Mihrimah’a ödenmiştir.
66

  

Rodosçuk kazasında hatf eden Rıdvan Hoca eşi İsmi Hatun’a 6000 akçalık mihri 

müeccel verilmesini beyan etmiştir. Lakin İsmi Hatun’a sadece 4000 akçalık mihr verildiği 

geriye kalan 2000 mihrin verilmediği anlaşılmış bunun üzerini Rıdvan’ın kardeşleri 2000 

akçalık kısmı aralarında takbiz edip yengelerine teslim ettikleri belgelere kaydedilmiştir. 

Ancak İsmi Hatun 2000’lik kısmı tekrar Rıdvan’ın kardeşlerine verip bu mihri onlara vehb 

ettiği söylemiştir.
67

 Mehri müeccelin verildiğine dair zevcenin tasdikkârâne mahkeme-i 

şer’iyyede kaydı yapılmalıdır. Mehir nikâhlı kadının malı olup istediği gibi tasarruf salahiyeti 

vardır.
68

 

Rodosçuk sakinlerinden olan Ayşe’nin nikâhı sırasında güvalar huzurunda anne ve 

babasının vekilliğiyle 5000 akça mihr belirlenmiş bunun yanında bir gömlek, bir nakış yüz 

yastığı, bir nakış bohça ve bir testi verilmiştir. Evlilik sonrasında Ayşe’nin eşi 4000 akça 

ödeyebilmiş Ayşe ise eşini zor duruma sokmamak için 1000 akçalık mihri muaccele 

hakkından vazgeçmiştir.
69

 

“Mehir miktarı konusunda Hanefi mezhebinden on dirhem gümüş, üst sınırı için bir 

miktar konmamakla beraber mezhepler arası miktarın değiştiği görülmektedir.
70

 Mehir nakit 

meblağ olarak verildiği gibi, belli bir eşya, köle ya da cariye olarak da ödenmektedir.
71

 

Faraza, Rodosçuk kazası Abdi Hoca Mahallesi’nde, Mahmut Bey’in eşine mihr muaccele 
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 RŞS, nr.1544, 35b/3. 
64

 RŞS, nr.1547, 22a/4. 
65

 RŞS, nr.1544, 8b/3. 
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 RŞS, nr.1544, 131a/1. 
67

 RŞS, nr.1544, 56b/4/5.  
68

 Ortaylı, “Osmanlı Toplumunda Aile”, s.85. 
69

 RŞS, nr.1545, 3b/2. 
70

 Koçak, “Şeriyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayıntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600-1650)”, s.299. 
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 Karadoğan, “Osmanlı Hanedanının Aile Yapısı ve Güncel Yaşamı”, s.220. 
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olarak verdiği bir beyaz kadife, esbap, bir kazan ve 8000 akçanın mihr muaccele şeklinde 

verildiği bilinmektedir”.
72

 

 1601-1606 yıllarına ait şer’iyye sicilleri incelendiğinde mihr ve nafakanın genel olarak 

kadınlara münhasır olduğu ve mihrin sadece meblağ olarak değil ev eşyası, yatak, yorgan ve 

kıyafet gibi birçok eşyanın da mihr içinde yer aldığı görülmektedir. Meblağ miktarı kişiden 

kişiye değişmesi hasebiyle mihr için belirli bir miktar vermek mümkün olmayacaktır. Ayrıca 

mihr ile ilgili tefrikalarında olduğu ve mihri müeccele ile ilgili fazla kaydın bulunmadığı da 

belgelerde dikkat çekmektedir.
73

 

NAFAKA 

Lügatname de “nafaka” kelimesi “harcamak, tüketmek” anlamındaki infak mastarından 

türetilmiş olup “azık, ihtiyaçların karşılanması gayesiyle harcanan meblağ gibi maddî 

değerler” manasına gelir. Terim anlamı, “hayatiyetin ve yararlanmanın devamlılığını 

sağlamak için yapılması zorunlu olan harcamalar” şeklinde belirtilebilir.
74

 Nafaka yiyecek, 

giyim ve ked ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır. Rodosçuk kazası Mehmet 

Mahallesi’nden olan Mustafa Bey’in oğlu Aşur eşinin nafakasını bırakıp İstanbul’a gitmiştir. 

Dört beş aylık nafakanın 200 akçasını mihri muaccel şeklinde, 810’unun ise nukud olarak 

verilmesini söylemiştir. Bunlardan ayrı olarak da bir yorgan-döşek, iki tencere, dört sahan ve 

esbap nafaka olarak verilmiş ancak 810 nakit akçanın hala verilmediği görülmektedir.
75

  

Rodosçuk kazasında eşi tarafından Fatma’ya verilen 1200 akça, bir döşek, bir yorgan, iki 

yastık ve bir alaca kazan nafaka olarak tayin edilmiş ve eşi Fatma’ya verilmiştir.
76

 Kadının 

baba ve annesi mahkemeye merciye giderek kızlarının ve torunlarının yiyecek, giyecek vs. 

levazımatları için nafaka isteyebilir, miras yoluyla intikal eden mallardan nafaka bağlanmasını 

talep edebilirlerdi.
77

  Rodosçuk “(…) Paşazade Mahalle” sakinlerinden Hüseyin eşi 

Gülsüm’den ayrılmak istemiş ayrılma sonucu eşine; üç döşek, üç yorgan, bir sandık, bir ibrik, 

bir leğen, kaşık, bir minder, bir sini ve 3000 akça nafaka miktarı vermiştir.
78

 Yine benzer bir 

nafaka enmuzeçine belgelerde rastlanılmıştır.
79

 Rodosçuk kazasında Halil eşi İsmihan 
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 RŞS, nr.1544, 29b/1. 
73
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76

 RŞS, nr.1547, 48b/2. 
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 Leyla Özpolat, 1 Numaralı Konya Şer’iyye Sicili (970-1019/1563-1610) (Değerlendirme ve Transkripsiyon), 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2016, s.54-55. 
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79
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Hatun’un nafakası için bir naib belirlemiş yıllık nafakanın bu kişi tarafından verilmesini 

istemiştir.
80

 Rodosçuk sakinlerinden Ayşe Hatun eşinin ölümü üzerine 1700 akça olarak 

belirlenen nafaka miktarının tahsili için beş aylık bir süre belirlemiş sürenin dolması ile Ayşe 

Hatun’a nafakası teslim edilmiştir.
81

  Rodosçuk’ta Ayşe Hatun için belirlenen 1500 akçalık 

nafaka kocası tarafından bir koşula bağlı kalarak verilmesi kararlaştırılmış bu koşul ise eşi 

Ayşe’nin İstanbul’a gitmeyip Rodosçuk’ta kalması üzerine belirlenen nafakayı verebileceğini 

söylemiştir.
82

  Rodosçuk’ta Hüseyin zevcesi için bir yıl tamamına değin yevmi 4 akça nafaka 

verilmesi üzere ailesine bir miktar akça bırakmış olduğu belgelere yazılmıştır.
83

 Rodosçuk’ta 

Derviş Bey’in eşi Fatma kocasında ayrı olup babasının evinde yaşamaktadır. Nafaka olarak 

bir kesik künye ve esbap aldığı belgelere kaydedilmiştir.
84

 

BOŞANMA 

Osmanlı aile hukuku, İslam aile hukukundan bağımsız düşünülemez ve İslam 

Hukuku’nda boşama ile ilgili kararlar Osmanlı hukukunda da aynen geçerliliğini devam 

ettirdiği söylenilebilir. Bu nedenle İslam Hukuku’nda olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de 

çeşitli boşanmalar vakidir. “Lügatta; “serbest kalmak/serbest bırakmak, bağından 

kurtulmak/bağını çözmek” anlamındaki “talâk” kelimesi fıkıh ıstılahen belli lafızlarla nikâh 

akdinin bozulmasını ifade eder. Türkçe de mukâbili ise boşama ve boşanmadır”.
85

 İslam 

Hukuku’nda boşanma için iki kişinin birbirinden uzak durması, ayrılması anlamına gelen 

“müfarekat” tabiri kullanılmaktadır. Bu genelde İslam Hukuku’nda erkeğin sansürsüz bir 

boşanma hakkının varlığıdır. Kadının buna karşılık gelecek şekilde boşanma hakkı olmaması 

anlamı da doğrudur; tek kaide durumu, kocanın iktidarsızlığı, dine küfrü veya eşini terk 

etmesidir. Kadın, kocasının tek taraflı boşama izahına ve reddetme hakkına sahip değildir. Bir 

kadının eşini boşamak gibi bir hakkı yokken, erkek karısını ya da eşlerinden birini kolayca 

boşama hakkına sahiptir. Erkeğin boşamak için “boş ol” demesi de yeterliydi ki, kadının 

kaderi, erkeğin iki dudağı arasına terk edilmiştir. Örneğin, Rodosçuk sakinlerinden Hüseyin 

Çavuş, eşi Hatice’ye sarhoşken boş ol demiş ve daha sonra durumun sual olunması fikir 

                                                                                                                                                         
nr.1543, 6a/5.; Rodosçuk kazasına tabiî karye sakinlerinden Şaban vefatı üzerine geride bıraktığı mallardan eşine 

nafaka temini yapılması için aile fertlerine vasiyet etmiştir. RŞS, nr.1543, 94b/2.; Rodosçuk sakinlerinden 

Mehmet Çelebi, bilinmeyen bir nedenden ötürü eşine ödediği nafakayı kesmiştir. RŞS, nr.1543, 104a/4.; Şevval 

ayının 20. günü Rodosçuk kazasına tabiî Mustafa eşine yevmi 3 akça nafaka ödemekteydi. RŞS, nr.1543, 28a/2, 

RŞS, nr.1543, 27b/5.  
80
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 RŞS, nr.1544, 66a/4. 
83

 RŞS, nr.1545, 70a/3. 
84
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alınması için konu araştırılmıştır. Hüseyin, sarhoş olduğunu ve eşini boşadığını kabul etmiş ve 

eşler boşanmışlardır. 
86

 

1. Şartlı Boşanma 

Bazı boşanmaların belirli bir şarta bağlandığı görülmektedir. “Bursa şer’iyye 

sicillerinde görülen bir örnekte: Bu şart “bir defa dahi hamr ve arak (şarap ve rakı), ekşi boza 

içersem zevcem Ayşe benden talak-ı bâinle boş olsun” örneğinde olduğu gibi dinen memnu 

bir fiili işlemek üzerine yapılabiliyordu. Fakat yasak bir fiilin işlenmesi boşanmanın 

tahakkukunun yanı sıra koca açısından işlediği fiil için de cezaî te’yid gerektiriyordu. Bu 

nedenle boşanma için ileri sürülen şart her zaman mahkemede açıkça dile 

getirilmeyebiliyordu. “Bundan evvel bir husus üzere olan şartının vukuuna binaen mezbur 

Ali’den talak-ı selase ile mutallaka olup” “şeklinde şartın ne olduğu gizleniyor, fakat 

boşanmanın gerçekleştiği tahdid-i kayıt alınıyordu. Bazen eşini ailesinin yanından alıp uzak 

bir yere götürmek gibi özel durumlar da boşanmaya sebep olacak bir şart olarak ileri 

sürülebiliyordu. Bu gibi durumlarda amaç çoğunlukla boşanmak değildi, aksine kişi, söz 

konusu usulleri yapmamakta ne kadar samimi olduğunu göstermek istemekte ve bunun için de 

ehemmiyet verdiği evliliği üzerine yemin etmekteydi”.
87

 Rodosçuk kazasında Muharrem 

ayının 7’nci günü mahalleden ayrılıp İstanbul’a giden Dürdü, eşi Ahmet Çelebi tarafından 

belirlenen 15 gün içinde evine dönüp gelmezse talak ile şartlı boşayacağını
88

 söylemiştir. 

Ancak Dürdü 14’üncü günün üstüne evine geri gelmiş ve boşanma gerçekleşmemiştir.
89

 

Erkeğin kadına bir açıklama yapması veya boşadığını yüzüne karşı ifade etmesi de şart 

koşulan bir koşul değildi. Fakat kadının böyle mükteseb bir hakkı yoktu: Boşanmak istediği 

zaman bunu muktazi sunmak zorundaydı. Bu da kadına dolaylı da olsa boşanma hakkını 

tanımaktaydı; ancak bu da kocası ile daha evlenirken ondan böyle bir hak için izin alabilmesi 

ile mümkündür.
90

 Örnekle açıklamak gerekirse; Rodosçuk kazasında Raziye Hatun 

Mahallesi’nde Hüseyin Bey’in eşi Ayşe Hatun nikâh hengâmında eğer eşim beni döverse üç 
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 Saadet Maydaer, “Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma (Bursa Şer’iyye Sicillerine Göre)”, Uludağ 
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88
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vermektedir.” Bk. Hüseyin Nejdet Ertuğ, “Şer’iyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi 
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Dergisi, C.10, s.1, 2015, s.94. 
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talak ile boşama hakkına sahip olmayı talep ediyorum demiştir. Eşi, Ayşe’yi darp etmesi 

sonrası bu durumun sual olunmasını istemiş Hüseyin Bey eğer aynı olayı bugünden sonra 

tekrar yaparsam o zaman üç talak ile boşa deyip şahitler karşısında bir şans daha istemiş Ayşe 

Hatun’da kocasının isteğini kabul etmiştir.
91

 Bu anlamda, Osmanlı Müslüman kadınları, bir 

evliliğin sona erdirilmesi konusunda kocanın arzusuna ve yetkisine tabii kılmıştır. Ancak 

örnekte görüldüğü üzere bazı durumlarda kadına da boşama hakkı tanınmıştır. 

2. Kazaî Boşanma 

“Lügatta “iki şeyi birbirinden ayırmak” anlamındaki “tefrik”, fıkıhta kadının 

mahkemeye başvurması üzerine hâkim kararıyla evliliğe son verilmesini yani kazâî 

boşanmayı ifade eder. Kur’an-ı Kerîm’de “ferraka” fiili ve türevleri birçok yerde sözlük 

manasıyla, bir yerde de “eşleri birbirinden ayırmaya çalışmak” anlamında geçmektedir”.
 92

 

İncelenen dönem belgelerin de bu boşanma türüne ait örneklere rastlanılmamış ancak konu 

bütünlüğü esas alınarak konunun verilmesi uygun görülmüştür. 
         

3. Anlaşmalı Boşanma 

“Lügatta “elbiseyi çıkarmak, soyunmak; ayırmak” gibi anlamlara gelen hul'. Fıkıhta 

kadının belli bir ivaz vermesi karşılığında kocanın ayrılmaya icâbet etmesi üzerine evlilik 

bağından kurtulmasını ifade eder. Mutâbââtın gerçekleşmesi sebebiyle bu işleme muhalea adı 

verilirdi. Anlaşmalı boşanma, genel olarak eşlerin serbest iradeleriyle aralarındaki evlilik 

ilişkisine son verebilmeleri olarak tanımlanmaktadır”.
93

 Anlaşmalı boşanmaya karar 

verilebilmesi için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin boşanmak üzere 

mahkemeye birlikte başvurmaları veya eşlerin açılan davayı karşılıklı kabul etmesi, hâkimin 

tarafları doğrudan dinlemesi ve tarafların yapmış oldukları mümâşâtın hâkim tarafından 

uygun bulunması gibi birkaç merhalenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
94

 Anlaşmalı 

boşanmanın imkan dahilinde olabilmesi için tarafların boşanmasında çocukların durumu, 

ekonomi ve kişisel sonuçlar bakımından anlaşılmış olup bu anlaşmanın hâkim tarafından caiz 
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c.7, s.2, 2016, s.260. 
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bulunursa bu yöntem aracılığıyla evliliklerini sonlandırmaları mümkün olacaktır.
95

 Rodosçuk 

Mahallesi’nde, yaşayan Süleyman bir gece eşini ağzından burnundan kan gelecek şekilde 

dövmüştür. Evliliklerinin bu olay üzerine bozulması eşleri boşanmanın eşiğine götürmüştür. 

İki tarafta evliliklerini devam ettiremeyecekleri yönünde mümâşâya varmış ve boşanma 

sonrası Süleyman eşine 1000 akça ödeme yapmıştır.
96

 Rodosçuk’ta meydana gelen başka bir 

olay ise; Mustafa eşinin bir aydır sürekli olarak kendini gereksiz yere masrafa soktuğunu artık 

eşine ekonomik olarak yetemediği ve bundan dolayı da evliliğin bitirilmesi yönünde bir karar 

aldığı görülmektedir. Eğer eşi boşanmayı kabul ederse ve bir anlaşmaya varılırsa eşine 

düzenli bir şekilde nafaka ödeyeceğini söyleyen Mustafa anlaşma sonucu eşini üç talak ile 

boşamıştır.
97

 

SOSYAL YAPIYI ETKİLEYEN OLAYLAR 

İnsanlık tarihi boyunca sosyal hayatı olumlu olumsuz etkileyen birçok olay 

görülmektedir. Dönem dönem rastladığımız, toplumu derinden sarsan ve hayat düzenini alt 

üst eden bu olaylar her toplumda ve her devlette kimi zaman az kimi zaman yoğun bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. 1601-1606 yılları arasında Rodosçuk bölgesinde de toplumsal ve kültürel 

hayatı bozacak aykırı davranışların ön plana çıktığı ve sosyal hayatı etkilediği görülmektedir. 

1. Hırsızlık 

“Hırsızlık Eski Türkçede uğrulama, Arapçada “sirkat” ve “serika” kelimeleriyle ifade 

edilmiş, hırsız içinde Eski Türkçede “uğru”, Arapçada “sarik” ve “lişş” kelimeleri 

kullanılmıştır. Sirkat, sözlük ve örfte “başkasının malını gizlice alma çalma” manasında olup 

Kur’an’da, bu anlam çerçevesinde ma’nâ-yı mecazi bir kullanım olarak “başkasının 

konuştuğunu gizlice dinleme” anlamında “istirâku’s-sem’a” açıklaması geçer. Hırsızlık, İslam 

Hukuku’nda ammeten, aklı başında ve baliğ bir kimsenin, başkasına ait ve muhafaza altında 

bulunan, nisap miktarındaki bir malı, mülk edinmek kastıyla, gizlice almasıdır”.
98

 Ezelden 

ebede toplumların tümnde görülen bu ve benzeri suçların ortaya çıkmasında temel sâikeler 

vardır. Hırsızlık suçlarının işlenmesinde fertlerin temel hacetlerini karşılayamaması veya 

hayatlarını idame edememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda insanlar mecburiyetten 
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dolayı böyle bir suçun içerisine girebilmektedir. Lakin bunların dışında husûl olan hırsızlık 

faaliyetlerinde mecburiyetten çok alışkanlık öne çıkmaktadır. Bu kişiler ihtiyaçlarını herhangi 

bir emek harcamadan, nâhak ve sehil yolla ulaşmanın yollarını aramaktadır. Bu durum 

toplumda huzursuzluğa sebep olmaktadır.
99

 1601-1606 yıllarına ait şer’iyye sicillerinde 20’ye 

yakın hırsızlık suçunun olduğu belgelenmiş ve bu hırsızlık olaylarının genelini hayvan 

hırsızlığı oluşturmaktadır. Örnekleyecek olursak, Rodosçuk’un Kefe Mahallesi’nde İbrahim 

adında bir kişinin, Mahmut’un kapısına bıçakla dayanması zorla tavuklarını alması
100

, 1014 

Şevval ayının 17’nci gecesi Yusuf Çavuş’a ait olan koyunların, Musa ve Ahmet adlı çobanlar 

tarafından güdülürken, Mihal bu sürüden 206 adet koyun çalmıştır. Bu koyunların bir 

miktarını Rodosçuk’a götürmüş bir kısmını ise kasap dükkânı olan Rıdvan isimli bir kişiye 

vermiştir. Koyunları kestirip etini aldıktan sonra ise firar etmiştir.
101

 İnecik kazasına tabiî olan 

Ferhat, Süleyman’ın elinde bulunan kuyruğu beyaz siyah sığır, sarı inekler ve küçük öküzün 

çalınması üzerine durumun sual olunmasını talep etmiştir. Hayvanların kesilmiş olması 

karşılığında 2500 akça istenilmiş ancak bu para Ferhat’tan alınamamıştır.
102

 Yine Rodosçuk 

kazasında 1014 yılı Şevval ayının 17’nci gecesi Sarı İsmail’in koyunları çalınmış, olay mercie 

taşınmış otuz gün boyunca tahkikatı yapılmış ancak çalınan koyunlarda çalan kişide 

bulunamamıştır.
103

 

Bu dönemde hırsızlık olayları mütenevvi’dir. Rodosçuk kazası Cennet Hatun 

Mahallesi’nde Ramazan ayının 13’üncü günü Sinan Çelebi’nin eşi Fatıma komşuluğa gidince 

evine giren hırsızlar 20.000 akçalık esbap (elbise) çalmışlardır. Mahalle halkı hırsızları 

yakalamak istemişler fakat bir sonuç alamamışlardır.
104

 Musa adlı kişinin aynı şekilde 

hırsızlar evinin duvarını yıkıp sandıktan eşinin 10.000 akçalık esbabını çalmışlar ve Rodosçuk 

iskelesinden bir kayığa binerek İstanbul’a firar etmişlerdir.
105

 Rodosçuk’ta bakkal Hüseyin’in 

dükkânına giren Ali, bakkala alınan beş dizi incirden üç dizi incir ve bal mumu çalmıştır. 

Dükkân sahibi olayın sual olunmasını istemiş ilk başta kimin çaldığı bulunamamış ancak daha 

sonra hırsız yakalanmıştır.
106

 Yukarıdaki örneklerin değerlendirilmesi sonucu hırsızlık 

yapanların genelde hayvan ve meblağ değeri yüksek olan eşyaları çalmış olmaları ve 
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davalardan istenilen sonuçların alınamaması üzerine olayların bazen firar bazen de ölümle 

sonuçlandığı görülmektedir. Rodosçuk’un Hacı Mahallesi sakinlerinden olan Mehmet 

İstanbul’da iken evine giren hırsız sandığını kırarak içinden “280 (…)” almış bunun üzerine 

dava açılmış fakat dava açıldığını öğrenen hırsız Mehmet’i sokakta yakalayarak öldürmek 

istemiş ancak etraftakilerin müdahalesi üzerine hırsız yakalanarak mahkemeye çıkarılmış 

mahkeme sonucu ile hırsız iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
107

 

2. Adam Yaralama ve Öldürme 

“Lügatta ve örfte “bir canlının bir başka canlıyı öldürmesi” şeklinde geniş bir manası 

bulunan katil (katl) kelimesi, İslam Hukuku’nda bir kimsenin hukuken can dokunulmazlığı 

bulunan bir şahsın ölümüne yol açacak bir davranışta bulunmasını, teknik tabiriyle adam 

öldürme suçunu beyan eder. Bu suçu işleyene katil, öldürülene ise maktul denilir. İnsanların 

birbirine karşı işlediği en ağır suç ve günah olan nâhak yere adam öldürme suçu insanlık tarihi 

kadar eski olup ezelden ebede bütün dinlerde, ahlaki öğretilerde ve hukuk düzenlerinde ağır 

bir dille takbih edilmiştir. Bu yöndeki cüretleri engelleyecek ve adaleti sağlayacak toplum 

vicdanını tatminkâr edecek şekilde birtakım maddi ve manevi müeyyidelerle önlenmeye 

çalışılmıştır”.
108

  

Rodosçuk’ta yaşayan zabıta memuru Derviş Çelebi, kendi bölüğünde bulunan yoldaşı 

Abdullah’ı bıçak ile öldürüp cürmü kendisinin yaptığını beyan etmiştir. Olay mahkemeye 

taşınmış suçun Derviş tarafından yapıldığı tasdik edilmiştir.
109

 Rodosçuk kazasında Kara 

Hisar karyesinde oturan Sinan ve Abdullah arasında kavga çıkmış, Sinan yatmak için at 

ahırına gitmiş ardından ahıra Abdullah’ta gitmiştir. Abdullah elindeki nacak ve bıçak ile 

Sinan’ın üzerine yürümüş Sinan’ın yere düşmesini fırsat bilip nacakla öldürmüştür. Olay 

mahkemeye taşınmış bu iki kişinin kardeş olduğu ve miras bölmede anlaşamadıkları için küs 

oldukları ve kavgaya tutuştukları anlaşılmıştır. Ceset keşif amaçlı alınmış başının sol tarafına 

üç kez, sağ tarafına bir, boynunun sol tarafına da yine bir kez nacakla vurulduğu ortaya 

çıkarılmıştır.
110

 Rodosçuk’ta Yeniçeri Serdarı Mustafa, Ahmet Efendi’nin evini basıp adamı 

katletmiştir. Arkadaşından dört beş gündür haber alamayan Abdullah eve gidince Ahmet’in 

öldürüldüğünü görmüş olayın ortaya çıkarılması için mahkemeye başvurmuştur.
111

 Rodosçuk 
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kazasında Şehzade Mahallesi’nde yaşayan Hasan’ın öldürülmüş olması ancak kim tarafından 

öldürüldüğünün bilinmemesi üzerine olay merci tarafından soruşturulmuştur. Şevval ayının 

28’inci gecesi Hasan’ın evinin kapısı yakılarak içeriye girilmiş olduğu ve kılıç ile Hasan’ın 

öldürülüp çuvala koyularak evinden uzaklaştırıldığı anlaşılmış ancak zanlı hala 

bulunamamıştır.
112

 

1601-1606 yılları arasında ki sicil belgeleri incelendiğinde karşılaşılan en yaygın suç 

yaralama ve adam öldürme olaylarıdır. Yaralama ve öldürmelerde müteaddid aletler 

kullanılmış bunlardan bazıları;  bıçak, kılıç, taş, ok-yay
113

 ve nacak gibi kesici delici aletlerin 

ön planda olduğu görülmektedir. Örneğin, Rodosçuk Can Paşazade Mahalle sakini Ali 

Paşa’nın üzerine nacak ile giden Aşur, Ali Paşa’yı başından yaralamış onu öldürmek istemiş 

bunun sonucunda dava talebinde bulunan Ali Paşa’ya 800 akça yevmi bedel akçası 

verilmiştir.
114

 1010 Şaban ayının 9’uncu günü Rodosçuk kazasında yaşayan İsmail’in evine 

giren sarhoş taş ile üzerine gitmesi İsmail’i iterek düşürmesi alnına taşla vurup ellerini ve 

bütün vücudunu taşla yaralamıştır. Etraftan yardıma gelen insanların bu duruma şahit olmaları 

üzerine durumun keşfi için mercie talepte bulunulmuştur.
115

 Rodosçuk kazasının Kefe 

Mahallesi’nde yaşayan Behram Mustafa, İbrahim Bey’i kılıç ile başından yaralamıştır. 

Yaralama sebebini ise şöyle açıklamıştır: Mustafa üç kez İbrahim’e birilerini gönderip yanına 

gelmesini söylemiş ancak üçünde de İbrahim’in gelmediğini ileri sürerek böyle bir şey 

yaptığını ifade etmiştir.
116

 Rodosçuk’ta Yusuf’un üzerine giden Abdullah sopa ile Yusuf’un 

eline vurarak iki bileğini kırıp başına da bir darbe indirmiştir. Olay sonrası mahkemeye çıkan 

Abdullah ekmek istediğini söylemiş ancak Yusuf’un ekmek vermemesi üzerine onu 

yaraladığını söylemiştir.
117

 Yine Rodosçuk’ta yaşayan Mustafa çarşıdaki Müslümanlar 

üzerine bıçak ile yürümüş olaya şahit olan Yusuf, Ahmet, İbrahim ve Mehmet adlı kişilerin 

ifadelerine göre Müslümanlar arasından birkaç kişinin Mustafa tarafından öldürüldüğü 

şeklinde beyanda bulunmuşlar ve mahkemede Mustafa’nın aleyhine şahitlik yapmışlardır.
118
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Adam öldürme olayları belgelerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
119

 Örneklerle 

değerlendirme yapacak olursak, Rodosçuk kazasında başı gövdesinden kesilmiş olan “Hasan 

oğlu (…)” hala kayıp olup olayın sual olunması istenilmiştir. Ferhat adlı bir kişinin anlatımına 

göre, bir kişinin gizlice ambara girdiğini bir çuval alarak başı kesilmiş olan kişiyi çuvala 

koyup çuvalı yorgan ile sardığını, karanlık deryalara doğru gittiğini söylemiş ve birkaç zaman 

sonra ise köpek havlamalarını duyduğunu beyan etmiştir.
120

 Şehzade Mahallesi’nde benzer bir 

olaya daha rastlanılmakta fakat bu kez Şevval ayının 28’inci gecesi Hasan Paşa’nın evinin 

kapısını yakıp içeri giren kanlıları Hasan Paşa’yı evinde boğarak öldürmüş ve cesedini çuvala 

koyup götürmüşlerdir.
121

 İnsanların nasıl katledildiğini gösteren örneklere de rastlanılmıştı, 

1014 Şevval ayının 6’ncı günü Rodosçuk kazasında bir kişinin 17 yerinden bıçaklanarak 

öldürülmesi öldüren kişinin bununla da yetinmeyip aynı gün içinde iki kişiyi daha bıçak ile 

katletmesi sonucu katil için kısas uygulanması istenilmiştir.
122

 Olayların bununla da 

kalmadığı, hırsızlık esnasında veya çiftlik hayvanlarının
123

 tarlaya girmesi sonucu kavgaların, 

yaralanmaların ve ölümlerin de ortaya çıktığı da görülmektedir. Belgelere bakıldığında silah 

ve tüfek gibi aletlerin çok nadir kullanıldığı ve kesici aletlerin daha yaygın kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. İncelenen dönem çerçevesi içinde yaralanma ve ölümlerin fazla olmasına 

rağmen bir adet tüfek ile öldürülme kaydına rastlanılmıştır. Rodosçuk’ta yaşayan Hüseyin, 

gece yarısı evine giren hırsızı eşinin kıyafetlerini ve özel eşyalarını çalarken yakalamıştır. 

Hüseyin, hırsıza ateş ederek ölmesine sebep olmuştur.
124

 Yaralanma ve ölümler genelde bir 

sonuca bağlanmıştır. Çok ağır suçların sonucunda fertlere genelde kısas cezası uygulanmıştır. 

Ancak zanlılar suçu işledikten sonra genelde izlerini kaybettirmiş çeşitli şehirlere firar 

etmişlerdir.
125

 

3. Eşkıyalık 

“Lügatta “bedbaht, talihsiz; günahkâr, asi” gibi anlamlara gelen şaki kelimesinin 

çoğuludur.
126

 Ancak eşkıya Türkçede farklı bir mana kazanmış olup “yol kesen” anlamına 

gelen katıu’t-tarik (kuttau’t-tarik) “haydut, harami” manasına gelen muhârib kelimelerinin 
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karşılığı olarak kullanılmaktadır. Eşkıyalık alelumûm silahla veya başka bir şekilde güç 

kullanarak yol kesip veya baskın yapıp mala, cana ve ırza tecavüz, kamu nizamını ve 

güvenliği ihlal olarak anlaşılır”.
127

 

Ticaret limanı olan Rodosçuk’ta ise varlığı eski dönemlerde de görülen eşkıyalığın 

ekonomik ortamda önemli rol oynamıştır. Rodoscuk şehrinin limanlarına farklı ülke ve 

diyarlardan gelen gemiler ve ticaret ürünü yüklü kayıklar Rodoscuk limanlarına demir 

atmaktaydı. Bu eşkıyalar için oldukça elverişli bir fırsattı.
128

 1600’e gelindiğinde Osmanlı 

İmparatorluğu’nda eşkıyalık yaygın bir olgu haline gelmiştir. Bazen toplum kendi yöntemleri 

ile bu gibi durumların üstesinden gelmeye çalışmış bazen de önlemler devlet ricaline 

kalmıştır. Örneğin, Rodosçuk ve İnecek kaza sakinlerinden olan İbrahim ve Mustafa’nın da 

içinde bulunduğu bir eşkıya grubu köyleri basarak birçok kişiyi katletmiştir.
129

 Rodosçuk 

kazasında Recep’in 10.000 akçasını alıp, Ahmet Efendi’nin öldürülmesine sebep olan 

eşkıyaya dava açılmış ve Ahmet Efendi’nin ölümüne karşılık diyet alınmıştır.
130

 Yine 

Rodosçuk’ta bir eşkıya olayına rastlanılmakta bu kez Ahmet Efendi’nin bir eşkıyayı vurup 

katlettiği belgelere yansımıştır.
131

 Rodosçuk Mahallesi’nde yaşayan Abdullah’ın evine kılıç 

ile giren eşkıyaların zevcesini darp etmesi sonucu bu eşkıyalar Abdullah tarafından 

öldürülmüştür.
132

 Her dönemde bu olayların kesretliğini görmekle beraber bazen de 

anlaşılması zor olaylara da rastlanılmıştır. Örneğin, Rodosçuk’ta yaşayan Hüseyin’in cariyesi 

bir eşkıyayı ayartmış karye ahalisi Hüseyin Bey’i bulup eşi ile konuşturup bu keyfi durumun 

sual olunmasını istemişlerdir.
133

 1014 yılı Muharrem ayının 14. günü Osman’a ait geminin 10 

eşkıya tarafından basılması ve geminin içinde olan erzakın talan edilmesi üzerine olayın sual 

edilip zararının karşılanması Osman tarafından begaye edilmiştir.
134

 Rodosçuk’ta, 

yeniçerilerin Başçavuşu Bekir, kendisine ait bölükteki askerlere ve kardeşi Yusuf’a bir grup 

eşkıyanın saldırdığını bölükteki birçok kişinin eşkıyalar tarafından katlettiği bildirmektedir.
135

 

                                                 
127

 Ali Bardakoğlu, “Eşkıya”, DİA, C.11, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995, s.463.  
128

 Şahiner, Rodosçuk’ta Gayrimüslimler 1640-1648 (Şer’iyye Sicillerine Göre), s.99. 
129

 RŞS, nr.1543, 113a/1. 
130

 RŞS, nr.1545, 92b/1. 
131

 RŞS, nr.1546, 6b/1. 
132

 RŞS, nr.1544, 7a/3. 
133

 RŞS, nr.1544, 60a/3. 
134

 RŞS, nr.1547, 47b/1. 
135

 RŞS, nr.1547, 59b/1. 

396



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

İsyancı köylüler, asi suhteler, resmi ahşâmların başına buyruk mensupları ile muhalif ya da 

itaatsiz askerler, eşkıyalığı sürekli perverde eden sonsuz bir kaynaktır.
136

 

4. Aldatma-Ayartma 

“Lügatta “kişinin bedeni ve ruhu methiyeye değer yaratılışı soyu sopu” gibi anlamlara 

gelen ırz kelimesi (çoğulu a’râz) an’anedeki kullanımında daha ziyade insan varlığıyla, 

özellikle de onun dokunulmazlığı bulunan ruhani ahlak yönleriyle ilgili anlamları ifade 

etmektedir”.
137

 

Rodosçuk kazasında çobanın kardeşi, evli olan Sakine’yi ayartmak istemiş onu yoldan 

çıkarmayı amaçlamış ancak Sakine bu durumu Müslümanlara anlatmıştır. Olay sonrası 

Sakine’nin Halil Paşa tarafından İstanbul’a götürülmesi uygun görülmüştür.
138

 Bu olay 

kadının uzaklaştırılması ile kapanmıştır. Yine Rodosçuk’ta Ali Bey’in kayınpederi
139

 

tarafından bir kadının ayartılması ve Ali’nin kayınpederini katledildiği yazılmaktadır.
140

 

Rodosçuk kazasının Karabaş Mahallesi’nde yaşayan Mehmet’in eşi Fatma’nın cariyesi 

Belkıs, Abdullah’ın oğlu Bilal tarafından mülk vereceğim vaadiyle aldatılıp ayartılması 

üzerine olayın sual olunması talep edilmiştir. Sonuç olarak Bilal’in bulunarak Fatma’nın 

cariyesi geri alınmış ve Bilal’den 1000 akça tahsil edilmiştir.
141

 17. yüzyılda sicillerine 

bakıldığında toplumu huzursuz eden bu olayların çok fazla olmadığı görülmektedir.
142

 

Toplumda nizamı ve insan haklarını korumak amacıyla mütenevvi’ nizamnameler 

yapılmıştır. Çıkarılan nizam ve uygulanan kurallara muhalif davranışlarda bulunanları 

engellemek amacıyla çeşitli ceza yaptırımları uygulanmıştır. Alınan önlemler ve uygulanan 

cezalar olmasına rağmen devlet içerisinde nizamlara ve kurallara aykırı davranışlar sürekli 

olarak devam etmiştir. Kanunlara aykırı davranışların görülme sıklığı 17. yüzyılda da yoğun 

bir şekilde ortaya çıkmıştır. İncelenen dönem içinde de çok fazla kaynağa ve belgeye 

yansımıştır. 

Tablo 1. 1601-1606 Yılları Şer’iyye Sicillerine Göre Suçların Dağılımı 
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Grafikte görüldüğü üzere Rodosçuk kazasında 1601-1606 yıllarına ait şer’iyye 

sicillerinin incelenmesiyle toplumun en önemli sorununun öldürülmeler olduğu 

görülmektedir. Peşin sıra gelen hırsızlık olayları da toplumu etkileyen diğer önemli bir 

konudur. 
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Ek-1: Örnek Şeriyye Sicili (RŞS), 1547 Numaralı Defter  
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SONUÇ 

Marmara Bölgesi şehirlerinden biri olan Rodosçuk, 1601-1606 yıllarına ait belgelerin 

teemmel edilmesi üzerine çalışmanın merkezi olan Rodosçuk kasabası üzerine 

odaklanılmıştır. Çalışma, İslam Araştırmaları Merkezi ve Milli Kütüphane ’den tedarik edilen 

şer’iyye sicilleri ile oluşturulmuştur. Temin edilen şer’iyye sicillerin değerlendirilmesi 

esnasında bazı belgelerin kasır olması, yazıların okunur halde olmaması önemli sorun teşkil 

etmiştir. Bu eksiklik konunun tam anlaşılmamasına ve verilen bilginin eksikliğine sebebiyet 

vermektedir. 1543-1547 numaralı Rodosçuk şer’iyye sicillerinde yer alan belgelerin 

sınıflandırılması neticesinde Rodosçuk’un idari, sosyal, aile, ekonomik vb. yapısı hakkında 

önemli mu’tiyat elde edilmiş ve bu konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 Kadıların payitaht ile yaptıkları resmî yazışmaları, halkın teşekkî ve istidaları, mahallî 

idarelere ait hukukî nizamlar olarak kabul edilirdi. Sicillerde, kadıların ferman ve kararları 

arasındaki en önemli konularından biride kadının yaşadığı mahallenin sosyal ve ekonomik 

hayatını yansıtan mahkeme kararlarını içermesiydi. Şer’iyye siciller incelenmeden, 

Rodosçuk’un siyasî, idarî ve toplumsal tarihini hakkıyla ortaya koymak mümkün 

olmayabilirdi. Sicillerin zi’l-ecniha ve farklı bilgiler barındırması dönem tarihi ve araştırmalar 

açısından çok önemlidir. Özellikle sosyal ve iktisadî tarih çalışmalarında bakılması gereken 

temel kaynakların başında gelmektedir. 

17. yüzyılda Rodosçuk’ta yaşayan aileler ile ilgili sicillere yansıyan bilgiler, genelde 

nafaka, mehir ve boşanma ile ilgili konulardır. Toplumsal hayatın önemli bir boyutu oluşturan 

aile, her toplumda olduğu gibi Rodosçuk ilinin de temelini oluşturmaktaydı. Belgelerin 

incelenmesi ile 1601-1606 yıllarında Rodosçuk aile yapısı genel şekil itibariyle %95’i tek eşli 

olup aile fertleri 5-6 kişiyi geçmemektedir. Çocuk sayısı genelde 2-4 arasında değişmektedir. 

Bunun yanı sıra dönem içinde geniş ailelerin de olduğu anlaşılmaktadır. Evliliğin neticeleri 

olarak incelenen mehir ve nafaka genel olarak para, ev, bağ-bahçe, giysi ve ev eşyası gibi 

şeylerden verilmiştir. Kişilerin ekonomik gelirine göre değişen bu ödemeler Rodosçuklu 

aileler tarafından kadınların özellikle gelir sıkıntısı çekmemesi için genelde her kadına bu 

ödemeler verilmiştir. Ancak belgelerde bazı anlaşmazlıkların ve gelir durumu iyi olmayan 

ailelere de rastlanılmıştır. Evliliğin sonlandırılması yani boşanma ile ilgili elde edilen veriler 

genelde karşı tarafı mağdur etmeden nafaka ödenerek boşanmalar görülmektedir. Anlaşmalı 

ve şartlı boşanmaların da belgelere yansıdığı genelde boşanma işleminin mahkemede 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. İncelenen dönem belgeleri içinde yaklaşık 20 adet boşanma 
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davasına rastlanılmış bir kısmı mahkemeye taşınmış olsa da eşler kendi aralarında boşanma 

işlemini gerçekleştirdikleri de anlaşılmaktadır. Bu konuların yanı sıra toplumu olumsuz 

etkileyen konuların da yoğunluğu dikkat çekicidir. Hırsızlık, adam öldürme ve eşkıyalık gibi 

toplumu derinden etkileyecek çok çeşitli olayların varlığına belgelerde şahitlik edilmiştir. 

Adam öldürme-yaralama ve hırsızlık Rodosçuk şehrinde oldukça fazla idi. Adam öldürme ve 

hırsızlık olayları %80 bulmakta idi ve bu oran Rodosçuk için oldukça fazlaydı. Olayların 

genelde mahkemeye taşındığı ve bu tür vakaların cezasız kalmadığı görülmektedir. Bazen de 

Rodosçuk halkı kendi mahkemesini kurup suçluların cezasını kendileri vermiştir.  
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Avrasya Türk Halklarının Tarihi ve Kültürü Alanında Türk Araştırmacıların Başlıca 

Çalışma Alanları (Örneğin «Türk Dünyasi El Kitabi») 

 

Moryakova Malika
1
 

Özet 

Bu makale, Türk araştırmacıların Avrasya Türk halklarının tarihine ve kültürüne adanan 

eserlerinin analizine ayrılmıştır. Çalışmamızın bir parçası olarak, Türk araştırmacıların 

koleksiyonu “Türk Dünyası El Kitabı” adlı üç ciltlik temel baskıdaki materyallerin 

incelenmesine dayalı olarak Türk halklarının kültür ve tarihinin en ilginç ve karmaşık yönleri 

tespit edilmiştir. Makalenin yazarı, Türk tarih yazımındaki ana dikkatin esas olarak antik 

dünyadaki Türk halklarının (örneğin Hunlar) ve erken Orta Çağların (Türk kaganatları, 

Turgeshler, vesaire.). Muhtemelen bu durum, 1920-1930'da Türkiye'de ortaya çıkan Türk 

halkının kimliği ve tarihsel ve etnik kökenlerinin aranması gibi akut bir sorunla bağlantılıdır. 

Türk insanının Avrasya uzayındaki yerini belirlemek için tasarlanan «Türk Tarih 

Kurumu»nun («Türk Tarih Kurumu») Türkiye'de iki savaş arası dönemde devletin 

inisiyatifiyle ortaya çıkması tesadüf değildir. 

Anahtar Kelimeler: kültür, göçebe kabileler, Türk tarihçiliği, etnopolitik tarih, Türk halkları, 

Orta Asya, Türkiye. 

The Main Areas of Work of Turkish Researchers in the Field of History and Culture of 

the Turkic Peoples of Eurasia (For Example «Türk Dünyasi El Kitabi») 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the works of Turkish researchers devoted to 

the history and culture of the Turkic peoples of Eurasia. As part of our work, the most 

interesting and complex aspects of the culture and history of the Turkic peoples have been 

identified based on the study of materials in the fundamental three-volume edition, the 

collection of Turkish researchers «Türk dünyası el kitabı». The author of the article comes to 

the conclusion that the main attention in Turkish historiography is paid mainly to the history 

and culture of the Turkic peoples of the ancient world (for example, the Huns) and the early 

Middle Ages (Turkic kaganats, Turgeshes, etc.). Presumably, this circumstance is connected 

with the acute issue of the identity of the Turkish people, which arose in Turkey in 1920–

1930, and the search for its historical and ethnic roots. It is no coincidence that it was during 
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the interwar period in Turkey that the «Turkish Historical Society» («Türk Tarih Kurumu») 

emerged on the initiative of the state, designed to determine the place of the Turkish people in 

the Eurasian space. 

Keywords: culture, nomadic tribes, Turkish historiography, ethnopolitical history, 

Turkic peoples, Central Asia, Turkey. 

To date, a large number of scientific works have been published on the cultural history 

of the nomadic Turkic peoples, which reveal the culture and traditions of these peoples from 

various points of view, while simultaneously contributing to the solution of many scientific 

issues. Turkic history and culture is one of the components of world civilization. One of the 

major centers of Turkology has now developed in Turkey. At the same time, there are very 

few works that would highlight the achievements of Turkish ethnographers, historians, the 

specifics of their view on the problems of the history and ethnogenesis of the Turkic nomadic 

peoples, despite the fact that the Turks are the largest people in terms of population and part 

of the Turkish people were engaged in nomadic cattle breeding (for example, Yuryuki) until 

recently. The main peculiarity of nomadic culture is the fact that the main axiological (attitude 

to value or to the theory of values) components of nomadic culture, its ideological foundations 

remain relevant and modern to this day. Because if you look at it very generically, the main 

features of nomadic culture are, firstly, environmental consciousness, and secondly, it is a 

democratic lifestyle. In the process of historical development, many Turkic peoples and their 

value systems were formed, and despite the cultural and historical processes that took place, 

the Turks retained their identity and did not lose their ethnic identity, which had been 

developing for many centuries. The close cultural, historical and economic interaction of the 

Turkic states and peoples had a significant impact on the processes of evolution. In the 

modern era, the development of the problems of historical and cultural interrelations of the 

Turks from antiquity to the present is of increasing importance for the correct understanding 

of the complex historical processes that took place and are taking place in the vast region of 

Eurasia. In this regard, the development of many problems of the history and culture of the 

Turkic peoples is of great scientific and practical importance. 

Nomadic cattle breeding is the only way of managing that has emerged since ancient 

times, almost since the end of the Bronze Age and has remained unchanged to this day due to 

its unique harmony and, as already noted, environmental friendliness. Unlike agriculture, 

nomadic cattle breeding does not transform or subdue nature. And only consumes, but without 

causing damage to the environment. Because nomadic cattle breeding is a way of managing 

that harmoniously fits into nature. And in particular, the steppe landscape of deserts and semi-

deserts of the modern territory of Kazakhstan. The second feature characteristic of the 

nomadic lifestyle, nomadic culture, which today also looks quite modern, is the democracy of 

the traditional nomadic society [3, pp. 12-15, 279-280].  

Thus, we have a contradiction on the one hand with the presence of a fairly large center 

of Turkology in Turkey in the world, and on the other hand, the little-studied scientific 

heritage of this center in the former USSR. 

The purpose of this article is to identify the features of studying the traditional culture 

and history of the Turkic peoples in Eurasia in Turkish historiography by the example of a 

three-volume monumental monographic study «Türk dünyası el kitabı» («Book about the 

Turkic World»). An entire galaxy of Turkish historians such as Ahmet Ardel, Nadir Devlet, 

Ibrahim Kafesoglu, Akdes Kurat, Erdogan Mercil, Ahmet Temir, Cetin Derin and other 

historical researchers took part in the creation of this collection. The study of this work is of 
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great interest and relevance for the current level of implementation of historiographical 

review and discourse. All articles in this publication can be attributed to several areas. For 

example, articles devoted to the problems of the ethnopolitical history of ancient tribes, etc. 

This collection is based on the historical and chronological principle, which presupposes the 

presentation of the main milestones in the history and culture of the Turkic peoples, tribes and 

states (Huns, Kyrgyz, Turgesh, Karluks, Oguz, Kimaks, Turks of the first and second 

kaganates, etc.). Attention is also paid to the development of the culture of these tribes 

(cultural achievements of the Turkic peoples, religion, science, architecture, art, etc.). 

Nevertheless, the main emphasis in this collection is on the history and culture of the Turkic 

state formations of Asia Minor (the Seljuk Turkmen state), although some attention is paid to 

the history of the Golden Horde, as well as the ethnopolitical history of the states that arose 

after its collapse, in particular, we are talking about the Kazan, Crimean, Siberian, Nogai, and 

even the little-known Kasimov khanates in literature [6, p. 3-5].  

This work critically assesses the approaches and trends existing (rooted or existing) in 

Turkish historiography in highlighting the issues of culture and traditions of nomadic Turkic-

speaking tribes of Central Asia. The main trends in this field are reflected, tending to concepts 

generally recognized in world science (cognitiveness, empiricism in science, etc.). One of the 

main problems, according to Turkish researchers, is localization in determining the ancestral 

homeland of the Turks, i.e. there is still no consensus. For example: they considered the Altai 

Mountains to be the homeland of the Turkic tribes, while ethnologists believe that these are 

the northern regions of Inner Asia, and anthropologists – the Kyrgyz steppes: between the 

Tien Shan Mountains, art historians – the northwestern part of Asia, some cultural historians – 

Altai: the Kyrgyz steppes or Baikal Lake, and some linguists  also believed that the east and 

west of the Altai or Khingan Ridge should be the homeland of the Turks. Considering all this, 

it is more or less possible to draw a geographical boundary of the lands of the Turkic peoples, 

but defining a specific and narrower region seems to be a difficult task. This is due to the fact 

that the distribution area of the Turkic nomadic tribes is quite wide, since they have spread 

over a vast territory since time immemorial and carried their culture far away. However, 

based on the «linguistic» research in this work, it can be assumed that scientists refer this 

territory to the Altai-Ural Mountains, and even define the northern and northeastern steppes of 

the Caspian Sea as the homeland of the Turkic tribes. Since in the second millennium BC, as 

some linguistic relics of past times show, the Turkic tribes were able to come into contact 

with both the ancient Uralic tribes and the Aryans speaking Indo-European languages even 

before their spread, the Uralians lived in the north and northwest of the region, and the Aryans 

lived in the northern part of Transoxiana (before the spread of the Aryan Movement in the 

East, two cultural centers arose: one in Transoxiana, the second in India), therefore, this could 

only be possible in this geographical area.  

The archaeological research of Kiselyov and Chernikov on the study of Central Asia of 

the second millennium BC gave important clues to the definition of the ancestral homeland of 

the Turkic tribes more than a thousand years ago. According to available information, in the 

work, from the Afanasiev (2500-1700 BC) and Andronovo (1700-1200 BC) cultures 

discovered to the west of the northern Altai (Minusinsk region), races, especially 

representatives of the latter, were the prototype of the non-Mongoloid.   

Some features of nomadic culture are discussed in Ibrahim Kafesogly's article «Culture 

and Organization» («Kültür ve Teşkilat»). The author identifies some factors that influenced 

the formation of a special type of culture in the steppe zone of Eurasia. In particular, he 

speaks about the enormous importance of the geographical factor, especially in the early 

stages of history, when «man did not own his natural forces, it is natural that the steppe 

climate had a special impact on the life, way of thinking, religious beliefs and worldview, 

customs and traditions of the ancient Turks, and in general on cultural life» [5, p. 187-180]. In 
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his work, he analyzed the concept of «steppe culture». According to him, even if the concept 

of steppe culture is used, it cannot be said that everyone perceives it as the culture of the 

Turks. After all, the Turkic steppes were influenced by various tribes (Iranian and Mongolian-

speaking tribes). Therefore, Kafesogly drew attention to the origin of steppe culture and 

addressed the problems related to the common Turkic history and culture. According to him, 

the nomadic culture or ritual culture began to form in the IV century BC. And since the II 

century BC, nomadism has become a culture characteristic of the history of nomadic tribes. In 

addition to the geographical factor, Ibrahim Kafesoglu attaches great importance, as he 

himself calls it, to the human factor, when «people are direct participants in the creation and 

development of some elements of culture». It is difficult not to agree with the position of this 

author, since the environment, geographical landscape, climate have an unconditional 

influence on the formation, folding of traditional culture, its features and, in general, on the 

process of adaptation mechanism itself, the life support system. At the same time, in this 

article the author gave a description of the social structure of the ancient Turks. Based on the 

Orkhon records, he identified several elements in the social structure of the nomads. Among 

them are the family, the tribe, the union of tribes, the state. Reading the article by Ibrahim 

Kafesoglu, we can conclude that the social structure of the Turkic nomadic communities is 

very complex and multicomponent [5, p. 200-202]. 

As a result of human development of the arid zone of Eurasia, a special strategy of 

nature management and socio–cultural adaptation was developed – nomadic cattle breeding. 

Nomadism for almost three millennia remained the main form of life and the way of existence 

of the population on the territory of Kazakhstan. Agriculture has always played an auxiliary 

and secondary role. Only in the twentieth century, industrial production came to Kazakhstan 

and the process of urbanization began [2, р. 18]. 

Another author Ahmet Ardel's article «The Natural Geography of the Turkic States» 

(«Türk Ülkelerinin Tabii Coğrafyası») provides information that the Turkic tribes, whose 

number exceeded 150 million, were widely scattered around the world. More precisely, the 

region divides the Eurasian (Europe-Asia) continent from the East Siberian Sea, which is part 

of the Arctic Ocean, to the Mediterranean Sea and includes countries stretching from the Idel-

Ural region to the Himalayas. The general character of this entire territory lies in the fact that 

these are arid climatic zones (steppes and deserts), and the prevailing surface forms 

correspond to mountains, plateaus and plains. It includes countries stretching from the Idel-

Ural region to the Himalayas. «Although the lifestyle of the Turks living here differs 

somewhat from region to region, they were mainly based on agriculture and animal 

husbandry. Indeed, where agriculture is the dominant source of livelihood on low plateaus, 

wide plains and especially in the oases of Eastern and Western Turkestan, in Azerbaijan and 

Anatolia, these places, namely plains and low plateaus, are agricultural fields. In the 

mountainous regions and steppes of Central Asia, the lifestyle was largely based on animal 

husbandry. Most of the Turkic world is located in the Anterior and Central Asia, but a small 

part of it is located in Europe», – notes the author [7, p. 7-14]. 

All these authors created their works in line with the traditional Turkish historiography, 

which assumes the continuity of the history of the Turkic tribes and peoples as a whole. It is 

no coincidence that the authors operate with the concepts of the «Turkic world», «Turkic 

space», considering the history of individual Turkic state entities as part of the general Turkic 

history [1, p. 112-115]. And in our opinion, the very logic of their presentation of the material 

speaks of the commitment of Turkish historians to the positivist direction, which involves a 

direct generalization of facts.  

Based on the above information, the following conclusions can be drawn. Firstly, the 

history and culture of the nomadic Turkic-speaking peoples attracted the attention of many 

scientists. At the same time, they often paid attention to the political history and economic life 
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of these states, as well as cultural problems. Secondly, it should be noted that although some 

researchers pay attention to the problem of nomadism and devote separate articles and other 

scientific works, in general, many aspects of the problem of nomadism have not yet been 

studied. After all, tradition and culture in Turkish historiography were limited primarily to 

works dedicated to the ancient Turkic states. In addition, when studying the history of the 

Turkic states, Turkish scientists did not particularly deal with issues related to theory. Thirdly, 

the problem of nomadism, although, as we have already said, has not been fully studied, has 

shown a number of areas that are worth exploring. In particular, the mutual influence between 

nomadism and settlement is a peculiarity in the relations of settled and nomadic Turkic states, 

as well as in the traditional culture of Turkic nomads. We believe that all this, in general, will 

give more opportunities for future research. At the same time, within the framework of the 

studied problem, materials were identified that reveal the spirituality and ethnic appearance of 

the Turkic peoples, prove the continuity of the traditions of these peoples and state the 

historical role of the Turks in world history. 
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Qılman İlkin Musayev’in  “Türk Ordusu Bakıda”  Adlı Eseri Işığında  1917-1920 Yılları 

Arasında Bakü Şehri’nde Yaşananlar 

 

Muhammed Ali Arslan
1
 

 

XX. Yüzyılın başlarında Güney Kafkasya’daki Bolşevik ve Ermeni Taşnakları tarafından 

bölgedeki Müslüman-Türk nüfusa karşı yapılan zulüm ve baskılar gün geçtikçe katliama 

dönüşmüştür. Osmanlı Devleti yapılan bu müdahaleleri bertaraf etmek amacıyla, ileride  

“Kafkas İslam Ordusu” ismiyle anılacak bir ordunun oluşmasını sağlamıştır. Nuri Paşa 

komutanlığında oluşturulan Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan’a doğru harekete geçmiş ve 

Bakü’ye kadar ilerleyerek Kafkasya’da yeni bir düzen kurmuştur. Azerbaycan halkı 

tarafından bölgenin kurtarıcısı olarak kabul edilen Kafkas İslam Ordusu, kısa sürede barış ve 

huzur ortamı gerçekleştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu ve insanlık tarihinde 

unutulmayacak vakaların yaşandığı bu dönem, XX. Yüzyılın Meşhur Azerbaycan Yazarı ve 

Yerel Tarihçisi Qılman İlkin Musayev’i de küçük yaşlarda etkilemiştir. Qılman İlkin 

Musayev, küçük yaşlarda yaşadığı olayları unutmamış, o dönem olup bitenleri daha sonra 

yazıya dökmüştür. Qılman İlkin Musayev’in bu çalışmalarından bir tanesi de hatırat tarzında 

yazdığı ve Kafkas İslam Ordusu’nu konu edinmiş “Türk Ordusu Bakıda” adlı eseridir. Hatırat 

şeklinde, sıra dışı bir anlatım ve perspektif ile yazılan bu eser 1917-1920 yılları arasında 

Kafkasya’da ve özellikle Bakü Şehri’nde yaşanılanlara ışık tutmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Qılman İlkin Musayev, Türk Ordusu Bakıda, Hatırat, Bakü Şehri. 

 

IN THE LIGHT OF QILMAN ILKIN MUSAYEV'S "TURKISH ARMY IN BAKIDA" 

WHAT HAPPENED IN BAKU BETWEEN 1917-1920 

 

Abstract 

 

XX. The persecution and oppression of the Muslim-Turkish population in the region by the 

Bolshevik and Armenian Dashnaks in the South Caucasus at the beginning of 

thecenturyturnedintomassacresdaybyday.Inordertoeliminate these interventions, the Ottoman 

Empire ensured the formation of an army that would be known as the 

"CaucasianIslamicArmy" in thefuture.TheCaucasianIslamicArmy, which 

wasformedunderthecommand of Nuri Pasha, tookactiontowards Azerbaijan and advanced 

toBakuandestablished a neworder in theCaucasus.TheCaucasianIslamicArmy, accepted as the 

savior of the region by the Azerbaijani people, achieved peace and tranquility in a short time. 

Thisperiod, in which the First World War took place and there were unforgettable events in 

the history of humanity, XX. He also influenced the famous Azerbaijani Writer 

andLocalHistorian of the 20th Century, QılmanIlkinMusayev at a young age.Qılman İlkin 

Musayevdid not forget the events he experienced at an earlyage, 

andlaterwrotedownwhathappened at that time.One of theseworks of Qılman İlkin Musayev is 

his worktitled "TurkishArmy in Bakı", which he wrote in the style of memoir 

andwasabouttheCaucasianIslamicArmy.Written in the form of a memoir, with an 
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extraordinary narrative and perspective, this work sheds light on what happened in the 

Caucasus andespecially in Baku City between 1917-1920. 

 

Keywords: Qılman İlkin Musayev, Turkish Army in Baku, Memento, Baku City. 

 

GİRİŞ 

            Birinci Dünya Savaşı devam ederken Rusya’da iç karışıklıklar baş göstermiştir. 

Meydana gelen siyasi ve askeri çatışmalar ile kitlesel sivil itaatsizlikler sonucunda Şubat 1917 

tarihinde ihtilal olmuştur. Şubat İhtilalı olarak da adlandırılan bu devrim sonucunda Çarlık 

rejimi ortadan kaldırılmış yeni yönetim sistemine geçilmiştir. Geçici Hükümet ve Sovyetler 

adıyla iki başlı bir yönetim tarzına geçiş yapılmıştır. Ülke genelinde ihtilalın etkileri görülmüş 

ve çeşitli bölgelerde idari problemler ortaya çıkmıştır. Lakin bu sistem varlığını uzun süre 

koruyamamıştır. Ekim 1917’de yaşanan Bolşevik Devrimi sonucunda Rusya’da yeni bir 

yönetim düzeni benimsenmiştir. Bolşeviklerin maksadı, Rusya’yı yeniden 1914 yılındaki 

sınırlarına ulaştırarak yeni bir siyasi sistem tesis etmekti.  Bu süreçte Kafkasya’da Müslüman 

Türkler ihtilal sürecinde işkence ve katliamlara maruz kalmışlardır. Ermeniler, Rusların ve 

İngilizlerin desteğini alıp Rus komünist ve Bolşevik Stepan Gevorgiyeviç Şaumyan’ın 

öncülüğünde Azerbaycanlılara karşı unutulamayacak zulümler gerçekleştirerek bir Türk Şehri 

olan Bakü şehrinde kontrolü ele geçirmişlerdir. 

 

            Şubat Devrimi’nden sonra, ülkede iki başlı idare sistemi oluşturulduktan itibaren Bakü 

Şehri ve aynı isimle Bakü Guberniyası, (Guberniya: Rusya'da 1708-1929 yılları arasında var 

olan yönetim bölgesi)  Bakü Halk Komiserleri Konseyi’nin kontrolünde idi. 9 Martta devlet 

dumasının Güney Kafkasya’dan olan milletvekillerinin teşebbüsü ile geçici hükümet, Güney 

Kafkasya’yı idare etmek için bir komisyon oluşturmuştu. St. Petersburg’dan gelen komisyon 

öncelikle Bakü’de toplantı gerçekleştirdi. Komisyonun üyeleri konuşmalarında halkı, geçici 

hükümeti desteklemeye davet ettiler. Bu davet halk tarafından benimsenmemişti. Çünkü 

Güney Kafkasya bölgesinde bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Rusya’dan ayrılıp 

bağımsızlıklarını gerçekleştirmek istiyorlardı. Uzun süre geçmeden 1917 yılının 15 

Kasım’ında Güney Kafkasya Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonun gelecek vaat edecek 

ortak bir program olmayınca, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Bağımsızlığını ilan etti. Bakü 

Şehri, Bakü Halk Komiserleri Konseyi’nin kontrolünde olduğundan Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyetin merkezi Bakü’nün kurtuluşuna kadar Gence Şehri idi. Kafkas İslam Ordusu 15 
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Eylül 1918 tarihinde Bakü’yü işgalden kurtardıktan sonra, Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti Bakü’ye taşınır. Bakü’de yeni bir düzen tesis edilerek barış ortamı sağlanır. 

 

            Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 30 Ekim’de İtilaf Devletleriyle Osmanlı Devleti 

arasında yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın alınan kararlar nedeniyle Osmanlı Devleti, 

kısa süre içinde Güney Kafkasya’dan silahlı kuvvetlerini geri çekmek zorunda kaldı. Bu 

nedenle Kafkas İslam Ordusu Bakü’den ayrıldı. Türkler Bakü’den ayrılır ayrılmaz İngilizler 

şehri işgal ettiler. Daha sonra Sovyet Rusya’nın XI. Ordusu 1920 yılında Azerbaycan’a sefer 

düzenleyerek Bakü Şehri’ni ele geçirdiler. Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’de bulunduğu 

yıllarda Azerbaycanlı yazar ve yerel tarihçi Qılman İlkin Musayev küçük yaşlardaydı. Bu 

dönemde cereyan eden olaylar ve unutulmaz tarihi anlar Qılman İlkin’i derinden etkilenmişti. 

Qılman İlkin Musayev sonraki yıllarda, yaşanan olaylar hakkında eserler yazmış ve 

bilinmeyenlerin günümüze taşınmasına katkıda bulunmuştur.  Qılman İlkin’in Kafkas İslam 

Ordusu hakkında ayrıntılı bilgi verdiği en çarpıcı eseri “Türk Ordusu Bakı’da” adlı 

çalışmasıdır. 

QILMAN İLKİN MUSAYEV’İN HAYATI 

            Qılman İlkin Musayev 28 Nisan 1914 tarihinde Bakü’nün Merdekan Köyü’nde 

(şimdiki Merdekan Kasabası) doğmuştur.
2
 1926 Yılında Bakü Şehri’nde bulunan Pedogoji 

Teknik Okulu’nda eğite başlamış ve 1929 yılında eğitimini tamamlamıştır. 1932 Yılında 

Azerbaycan Devlet Pedogoji Enstitüsü’nün (şimdiki Azerbaycan Devlet Pedogoji 

Üniversitesi) Dil ve Edebiyat bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 1936 Yılında lisans 

eğitimini başarıyla tamamlamış ve Haçmaz İli’nin Ahmedoba Köyü’ne öğretmen olarak 

atanmıştır.
3
 Qılman İlkin Musayev’in mesleği öğretmenlik olsa da yazarlığa daha çok ilgisi 

bulunmaktaydı. 1931 Yılından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde çalışmalar yapmıştır. 1931 

-1932 yılları arasında “Genç İşçi Gazetesi”nin yazı işleri bürosunda, 1938 yılında ise “Çocuk-

Genç Yayınevi”nde danışman, baş editör ve yönetmen görevlerinde bulunmuştur. 

Öğretmenliğini Bakü’nün dışındaki köy ve kasabalarda yapmasına rağmen, Bakü’de 

yayınlanan gazete ve dergiler ile irtibatı koparmamış.
4
 

                                                 
2
 Kılman İlkin, Azerbaycan Gazetesi, 7 Kasım 2009 

3
 Şehla Kemberova, Kalemle Çarpışan Mücahit Ömrü, F.Köçerli Cumhuriyet Çocuk Kütüphanesi Yayınları, 

Bakü, 2004, 5. 
4
 Teymur Ahmedov, Kılman İlkin Makalesi, Azerbaycan Yazarları (XIX.-XX. Yüzyıllar) Ansiklopedik Malumat 

Kitabı, Nurlar Yayınevi, Bakü, 2011, 544. 
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            II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber Qılman İlkin Musayev savaşa katılmış ve 

Sovyet Ordusu’nun Kuzey Kafkasya birliklerinde görev yapmıştır. Yazar savaşla ilgili 

hikâyeler yazmış ve askeri gazete ve dergilerde yayınlamıştır. Daha sonra yazar Kuzey 

Kafkasya’dan İran’ın kuzeyinde bulunan (şimdiki Güney Azerbaycan) Sovyet askeri 

birliklerine gönderilmiştir. Bu olay Qılman İlkin’in Güney Azerbaycan’da bulunan 

Azerbaycan Türkleri ile ilgili çok sayıda hikâye yazmasına neden olmuştur.
5
 

            II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra Qılman İlkin Musayev tamamen yazarlıkla 

uğraşmıştır. Kendisi 1960-1963 yılları arasında Azerbaycan Dergisi’nin genel yayın 

yönetmenliğini yürütmüştür. Geçici olarak başka görevlerde bulunan Qılman İlkin Musayev 

1967 yılında Azerbaycan Devlet Yayınevi’ne başkan olarak atanmıştır. Yazarlar tarafından 

“Kalemle Çarpışan Mücahid” olarak vasıflandırılan Usta Yazar Qılman İlkin Musayev 1971 

yılına kadar bu kuruma başkanlık etmiştir.
6
 

             Azerbaycan’ın edebiyatında önemli hizmetlerde bulunan Qılman İlkin Musayev 

Sovyetler Birliği döneminde: “Kızıl Bayrak İşçi Nişanı” ve “İkinci Dereceli Büyük Vatan 

Muharebesi” madalyalarıyla ödüllendirilmiştir. Bununla beraber kendisine Sovyetler Birliği 

döneminde uygulanan özel payeler verilmiştir. Örneğin 1989 yılında yazara “Azerbaycan’ın 

Emektar İnce Sanat Hadimi” payesi verilmiştir.
7
 

            1991 Yılında Azerbaycan bağımsız olduktan sonra Qılman İlkin Musayev tarafından 

yeni eserler yazılmıştır. Yazar Sovyet baskısı sonucunda yayınlama fırsatı bulamadığı eserleri 

okurlarına sunmuştur. 2003 Yılında “Azerbaycan Halk Yazarı” fahri unvanını almıştır. Ayrıca 

Kafkas Halkları Yüksek Dini Şurası’nın “Paklık” ödülüne layık görülmüştür.
8
 

            Qılman İlkin Musayev 6 Kasım 2009 tarihinde vefat etmiştir. Bakü’de bulunan II. 

Devlet Mezarlığı’na (Fahri Hiyaban) defn olunmuştur.
9
 

 

BAKÜ ŞEHRİ’NİN COĞRAFİ KONUMU VE İSMİNİN ANLAMI 

          Bakü Şehri, Hazar Denizi’nin batı sahilinde bulunan Apşeron (Âbşârân) yarımadasının 

güneyinde yer almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti ve en önemli şehirlerinden 

                                                 
5
 Ahmedov, a.g.e, 544. 

6
 Kılman İlkin, Azerbaycan Gazetesi, 7 Kasım 2009. 

7
 Kemberova, a.g.e, 5. 

8
 Kemberova, a.g.e, 5. 

9
 Kemberova, a.g.e, 5. 
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birisi olan Bakü, kuzeyde Derbend geçidi, doğuda Hazar Denizi, güneyde Mugan arazileri ve 

batıda ise Şamahı Şehri ile çevrilidir. Bakü, Apşeron yarımadasının güneyinde kara ile 

birleştiği yerde Zığ ile Bayıl burunlarının meydana geldiği koy üzerinde 40˚ 21’ kuzey enlemi 

ve 48˚ 20’ doğu boylamı üzerinde yer alan doğal bir liman şehridir.
10

 

          X. Asrın birinci yarısında Arap ve Fars belgelerinde bu şehrin adı “Bakuh”, “Bakuya”, 

“Baku” ve “Badkube” olarak işlenmiştir. “Badkube” ismi ise daha sonraki yüzyıllarda 

belgelere geçmiştir. “Badkube” ismine XVIII. yüzyıla ait kaynaklarda daha sık rastlıyoruz. 

“Badkube” adı iki adet Fars kelimesinden meydana gelmiştir. Bunlar “Bad” ile “külek”tir. 

“Bad”, rüzgâr anlamına gelirken, “Kube” ise döven demektir. Yani “Rüzgâr Döven”. 

Anlaşılan o dur ki, bu şehirde kuvvetli rüzgârlar sık sık estiğinden insanlar bu bölgenin ismini 

“Badkube” koyarak rüzgârla ilişkilendirip dile getirmişlerdir. Hatta bazı kaynaklarda 

Azerbaycan dilinde “Yeldöven” ismine de denk gelinmektedir.
11

 “Bakü” sözcüğünün kökeni 

tam ve doğru bir şekilde aydınlatılamamıştır. Türkçe İslam Ansiklopedisi’nde “Bakü” 

kelimesi aslında Türkçe “bey” ve “köy” kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. 

“Bey-Köy” baş şehir demektir.
12

 Günümüzde Bakülüler, şehrin ismini “Baki” olarak telaffuz 

ediyorlar.  

 

“TÜRK ORDUSU BAKIDA”  ADLI ESER IŞIĞINDA  

1917-1920 YILLARI ARASINDA BAKÜ ŞEHRİ’NDE YAŞANANLAR 

 

            1917 Yılında Rusya’da Şubat Devrimi baş gösterdi. Devrimin zaferle sonuçlanması, 

Rusya’da yaşayan bütün Türk halklarını ayağa kaldırdı ve onları bağımsızlık ve özerklik 

uğrunda mücadele etmeye cesaretlendirdi.
13

 2 Martta Çar II. Nikolay tacından tahtından el 

çekti. Rusya’da iki hâkimiyetlilik oluşturuldu: Geçici hükümet ve Sovyetler. 9 Martta devlet 

dumasının Güney Kafkasya’dan olan milletvekillerinin teşebbüsü ile geçici hükümet, Güney 

Kafkasya’yı idare etmek için bir komisyon oluşturdu. Petersburg’dan gelen bu kişiler 

öncelikle Bakü’de toplantı gerçekleştirdiler.
14

 Toplantıda komisyon üyesi Memmed Yusuf 

Caferov, yeni yönetim tarafından alınan kararları halka ulaştırmak ve halkın desteğini 

alabilmek için şu sözleri sarf etti: “Biz St. Petersburg’dan buraya sizi (özgür Rusya’nın 

                                                 
10

 Abdulhalik Bakır, Feridun Şenol, “Azerbaycan’ın Gözbebeği Bakü Şehrine Genel Bir Bakış  (Eski Çağlardan 

Orta Çağ’ın Sonuna Kadar)”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 2020, 89-90. 
11

 Kılman İlkin Musayev, Bakı ve Bakılılar, Nurlar Yayınevi, Bakü, 2006, 9. 
12

 Musayev, Bakı ve Bakılılar, 9. 
13

 Kılman İlkin Musayev, Türk Ordusu Bakıda, Orhan Neşriyat, Bakü, 2003,15. 
14

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 15-16. 
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vatandaşlarını) tebrik etmeye gelmişiz. Bize devlet duması tarafından çetin bir vazife 

verilmiştir. Bu görev, meclis-i müessisanın toplanıp asıl kanunla yetki verene dek 

Kafkasya’nın bizim tarafımızdan idare olunmasıdır. Yoldaşlar, gerçekten büyük olay baş 

göstermiştir. Artık çar yoktur. Onun, kuvvetli bir memleketi felakete düşüren çürümüş 

yönetimi artık yoktur. Rus milleti tam da zamanında kendisini kurtarmaya kalkışmıştır. Fakat 

iş hele bitmemiştir. Elde ettiğimizi kuvvetlendirmek lazımdır.” 
15

         

            Komisyonun diğer üyeleri de konuşmalarında halkı geçici hükümeti desteklemeye 

davet ettiler. Bilindiği üzere Şubat Devrimi’nden sonra, Rusya’da iki başlı idare sistemi 

oluşturulduktan itibaren Bakü Şehri, Bakü Halk Komiserleri Konseyi’nin kontrolünde idi. 

Bakü’de hükümet başında Ermeni asıllı Rus komünist ve Bolşevik Stepan Gevorgiyeviç 

Şaumyan bulunuyordu. Lenin, onu Bakü’nün vekâletli komiseri olarak tayin etmişti. 

Şaumyan, etrafına taşnakları ve taşnaklaşmış Rus ordularını toplayarak Azerbaycanlıların 

başına türlü türlü oyun açıyordu. Şaumyan, Lenin’in talimatlarını yerine getirerek Bakü’yü 

Azerbaycan’dan izole edip Rusya’ya dâhil etmeye çalışıyordu.
16

   

            Bakü Konseyi, Gence’de Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti’nin oluşturulduğunu 

işitmiş ve bu cumhuriyete karşı savaş hazırlığı görüyordu. Bakü Konseyi ordusuna dâhil ettiği 

Taşnak askerleriyle birlikte 10 Haziran 1918 tarihinde Gence istikametine doğru saldırıya 

geçip, 12 Haziranda Kürdemir’i ele işgal etti. Fakat Nuri Paşa’nın komutanlığını yaptığı 

Kafkas İslam Ordusu üç günlük çatışmalardan sonra 7 Temmuzda Kürdemir’i geri aldı. 

Kafkas İslam Ordusu daha sonra Ağsu-Şamahı yolu boyunca ilerleyerek, Şamahı’nın 

güneyinden geçip Şamahı-Bakü yolunu kestiler. Ermeni Taşnak grubunun komutanı Türklerin 

baskılarına dayanamayıp Şamahı’dan geri çekildiler. Böylece Türkler Bakü üzerine iki 

taraftan hücum ediyorlardı: birincisi Gökçay-Şamahı, ikincisi ise Bakü-Gence demiryolu 

istikameti ile idi. Öte yandan Ermenilerin Türk Ordularının arkasına geçme ihtimalini ortadan 

kaldırmak maksadıyla ordunun bir kısmı Bakü’nün Salyan-Neftçala istikametinde 

konuşlandırılmıştı. Nihayet Bakü civarında toplanmış Kafkas İslam Ordusu, 5 Ağustos’ta üç 

taraftan Bakü’ye hücum etme kararı aldı. 8 Bin Türk askeri ve 6 bine yakın Azerbaycanlı 

savaşçıya karşı, şehri 10 bin Rus, Ermeni ve İngiliz kuvvetleri koruyordu. Birinci hücumda 

düşmana büyük kayıplar verildiyse de Bakü ele geçirilemedi. İkinci taarruz 14 Eylül’de oldu. 

                                                 
15

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 15-16. 
16

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 16-17. 
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Bu plan ile üç taraftan taarruz eden Türk orduları, 15 Eylül’de Bakü’ye dâhil olup şehri 

işgalden kurtardılar.
17

  

             Ermenilerin başlattığı katliamlardan kurtulmuş olan Bakü Halkı Kafkas İslam 

Ordusu’nun gelmesi ile rahat bir nefes aldı. Kurtarıcı Türk Ordusunu tuz ve ekmek ile 

karşıladılar. Türklerin şehirde yaptıkları ilk faaliyet asayişi ve barışı yeniden sağlamak oldu. 

Ermenilerden bazıları düşmanca tavırlarından vazgeçmedikleri için, Türkler Bakü’nün iki 

yerinde: Şamahı yolunda ve Parapet bağında misliyle karşılık verdi.
18

 

            Türk Ordusu Yarbayı Mehmet Fethi Bey, Bakü’nün valisi olarak tayin edildikten 

sonra şehirde tam bir barış, asayiş ve huzur ortamı oluşturuldu. Mağazalar açıldı, birçok 

müessese kendi işlerini devam ettirdiler. Şehir ahalisi her yerde kendi işleriyle meşgul olmaya 

başladı. Türkler Bakü’ye geldikten birkaç gün sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

Hükümeti Bakü’ye taşındı. Bakü’nün kurtuluşu uğruna çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı şehit 

olmuştu. Bunların bazıları öldürüldükleri yerde, köylerde ve Bakü’nün bugünkü Şehitler 

Hiyabanı’nın yerinde olan kabristanlığa defn edilmiştiler. Şimdi onların defn edildikleri yerler 

Bakülüler tarafından mukaddes ziyaretgâh gibi korunur ve bazılarında ise anıtlar 

diktirilmiştir.
19

  

            Kafkas İslam Ordusu, Bakü’de iki ay iki gün kalmışlardı. 15 Eylül’de Bakü’ye gelmiş 

17 Kasım’da şehri terk etmiştiler. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti mağlup oldu. 30 

Ekim’de Antanta ülkeleri ile yapılan Mondros Mütarekesi’nin maddeleri gereği Osmanlı 

Devleti, ordularını Güney Kafkasya’dan çıkartmalıydı. Böylece Kafkas İslam Ordusu 

Bakü’den ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Bu süre zarfında Türklerin Bakü’de ve umumiyetle 

Azerbaycan’da gösterdikleri faaliyetler halk tarafından çok önemsenmiştir. Bakü aydınları 

basın sayfalarında onların yaptıkları olumlu işler hakkında, çeşitli yerlerde Azerbaycan 

köylülerine gösterdikleri yardımlar hakkında muntazam yazılar yazmışlardı. Azerbaycan 

parlamentosunun bir üyesi toplantılarının birisinde Türkler hakkında şu cümleleri ifade 

etmişti: “Azerbaycanlılar özgürlük ve bağımsızlıklarının Türklerin eli ile almışlar. Ben 

Gürcistan ve Ermenistan hükümetlerinin resmi kaynaklarına dayanarak söyleyebilirim ki, 

onlar da bağımsızlıklarının Türklerin eli ile almışlar.”
20

 

                                                 
17

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 27-28. 
18

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 29. 
19

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 30. 
20

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 30-31. 
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            Türk Ordusu Bakü’deyken bir tabur Maştağa köyüne yerleşmişti. Bu tabur “ Maştağa 

Taburu” adıyla tarihte kayıtlara geçmiş ve tanınmıştır. Bu taburun komutanı Tefik Paşa idi. 

Tabur, Maştağa Koçusu (Koçu: Bakü Şehri’nde kabadayılar için kullanılan Bakü’ye has yerel 

isim) Aziz’in iki katlı binasına yerleşmişti. Maştağa’nın Seyidler ve Hanhorlar 

kabristanlıklarında şehid olmuş onlarca Türk Subay ve asker defn edilmiştir. Ancak ne yazık 

ki, bakımsızlık yüzünden bu kabirler yerle yeksan olmuş, bir tanesini bile baş taşı 

kalmamıştır. O zaman Merdekan köy okulunun binasına yerleşmiş Türk birliğinden vefat 

etmiş askerlerin kabirleri tespit edilmiş ve onlar için anıt dikilmiştir. Burada askeri birlik 

komutanlığının yanı sıra hastalar için hastane de vardı. Merdekan’daki Türk askeri birliğinin 

komutanı Kemal İbrahim Paşa idi.
21

  

            Türkler Bakü’den ayrıldıktan kısa süre sonra “Azerbaycan” gazetesinin 1919 yılı 126. 

sayısında şu sözler yayınlanmıştı: Tiflis’teki İngiliz orduları komutanlığının isteği şudur ki, 

aşağıdaki bilgi her yerde ilan edilsin: “Türk ordusunun eski komutanları Nuri Paşa ve Mürsel 

Paşa Batum’da hapsedilmiş ve davaları mahkemeye verilmiştir.”
22

 Bu haber süratle bütün 

Azerbaycan’a yayılmıştı. Bu durumdan rahatsız olan halk, her yerde mitingler düzenleyerek 

mevcut hükümetten Azerbaycan’a bağımsızlık kazandıran Türk komutanlarının serbest 

bırakılmaları için acil önlemler talep ediyordu. Ancak kısa süre sonra her iki paşa da 

hapishaneden kaçmıştı. Aslında Azerbaycanlılardan beş kişi ve Batum’un yerli ehlinden iki 

kişi hapishaneden generalleri kaçırmıştılar.
23

 

            Sovyet Rusya’nın XI. Ordusu Azerbaycan’a sefer düzenleyerek Bakü Şehri’ni ele 

geçirince, Nuri Paşa 1920 yılının başlarında Azerbaycan’ın bazı şehirlerinde kızıl orduya 

karşı isyan edenler içerisindedir. Hatta bu isyanların bazılarına liderlik ettiğini söyleyebiliriz. 

Nuri Paşa, önce Ağdam’da, sonra ise Şuşa Şehri’nde kıyamlara önderlik etmiştir. Şuşa’da 

mağlup edildikten sonra İran’a geçerek oradan da vatanına geri dönmüştür. Enver Paşa ise, 

1920 yılında Bakü’de düzenlenen Şark Halkları Kurultayı’nın resmi temsilcisi olduğu halde, 

bilinmeyen sebeplerle kurultaya iştirak etmeye bırakılmamış, kurultayda yalnızca onun 

gönderdiği beyanname okunmuştur ve kurultay bu beyannameye dayanarak kararlar 

almıştır.
24
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 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 32-33. 
22

 Musayev, Türk Ordusu Bakıda, 34. 
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SONUÇ 

             Kafkas İslam Ordusu XX. yüzyılın başlarında Kafkasya’da büyük başarılar elde 

etmiştir. Bakü zaferi Kafkas İslam Ordusu’nun en önemli başarısıdır. Bolşevik ve Ermeni 

Taşnaklarının Müslüman Azerbaycanlı Türklere karşı işledikleri zulmü ve soykırımı bertaraf 

eden Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan halkı için ayrı bir öneme sahiptir. Azerbaycanlı 

yazarlar ve tarihçiler Kafkas İslam Ordusu ile ilgili eserler kaleme alarak o dönemde 

yaşanılanları günümüze taşımışlar.  

            Qılman İlkin Musayev, Azerbaycan’da XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman 

Türklere karşı işlenen katliamların ve yaşanılan çatışmaların bizzat şahidi olmuştur. Qılman 

İlkin Musayev, özellikle Bakü Şehri’nde gerçekleşen olaylardan etkilenmiş ve hayatı boyunca 

bu gözlemlerini unutamamıştır. Qılman İlkin Musayev’in Kafkas İslam Ordusu’nu anlatan 

“Türk Ordusu Bakıda” isimli çalışması da bu döneme ışık tutan ender eserlerdendir. Devrin 

siyasi ve askeri olaylarına ışık tutan bu eser, Kafkas İslam Ordusu’nu okuyuculara tesirli bir 

tarzda tanıttırmaktadır. Qılman İlkin Musayev yaşadıklarını, gördüklerini ve işittiklerini 

kaleme almış ve “Türk Ordusu Bakıda” adlı eserini yazmıştır. Bu hatıratta 1910-1920 yılları 

arasında gelişen olaylar ve bilinmeyen birçok husus ilk ağızdan anlatılmış ve akademik 

camiaya değerli bir kaynak teşkil olunmuştur.  
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Türk Kökenli Kazakça ve Moğolca Dillerinin Dilsel Sürekliliği 

Mukhambetov Zhomart İbаtullаoğlu
1
 

Özet 

Bu makalede Kazakça ve Moğolca Türk kökenli dillerin dil sürekliliği ile dilin tarihi, 

bu iki dilin Türk kökenli tarihsel sürekliliği ile ilgili sorunlar, dilin tarihi ve gelişiminin seyri, 

sorunları, özelliklerine vurgulanacaktır. Kazakçanın Türk dilleriyle aynı kökene sahip olduğu, 

ana dillerden biri olduğu bilinmektedir. Makalede ayrıca kazak dilinin türkolojideki özellikleri 

ve yeri, dilin tarihi, gelişim yolları ve dilin özellikleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Uzun 

süredir devam eden tarihsel akrabalık belirtileri, Türk kökenli Kazakça ve moğolca dillerinin 

yakınlaşması ve bu iki dil arasındaki çok sayıda akrabalık kelimesine ilişkin tarihsel ve dilsel 

verileri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dilbilimi, Türkoloji, Genioloji, Kelime, Fonetik, Dil Sürekliliği, 

Kazak, Moğol Dilleri, Kabile Dilleri, Yabancı Dillerden Giren Kelimeler. 

Linguistic Continuity of Turkish Original Kazak and Mongolic Languages 

Abstract 

In this article, the language continuity of Kazakh and Mongolian languages of Turkic 

origin and the history of the language, the problems related to the historical continuity of 

these two languages with Turkic origin, the history and development of the language, its 

problems and features will be emphasized. It is known that Kazakh has the same origin with 

Turkic languages and is one of the main languages. The article also includes information 

about the features and place of the Kazakh language in Turkology, the history of the language, 

its development paths and the features of the language. It contains historical and linguistic 

data on long-standing historical signs of kinship, convergence of Turkic-based Kazakh and 

Mongolian languages, and a large number of kinship words between these two languages. 

Keywords: Linguistics, Turkology, Geniology, Vocabulary, Phonetics, Language 

Continuity, Kazakh, Mongolian Languages, Tribal Languages, Words From Foreign 

Languages, Etc. 

Giriş 

Türkolok bilim insanlarının yazmış olduğu eserleri incelenip bugüne kadar, söz 

konusu kazak dilinin anlamı hakkında eserler incelenmiştir. Modern kazak dilinin geçmişten 
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gelen birkaç Türk dili ile bağlılığı, sürekliliği ve tarihsel sürekliliği konuları ele alınmış ve 

tanımlanmıştır. Ayrıca, Türk dillerindeki bazı yerli kelimelerin ve bazı kelime oluşturucu 

kişiliklerin soruları dilsel, dilsel-tarihsel bağlamda ele alınmaktadır. Dil tarihinde birçok ilgili 

dilin verilerini karşılaştırarak, karşılaştırma ve araştırma sonucunda birçok dil kategorisi 

vardır: kök kelimeler ve sözcük öbekleri, tek heceli kelimeler, sözcük öbeklerive  dilbilgisel 

kategoriler gibi uygulamaların dil unsurları gruplandırılır. Türk kökenli Moğol ve Kazak 

halkları uzun zamandır birbirine yakın olmuş, soylu, kabile tavrına sahip, maddi yaşamı ve 

manevi anlamı eşit, kaderleri bir ve hayatları benzer olan halklardır. Bu iki dilin 

karşılaştırmalı çalışmasının bir sonucu olarak, kazak dilinin kelime dağarcığına Arapça, 

Farsça gibi yabancı dil kelimeleri içeriyorsa, Moğol dilinin kelime dağarcığı Sanskritçe, 

Tibet, Altay gibi diller girmektedir yabncı dillerden gider kelimeleri saymazsak, Moğolca ve 

Kazakça kelime dağarcığı her iki dilde de yaygındır. Bütün Türk dilleri, bugün yaşadıkları 

devleti yeniden inşa etmek için tarihi dönemler kadar, çok uzun süre hayatta kalmıştır. Dil 

doğdu gelişti zenginleşti ve yeniden kendini geliştirdi. Bununla birlikte, değişkenlik, olgunluk 

kendiliğinden olamaz. Dildeki öğeler, farklı dil kategorilerinde, olayların gelişmesinin farklı 

yollarının keşfi, eski ve yeni arasındaki dilin sürekliliğini doğrulamak, araştırmak, belirlemek, 

dilin tarihinin bir kısmıdır. Şu anda türkolojide çözülmesi beklenen birçok ciddi sorun var. 

Bunun için dil bir sistem yapısından başka bir sistem yapısına geçer. Yeniden yapılanma 

sürecinde hangi fenomenleri hayata geçiriyor? Diller arası fenomenler hangi benzerlikleri 

temel alır? Türk dillerinin tarihsel sözlüğü gelecekte bu tür sorulara kapsamlı cevaplar 

vermeli, kelime haznemizin yüzyıllar boyunca nasıl geliştiğini ve şekillendiğini tam olarak 

ortaya koymalıdır.  Bu çok mesuliyetli ve zor bir görevdir. Çünkü zaman yüzlerce, binlerce 

yıl önce tarihteki unsurları insan tarafından tanınmayacak olan dil yapılarını silmiş ve 

unutturmuştur. Bununla birlikte, bilim ufkunun çok geniş olduğu bilinmektedir. Çeşitli 

yaklaşımlar, dilbilimin teorik başarılarını kullanarak, daha önce gizemli hale gelen sorunların 

inceliklerini ortaya çıkarmıştır. 

Bu, bazı kelimelerin, dildeki köklerinin, bugün ayrı ayrı kullanılamayan bazı 

kelimelerin, sözcük kombinasyonlarının veya çift kelimelerin bir parçası olarak korunduğu 

gerçeğini göz önüne çıkarmaktadır. Ayrıca kökenlerinin etimolojik olarak belirlendiği ve 

anlamsal değişikliklere uğradığı da belirtilmektedir. Makalede, tarihsel ve dilsel unsurları 

mümkün olduğunca inceler ve işlevleri örneklerle analiz etmektedir. Türk kökenli diller 

arasında yer alan Kazakça ve Moğolca dilleri birbiriyle benzerlik ve bağlantı göstermektedir. 

Genetik, kökenleri aynı olan birçok Türk Dili, dilin benzer taraflarını ve bunların yakınlık 

derecelerini dikkate alması ve tanımlaması, dilin sözcüksel ve dilbilgisel taraflarını 

tanımlaması ve tanımlaması bakımından farklılık gösterir. Genel makalede, dillerin özellikleri 

ve dillerin tarihsel gelişimi, çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz.   

 

Türk kökenli diller arasında yer alan Kazakça ve Moğolca dilleri birbiriyle benzerlik 

ve bağlantı göstermektedir. Genetik, kökenleri aynı olan birçok Türk Dili, dilin benzer 

taraflarını ve bunların yakınlık derecelerini dikkate alması ve tanımlaması, dilin sözcüksel ve 

dilbilgisel taraflarını tanımlaması ve tanımlaması bakımından farklılık gösterir. 

Türk kökenli Moğol ve Kazak halkları uzun zamandır birbirine yakın olmuş, soylu, 

kabile tavrına sahip, maddi yaşamı ve manevi anlamı eşit, kaderleri bir ve hayatları benzer 

olan halklardır. İki dilin karşılaştırmalı çalışmasının bir sonucu olarak, kazak dilinin kelime 

dağarcığına Arapça, Farsça gibi yabancı dillerden kelimeler dahil edilirse, Moğol dilinin 

kelime dağarcığına Sanskritçe, Tibetçe, Altayca vb. . dillerden girmiş kelimeleri saymazsak, 

Moğolca ve Kazakça kelime dağarcığı her iki dilde de yaygındır aynıdır. Bütün Türk dilleri, 

bugün yaşadıkları devleti yeniden inşa etmek için tarihi dönemler kadar, çok uzun süre 

hayatta kalmıştır. Dil belirsiz bir zamanda, tarihin bilinmediği bir zamanda ve hatta 
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günümüde dahi gelişmeyi bırakmamıştır. Dil doğdu gelişti zenginleşti ve yeniden kendini 

geliştirdi. Ancak, değişim, mükemmellik kendiliğinden olmaz. Dildeki öğeler, farklı dil 

kategorilerinde, olayların gelişmesinin farklı yollarının keşfi, eski ve yeni arasındaki dilin 

sürekliliğini doğrulamak, araştırmak, belirlemek, dilin tarihinin bir kısmıdır. Şu anda 

türkolojide çözülmesi beklenen birçok ciddi sorun var. Bunun için dil bir sistem yapısından 

diğerine geçer. Yeniden yapılanma sürecinde hangi fenomenleri hayata geçiriyor? Diller arası 

fenomenler hangi benzerlikleri temel alır? Türk dillerinin tarihsel sözlüğü gelecekte bu tür 

sorulara kapsamlı cevaplar vermeli, kelime haznemizin yüzyıllar boyunca nasıl geliştiğini ve 

şekillendiğini tam olarak ortaya koymalıdır. Elbette bu çok sorumlu ve kolay bir iş değildir. 

Çünkü zaman yüzlerce, binlerce yıl önce tarihteki unsurları insan tarafından tanınmayacak 

olan dil yapılarını sildi ve unutturfu. Bununla birlikte, bilim ufkunun çok geniş ve zengin 

olduğu bilinmektedir. Çeşitli yaklaşımları, dilbilimin teorik başarılarını kullanarak, daha önce 

gizemli hale gelen sorunların inceliklerini ortaya çıkarmak mümkündür. Bazı 

akademisyenlere göre, Türk dilleri modern aglütinatif yapı dönemine geçmeden önce 

polisintetik bir yapı döneminden geçti demektedirler[1]  

Kazak halkının birçok büyük tarihi değişimi yaşayan diğer ilgisiz halklardan temel ayırt 

edici özelliği dildir. «Bereke bası – birlik (birlikten dirlik doğar)»  yaşamın kolu, yaşamın 

dayanağı, birliği (sağlamlığı) olarak gören kazak halkının dili, araştırmacılarını her zaman 

şaşırtmıştır diyerek Kazak dilinde dahil olmak üzere biraz farklılıklar göstermektedir. Dilde 

böyle bir farklılığa sahip olmak meşru bir olgudur. Dilin tarihi halkın tarihidir, bu yüzden de 

geçmiş ile bu gün arasında altın bir köprüdür. «Dilin toplumda birbiriyle bağlantılı üç işlevi 

vardır, asıl işlevi dilin asil faaliyetidir, nesilden nesile, yüzyıllar boyunca birikmiş ve 

korunmuş olan serveti aktaran asil faaliyettir.» [2] 

Dil, bir halkın maddi ve manevi zenginliğine hakim olmanın bir aracıdır; içinde yarattığı 

maddi ve manevi zenginlik aracılığıyla her milletin ruhunu, bilincini, bilgisini ifade eder ve 

dilde kültürel zenginliği yansıtır. Bu nedenle, dilin ana tabakası olan maddi sözlüğün, kelime 

dağarcığımıza dahil olmayan diğer halkların dilindeki farklılıkları ve farkları ayırt etmesi 

önemlidir... 

Dil, herhangi bir insanın temelidir, dil, bilgilerinin, deneyiminin, kültürlerinin, tarihinin 

iç içe geçmişidir, yani dil, duygusal bir duygu ve ulusal hafızadır. «Halk (insan) kendi dilind 

kendini tanır ve somutlaştırır» - demiştir Kırgız yazar Cengiz Aytmatov. 

Ulusun kalesi olarak kabul edilen - anadilinin erdemlerini çıplak gözle gören ve onu 

göğsünde derinden hisseden bir kişinin konuşması gibidir. Bu nedenle, yüzyıllar boyunca 

dilin gelişimi ve iyileştirilmesi, ülkenin tarihinde uygun bir değişime işaret etmektedir. Yani, 

tarihin hangi yollardan geçtiğini ve günümüze nasıl ulaştığını, aynı zamanda dil tarihin 

gelişiminin bu aşamalarındaki çeşitli durumları da yansıtmaktadır. Kısacası, halkın kültürel 

kimliğini ve ruhsal gelişimini belirleyen şey dildir. «Kabile dili insanın tüm hayatının bir 

yansımasıdır,  yüksek küştür bilinçli yaşamının tüm hazinelerini toplayan bir müzedir.» 

Seckin Rus bilimadamı E.K.Peterskinin Yakut dilindeki bilimsel incelemesinde, bunun böyle 

olduğuna inanmaktadır. 

Türk kökenli akraba dilleri arasında Kazak ve Moğol dillerinin akrabalık ve benzerlik 

derecelerine sahip olduğunu iddia etmek için sebepler vardır. Bunun temeli, dilin tarihinde, 

Türk kökenli dillerde çok sayıda dilsel tarihsel materyal ve dil verileri bulunmaktadır. Moğol 

ve Kazak halklarının kültürlerini, tarihini, edebiyatını ve dilini inceleyip karşılaştırırken, 

benzer tarafları kapsamlı bir şekilde inceyip, aralarında kültürel ve gündelik kelime 

dağarcığının birçok ortak noktası olduğu görülmektedir. Bu makalede sadece Kazakça ve 

Moğolca dillerinin ortak dil unsurları, kültürel ve günlük kelime dağarcığından bahsedeceğiz. 

Onların akrabalıklarının ve özelliklerinin de tarihsel olarak dilsel materyal temeline değinmek 

gerektiğine inanıyorum. 
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Kazak dilinin Moğol dilleriyle ilişkileri, iki farklı durumda ele alınmaktadır. İlk olarak 

Moğol dilinden Kazakça'ya giren kelimelerden bahsediyoruz. Bu, her şeyden önce, iki halkın 

yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşadığı ve birbirleriyle İletişim kurdukları gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. 13. yüzyılda Moğollar Kazakistan ve Orta Asya'nın topraklarını fethediğ 

15. yüzyıla kadar Cengiz Han yönetimi etkisi altında kalmıştır. 15.-18. Yüzyıllar arasında, 

Kazak Hanlığı döneminde bile Moğol boyu olan bazı Jongar (Savaşçı) Kalmaktarının (onlara 

tarihi kaynaklarda Oirat kabilelerinden oluşan Batı Moğolları denilmektedir)  sürekli olarak 

kazak topraklarına baskın düzenledikleri bilinmektedir. 

Kazakça'da Moğol dillerinden gelen kelimeler çoğunlukla idari halk yönetimi, askeri 

otoriter isimler ile ilişkilidir. Örneğin, Ulıs, nöker, jasak, noyan, kurılmay, aymak, jarlık v.b. 

Toprak su isimleriyle ilgilide kelimeler bulunmaktadır: Tarbağatay (suırlı), Kandağatay 

(buğulu), Tolagay (dağ), Kamonkarağay (katon-kayın (huş ağacı) v.s.), Bayanauıl (Bayan оla 

– Bay dağ), Dolankara (Yedi dağ), Zaysan (iyi), Nura (dere), Mukır (Şolak, kıska), Korğaljın 

(horholjin - korğasın), Korday (karlı), Altay  (altın dağ), Nor  (göl),  Narınkol  (küçük nehir) 

v.b. [3] 

İkinci olarak her iki kelime için de ortak olan, Moğolca'dan Kazakça'ya girmiş olan 

kelimeler dışında birbirinin yerine kullanılamayan kelimelerden bahsetmekteyiz. Kazak 

sözlüğünde, moğolca kelimelerde form, anlamlar, kombinasyonlar, özellikle isimler, sıfatlar, 

fiillere benzer birçok kelime vardır. Örneğin, hayvanla ilgili kelimeler: koyun (kon), çoban 

(konçın), töl (töl), boğa (buh), bura (buur), koç (baraan), denejin (dönöjin), kunan (hunan), 

kunajın (gunjın), tusamıs (tuşa), tokım (tohom), v.s.;  

Av ile ilgili: geyik (buga), leopar (bars), canavar (an), ölekşin (ölegçin), kapan (kavks), 

avlamak (avlah), jım (jim), v.s.; 

Tarım ile ilgili: ebdire (abdar), teben (tebne), altın (altan), demir (tömör), pirinç (zec), balta 

(balt), bauırsak (boortssok), balçık (balcik), japsar (zavsar), dombıra (dombor) v.s.;  

Akrabalık ile ilgili kelimeler: kudaği (hudağı), er-erkek (er), abısın (avsan), törkin (törgem) 

v.s.;  

Sıfatlarla ilgili kelimeler: ala (alag), kapkara (hanhar), kökpenbek, kökpenkök (hovkök), 

bordo (huren), sarı (şar), tentek (teneg) v.b. Bu tür kelimeler sadece Kazak dili için değil, 

çoğu Türk Dilleri için de aynıdır. Bu kelimeler Moğol dilinden Türk dillerine mi girdi yoksa 

Türk dillerinden Moğol dillerine mi girdiler bunu destekleyen hiçbir bilgi dil biliminde 

mevcut değildir. Bu nedenle, bu tür kelimeler Türkçe (Kazakça) - Moğolca için ortak olarak 

adlandırılabilir. Türk-Moğol dilleri için ortak kelimeler olduğunu söyleyen etnolog bilim 

adamı Ş.Velihanov söylemiştir. [4] 

Türkçe (Kazakça) ve Moğolca dillerini karşılaştırmalı türde inceleyen ünlü bilim adamı 

B. Bazılhanın düşüncesine göre, Moğol-Kazakça sözlüğüne dahil edilen 40.000 kelimeden 

24.000 kelimenin 1.500 kökten oluştuğunu, yani yüzde 60'ı iki halk arasında benzer sözcük 

gruplar olduğunu savunmaktadır. [5] 

Moğol dillerinin ve Türk dillerinin birleşimi (benzerliği) hem ana kelime dağarcığında 

hem de dilbilgisel yapısında açıkça görülmektedir. Tıpkı Türk lehçeleri gibi, Moğol dilide 

birbirine bağlı, yani aglütinatifli diller arasındadır. Bu benzetmelere baktığımızda, bazı bilim 

adamları (B.Y.Vladimirtsov, N. F. Katanov, G. D. Sanzheev, vb.) bu dilleri ana dillere 

atfetmeyi savunuyorlar. Tarihsel olarak, çağımızdan çok önce Altay zamanının Türk-Moğol 

birleşmesinden kaynaklandığını söylemektedirler. [6]  Türk Dilleri ve Moğol dili, aynı ana 

dilden, temel dil bir diden gelen ilgili diller mi, yoksa genetik yakınlığı olmayan iki gruptan 

mı, yani ayrı dillerden mi geliyorlar? sorusu aklımıza gelmektedir. İşte bu soru, 18. yüzyılın 

başlarında yaşayan İsveçli bilim adamı I. Strelenberg'in çözümünü henüz bulamayan bir 

sorundur. Her bilim adamı onun hakkında farklı görüşler ifade eder. 

Kazakistan ve Orta Asya'daki bilim adamları arasında konuyla ilgili görüşlerini dile 

getiren tanınmış etnografist bilim adamı – Ş. Velihanov. O bu şekilde yazmaktadır «İnsan 
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gelişimini çeşitli şekillerde etkileme açısından incelersek, Finlilerin Türk ve Moğol kabileleri 

arasında büyük bir ortaklığın olduğunu inkar edemeyiz. Finlilerin, özellikle de Türk ve 

Moğolların akrabalığı birçok bilim adamı tarafından savunulmaktadır.». («Қазақ әдебиеті» 

газеті 1967 ж. 27 қаңтар) 

Moğolca ve Türkçe'de ortak olan kelimeleri ifade etmek için Şokan, çalışmalarında 

«Türkçe-Moğolca kelimeler» ifadesini kullanmaktadır. Her ne kadar şimdi Shokan'ın 

İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiği anlaşılıyor olsa da, Moğol dilini ne ölçüde bildiğini 

söylemek zor olur. Ancak, kendi elleriyle Moğolca yazılmış dil materyallerinin hayatta kalan 

el yazmalarında bulunması ve Kazak sözcüklerinin kökenleri olduğu Moğolca örneklerini 

getirmesi, Şokan'ın Moğolca'da büyük bir farkındalığa işaret ettiğini görmekteyiz. 

Kazakça ve Moğolca'nın karşılaştırılabilir bir çalışmasında, bu iki dil için birçok ortak 

unsurları keşfedilmiştir. Şimdi Moğolca ve Kazakça dilleriyle ilgili bazı ortak dil 

kaynaklarına dönelim. Fonetik olarak, aşağıdaki ses değişimini adlandırmak mümkündür.: Z-

J: zah – jak, zut – jut, baz – baja, v.b.; H-U: tarah – tarau, tölöh – töleu, savah – sabau, v.b.; 

V-B: havirga – kabırga, tabag – tabak, hovd – kobdi, v.b.; H-K: huruud – kurt, huda – kuda, 

hulan – kulan, v.b.; TS-Ş: hartsğay – karşığa, buurtsag – burşak, tsöl – şöl, tsog – şog, v.b. 

Bunlar dışında Ç - Ş, G - K, D - Т, v.b. seslerin değişimi de gözlenir. 

 Ana kelime dağarcığımızda birçok benzer kelime var bulunmaktadır. Örneğin, Duyu 

organları ile ilgili kelimeler: döş – tös, omruu – omırau, magnay – manday, tsaray – şıray, 

böör – bauır v.b.; Akrabalık ile ilgili kelimeler:: hudagı – kudagi, er-erkek – er, avsan – 

abısın, törgöm – törkin v.b.; Hayvanşarşa ilgili kelimeler: gunjan – kunajın, dönjen – dönejin, 

taylag – taylak, toroy – toray, töl – töl v.b.; yemek isimleri ile ilgili kelimeler: huymag – 

kuymak, huruud – kurt, bal – bal, ayrag – ayran, talhan – talkan v.b. 

 Ayrıca, giyim, çimen, bitki ve araçlarla ilgili birçok ortak kelime vardır.. Buna benzer 

fiilerle ilgili kelimeler (avlah – avlau, ajırah – ajırau, arçih – arşu, asrah – asırau, isgereh – 

ıskıru, magtah – maktau, ösöh – ösü v.b.; Sıfatlarla ilgili kelimeler: hir – kir, alag – аlа, hök – 

kök, hüren – küren, hav – har – kap – kara, şav – şar – sap – sarı, höv – hög – kökpenbek  v.b.  

Elbette, kelime dağarcığındaki tüm ortak unsurlar, aynı eski akrabalıktan kaynaklanan 

her iki dilde de ortak olarak kabul edilebilir. Bazı kelimeler şüphesiz sonraki yüzyıllarda bir 

dilden diğerine geçişten kaynaklanmıştır. Fakat gelenekler ve görenekler eski çağlardan gelen 

soyağacın aksine, Türk-Moğol dillerinin eski birliğinden doğan kelimeleri saymak daha doğru 

görünüyor. Elbette, dillerin akrabalığı, kurucu sözcüksel unsurların ortaklığıyla kanıtlanamaz. 

Örneğin, dilimizde Kazakça, Arapça ve İranca'dan ortak olan yüzlerce kelime olmasına 

rağmen, genetik olarak Kazakça ve Arapçanın aynı dil olduğunu savunan hiçbir bilim adamı 

bulunmamaktadır. Dillerin akrabalığını kanıtlayan en büyük gerçek, dillerin dilbilgisel 

yapısındaki ortaklıktır. Kazakça ve Moğolca'da ortak dilbilgisel fenomenlerin sıklıkla 

bulunduğunu vurgulamak isterim. 

Örneğin, Kazakçana mesleği ifade eden –ş harfi, Moğolca’da –ç harfi olarak 

kullanılmaktadır (anç – anşı, аrçirig – arşuşı, zarç – jarşı, sorogç – soruşı, emç – emşi, töşögç 

– töleuşi, v.b.). 

Dilimizdeki -lık/-lik ekleri Moğol dilinde lig - lag eklerine benzer olarak: baatarlas  - 

batırlık, zarlis – jarlık, bayalas – baylık v.b. 

-Lar//-ler çoğul ekleri Moğol dilinde нар şeklinde kullanılmaktadır: ahnar – ağalar, 

bagşnar – muğalimder v.b. 

Profesör Sanzheev'in çalışmasında, eski Moğol dilinde Lar lar kelşmesini kullanıldığı 

belirtilmektedir. Benim, senin, onun zamirleri Moğolca'da:: miniyh – çiniyh (buryatşa 

minihi), üüniyhi şeklinde ifade edilmektedir. 

Dilimizdeki fiiller –lа//-lе ekleri Moğolca’da -lо, -le ekleri ile benzerdir: huç-leh – 

küşteu, botgoloh – botalau, dahtah – dak tüsiru, alaglah – alatau v.b. 
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Daha az işlevde kullanılan -day//-dey, -tay//-tey, -şak//-şek ekleri Moğolca’da  -day//-

dey  şeklinde ifade edilir.: abagaday (atatay), düüdey (inişek). 

 Az işlevde kullanılan, -kan eki (koşakan, balakan, botakan, v.b.) Moğolcadaki -han 

(hen), hon ekleri ile aynı ifadede kullanılan: hubbuy (bala), hubbuhen (balakan). (Dilinizdeki 

bir çok sözcük ile karşılaştırınız), şubuun – kus, şubuuhan – balapan, v.b.  

 Dilimizdeki -ğı//-gі,   -kı//-kі ekleri Moğolca’da hi ekiyle barabar endehi (mundağı), 

deerhi (üstindegi), v.b.  Tüm bu ortak dil materyallerinin Türkçe'den moğolca'ya giren 

ya da tersine moğolca'dan Türkçe'ye giren ve dolayısıyla bir dilden diğerine geçen unsurlar 

olarak adlandırılması zordur. Bunun nedeni, kural olarak, kelime dağarcığının değişmesi ve 

dilin dilbilgisel yapısının daha kararlı olmasıdır. Birbirleriyle ilgili olmayan diller, zamirleri, 

fiilleri, sıfatları, taklit kelimeleri-ekleri bolca algılayamazlar. Bunlar bir dilden diğerine 

geçmeyen kelimelerdir. Değişebilen kelimeler yok denecek kadar azdır.  Buna ek olarak, 

Moğolca ve Türkçe'nin akrabalığının bir başka kanıtı da, kural olarak, antik dilin özelliklerini 

bol miktarda muhafaza etmiş toprakların-suların isimlerinin bir parçası olarak, Moğolca 

benzer birçok kelimenin korunması Moğolca ve Türk halklarının etnik bileşimlerinde benzer 

atalara ve kabile isimlerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece, Kazak ve Moğol 

halklarının dillerini akrabalık yakınlığı, özellikleri ve çalışabilirliği hakkında yukarıdaki dil 

verilerini verebiliriz. Böyece Kazak ve Moğol halklarının dillerinde birçok benzerlik ve 

özellik bulunduğundan emin olmaktayız. 

Bilgin, B. Bazilhan, Kazakça ve moğolca'daki sözcüksel paralellikleri analiz ederek, 

"Onlar için geliştirilen semantik tematik sınıflandırma-bu dillerin sözcüksel alandaki 

ortaklıkları, bunların Türk (Kazak) ve Moğol halklarının maddi-manevi, sosyo - ekonomik 

yaşamlarının tüm alanlarını kapsadığını ve bu halkların hayatlarında en önemli olan 

nesnelerin, kavramların, fenomenlerin isimlerinde karşılıklı benzerliklerin varlığını açıkça 

gösterebilir." Demektedir. Kazakça ve Moğolca dillerindeki sözcüksel paralelliklerin 

görünüşte benzerliği, anlamlarda keskinlikle farklılık gösterir, onların içindeki ortaklığın fark 

edilmesi o kadar da zor değildir. Bununla birlikte, sözcüksel paralellikler arasında, Kazakça 

ve Moğolca dillerinin bireysel gelişiminin bir sonucu olarak, her birinin içsel dil 

düzenliliklerine uygun olarak yapısal ve anlamsal değişiklikler geçirenler de vardır. Bu tür 

unsurların Moğolca ve Kazakça dillerinin derecesine göre karşılaştırılması zor olsa da, 

karşılaştırılabilir sözcük birimlerindeki fonetik farklılıkları, eski Moğol dilinin dil 

materyallerine atıfta bulunarak tespit etmek mümkündür. Bunun nedeni, Moğol dilinin kelime 

dağarcığının oldukça eski bir gelişim biçimini ifade ederek, eski Moğol yazılı dilinin verileri 

(gerçekleri) modern halka Moğol dilinin aksine Kazak dilinin ortak sözlüğünün sesine 

yaklaşmasıdır. Kazakça ve Moğolca arasında hem ortak ekler, çoğul ekler, iyelik ekleri ve hal 

ekleri kelime oluşturma ekleri vardır. 

 Burada sadece hal eklerinin fonorfolojik yapısının (fonorfolojik yapıda) çok az 

incelenmektedir. Sonuç olarak, bilim adamı B. Bazilhan Kazakça ve moğolca dilleri arasında 

kapsamlı bir karşılaştırma yaparak, "bu dillerin kökleri tarihsel derinlikte olan akrabalıkları 

vardır» - her şeyden önce bu, Kazakça ve Moğolca dillerinde sözcüksel paralelliklerin 

tanımlanması ve dilbilgisel kişiliklerdeki ortaklığın belirlenmesi, yapısal benzerliklerin 

tanımlanması ile ilgilidir. Başka bir deyişle, modern Kazakça ve Moğolca'da Türkçe'dir, 

Moğol dillerinin soybilimsel ilişkisinde, akrabalığı yansıtan dilsel kanıtların yanı sıra eski 

kültürel ve tarihi ilişkilerin sonucu olan çok sayıda girdi materyalinin, Kazak ve Moğol 

halklarının karışmasının olduğu söylenebilir. 

Kazak-Moğol dil sürekliliği ve koşulların bağlantısına özellikle dikkat çeken ünlü bilim 

adamı, akademisyen A. T. Kaydar şunları not etmiştir 

а) Antik çağda Türk-Moğol dillerinin ilişkilerine yol açan kök derecesindeki ortaklıklar, 

yani kazak-Moğol dilleriyle ilgili soybilimsel, ilgili dil verileri, Altay teorisinin görevleri 

arasında dikkate alınması gereken gerçeklerdir; 
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ә) Sonraki dönemlerde kazak-Moğol dillerinin tarihsel ilişkilerinin bir sonucu olarak 

diller arası sözcüksel değişimler, kazak dilinin tarihsel sözlüğünün incelenmesinin konusudur; 

б) Eski bölgesel birlik içinde var olan Moğol ve Kazak kabileleri arasındaki etkileşime 

duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan iki dillilik, bu dillerde hiçbir yansıma bulamamıştır. [7, 51] 

Genel Türkçeye en yakın Moğol dilinin kökü Türkçeden ayrılmaya başladığıda söylemek 

zor. Ancak her birinin bağımsız bir dil haline gelmesine rağmen, Türkolog S. E. Malov'un beş 

bin yıl geçmiş olduğu görüşünü teyit etmek zorundayız. 

Altay dili Birliği olarak adlandırılan Ugro-Fin ve Türk-Moğol dillerinin yakınlık dönemi, 

7-8 bin yıldan daha da eskiye değinmektedir. Çünkü bu dillerin temsilcileri Fince, Karel, 

Vyat, Mordva vb. Türk dilleriyle kökleri olmasına rağmen Moğol dilinin yakınlığından çok 

daha uzak yaşarlar. Her şeyden önce, Türk ve Moğol dilleri, antik çağlarda aynı dilden oluşan 

kardeş dillerdir. Belirli tarihsel duruma, yerleşimin uzaklığına bağlı olarak, her birinin iyi bir 

gelişme yolu bulduğu, birbirinden ayrıldığı ve diğer iki dil olarak şekillendiği iddiası 

doğrudur. [8] 

Bu nedenle Türk dilleri içinde yer alan Boskıv ve Mongol dillerindeki boskuul-dın tübiri 

bos (bosu) – ikisiylede aynıdır. Açıkçası, bu kelimenin son eki her iki dilde de mevcuttur. 

Aradaki fark, her dilin kendi yasalarına, hangi kelimeye bağlı olduğudur. 

Diyelim ki kara fiilinin kökü her iki dilde de ortaktır, anlamsal bir farkı yoktur. Bu 

kökten, son ek aracılığıyla yeni bir kelime oluştururken, her dil kendi dilini almıştır. 

Kazakça karau (prismotr), Moğolca karalga (bu da aynı anlamdadır), kaz. karauıl, mong. 

harul, karğalçı, ya da, kaz. sakşı (ohrannik), mong. sakuuçı. Bu kelimenin bir kökü vardır ve 

son ekleri değişir. 

Sıfatın son hecesi (intevsin) kap-karangı – tma, saverşenno temmo sözündeki kap Moğol 

dilinde kapkaranküy olduğu görülmektedir. Eklerin kendine özgü olmasına rağmen, bunlar 

Kazakça'da (Genel Türk Dilinde) bulunan vaka hal ekleriyle benzerdir. Örneğin: aka (Kaz. 

ağa, aka – dial.).  

 Mon. aka (starşıy brat) aka-da 

    Kaz. ağadan 

    Mon. dalay (more) dalay-da 

    Telegey-dе 

    Mon. em (lekarstvo) em-de  

    emde 

    Mon. ğar (ruka) ğar-da 

    karıla [9] 

    Mon: bulağ (istoçnik) bulaü-ta 

    bulakta 

Aynı zamanda Moğol dilinde çoğul isimler –nar ekiyle yapılır. Bu form genellikle Tatar-

Başkurt dillerinde bulunur ve belki de onların (tatarların) eski zamanlarda yanlarında 

oturdukları gerçeğinin bir sonucudur. Çoğul eklerine örnek: аk (brat), ahnar (bratya). 

 Böylece, Moğolca ve Türkçe'deki (Kazakça) dilbilgisel sistemin ve temel kelime 

dağarcığının tek bir ilgili dil açısından geliştiği gerçeği, aglütinatif dilin birçok küçük 

ayrıntıya tanıklık edebileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, modern kazak dilinin iç 

yasalarına göre, öncelikle, rakamdan belirleyici olan isim çoğul kabul edilmez: 5 öğiz 

delinedi, bes öğizder söylenmez ya da bes bala – bes balalar  diyemeyiz. İkinci olarak, bar, 

jok kelimeler yan yana dursa bile, çoğulluk işareti gerekli değildir. Üçüncü olarak, sözcüksel 

anlamda çoğul bir kavram vardır (kos, jup) köz, kulak, kol v.b. sözcükler çoğul olarak 

kullanılır. Aynı özellik Moğol dilinde de korunmuştur.  Genel olarak, kazak dillerinin 

yakınlaşması ve sürekliliği konuları da dahil olmak üzere bu Moğol dilleri ve Türk dilleri, 

çoğunlukla morfoloji ve kelime dağarcığında özellikler ve benzerliklere sahiptir. Ayrı bir dili 

temsil eden dilbilgisel-sözcüksel yapıların fonetik özgüllüğü farklıdır. Öncelikli olanlar dahil 
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– onların ses tarafı fonetik ve kelime dağarcığıdır. Bilindiği gibi, dilbilimin ana dalı olan bu 

alanların her ikisi de, özellikle Kazakça ve moğolca dillerinin kültürel ve gündelik sözlüğüne 

ilişkin olarak, sözlükbilimin, kelime dağarcığının ve her iki dilin özelliklerinin benzerliği ve 

bağlantısı bakımından farklılık gösterir. Bu çalışmada temel araştırma özellikleri, amaçları, 

tanımlanması ve incelenmesi de vardır. Türk-Moğol dillerinde ortak olan ses düzenliliklerine 

biraz odaklanırsak, aralarında birçok fonetik, yani ses düzenliliğinin olduğu ortaya çıkar.  

Moğolcadaki ilgili isimler genellikle kazakça'daki isimlere benzerdir, örneğin: nağaşı 

(ded pо materi), kuda (svat), kudağuy (svatya), kadan Kazak dilinde kayın, kadan-аkа – 

Kazakça kayın ağa. Kadan sözindeki d – eski Türk tarihi zamanındaki norm, d dil kalıntısı 

diyebiliriz. Eski zamanlarda yani 3 bin yıl önce, atalarımız Kayın sözüne kadın, ondan önceki 

kadan demiş olabilirler. Çünkü Moğolcadaki kadan kelimesi bunu kanıtlıyor niteliktedir. Her 

şeyden önce, açık bir ses haline gelmek uzun zaman aldı. Daha sonra d sesi yarım sesli y-ğа 

direk değilemiyecek niteliktedir, bu ikisi değiştirilip söylense, o başındaki ilk affrikat dz, ya 

da zd olarak, daha sonra d sesine değişmektedir. Bu seşilde, y sesine değişebilmesi için 

intervokal d olmasına gerek yoktur. Önceleri affrikat dz, yada zd olması gerekmektedir. 

Dşyelim ki iki tane а sesinin ortasına (intervokal) olduğunda d sesi her türlü aşamada y sesine 

değişir dersek, bu yanlış olurdu. 

 Çünkü, ada, adarğı, adas, adasu sözcükleri d kelimenin ilk hecesinde iki а sesinin 

arasına turıp-ak hiçbir değişiklik gerekmemektedir. Bu yüzden d sesi y-ğа değişebilmesi için 

bir faktör olur, onu değiştirirsek, kontrol edebilirsek, y-gе değişen sözcük o başında affrikat dz 

yada dj olması gerekmektedir. Eğer böyle bir ses olmasaydı d sesi y sesine değiştiremeyiz. 

Asıl kuralı budur.[10] 

Türk kökenli akraba dilleri arasında Kazak Moğol dillerinin biraz benzer akrabalık ve 

benzerlik derecelerine sahip olduğunu iddia etmek için sebepler vardır. Bunun temeli, dilin 

tarihinde, Türk kökenli dillerde çok sayıda dilsel tarihsel materyal ve dil verileridir. 

Moğol ve Kazak halklarının kültürlerini, tarihini, edebiyatını, dilini karşılaştırırken, 

benzer taraflarını kapsamlı bir şekilde incelerken, kültürel ve günlük kelime dağarcıkları 

arasında birçok ortak nokta vardır. Kazak dili, zengin bir tarihe ve derslere sahip, orijinal Türk 

kökenli görünümünü koruyan en eski dildir. Bu, Türk dilleri adı verilen büyük bir kök dilin 

dalıdır. Bunun nedeni, derin kökleri olan Türk dillerinin sözcüksel zenginlikte pek çok açıdan 

benzer olması gerçeğini göz önüne çıkarmaktadır. Ayrıca akraba dilleri açısından Kazak dili, 

Nogay dili, Karakalpakça, Tatarca, Kırgızcanın yanı sıra Özbek dilinin Kıpçak lehçesinin en 

yakın dillerine atıfta bulunmaktadır. Bunlar dildeki aglütinatif dillerdir, yani bir dil grubuna 

aittir.   

Suanki Kazakça güncellenmiş ve yeni bir aşamaya yükseltilmiştir, Ultluk dilimizin 

kökeni eski Türk tarihinin büyük bir parçasını kapsamaktadır. Türkoloji, tüm Türk kökenli 

halkların tarihini, dilini, edebiyatını, kültürünü, yaşam tarzlarını ve geleneklerini en kapsamlı 

şekilde inceleyen kapsamlı bir bilimler kdalıdır. Bugüne kadar, Türkoloji birçok tarihi çağda 

şekillenmiş ve bilimsel yönelimini, somut görünümünü tam olarak tanımlamıştır. Türkoloji 

Avrasya kıtasında doğdu, gelişti ve büyüdü. Avrasya topraklarının çoğu, atalarımızın 

yerleşimleri olan Türk halkları tarafından yerleşke olarak kullanıldı. Bu kadar büyük 

topraklarda yaşayan Türk halklarının yaşamlarının, dilinden başlayarak çok dallı bir bilim 

olduğu bilinmektedir. 

 Türk halkları Orta Asya'nın bozkırlarından gelip ve göçebe bir yaşam tarzına öncülük 

eden atalarımız tarihi dönemlerde Avrasya'nın bozkırlarına hızlı bir şekilde yayıldılar. 

Türkoloji bölümüne imzasını atan türkolog bilim adamı S. E. Malov'un görüşüne göre, “Türk 

halkları M.ö. 5. yüzyılda bu yerleşim yerlerinde asırlarca hüküm sürmüşlerdir.  Yani, antik 

çağlarda Türk halkları Çin'den Tuna'ya kadar geniş alanlarda yaşamıştırlar" Her ne kadar bu 

görüşünü sorgulayan bilim adamları olsa da, S.E. Malov’dın görüşünün güvenilirliği başka bir 

büyük Türkolog araştırmacının araştırmaları doğrular niteliktedir. 
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Türk halklarının bilim, bilimsel keşifleri, elde edilen başarılar gibi birçok sorunu, eski 

Türk Dil verilerinin, tarihi ve yazılı mirasın meyveleridir. Genel olarak, kazak dilinin gelişimi 

sırasında, eski yazılı anıtların dil verileriyle karşılaştırılarak, hangi aşamaların geçtiği, hangi 

yöne gittikleri, dilin dünya kültürüyle hangi dil bağlantılarının olduğu belirlenir. Yeni 

zamanlarda, yeni bir günde, türkolojinin, yeni bir seviyeye yükselmensini, yeni atılımlara 

girmesinin, kültürel ve tarihi dünya çevresine, dilsel değerlere yükselmesinin, anlamlarının 

artmasının, Türk halkları ve Kazak dili için büyük bir başarı olduğunu bilmekteyiz. Makalede, 

bu tür dillerin dilsel özellikleri ve tarihsel gelişimi, bunların incelenmesi hakkında bilgi 

verilmiştir. Gelecekte de dilsel akrabalık derecesini ve bu tür Türk kökenli birçok dilin 

tarihsel ve dilsel sürekliliğini dilsel olarak incelemenin önemli olduğuna inanıyoruz. 
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Akçadağ Halıcılığı 

 

Murat Çabaz
1
 

Özet 

 Akçadağ halılarının en büyük özelliği farklı motifleri ve insanlarımızın kendi 

ürettikleri yünden, kök boyalarla boyayarak elde ettikleri ipleri kullanmalarıdır. Akçadağ 

halılarının hemen tamamında halının iskeletini oluşturan çözgü de yün iplerden oluşmaktadır. 

Böylece tamamen kök boyalarla boyanmış ve tamamen yünden dokunan halılardır. Akçadağ 

halıları 27.32 derece kaba kaliteli,  bir desimetrekaresinde (dm2)  700 civarında düğüm 

bulunan halılardır. Yörede kullanılan halı ve kilim dokuma teknikleri ve motifler açısından 

bakıldığında Türk tarihi içerisinde Hunlardan,  Göktürklerden beri kullanılan ortak motiflerin 

kullanıldığı görülmektedir. Kürecik ve Ören halılarında hâkim renk kırmızıdır. Kırmızı ile 

birlikte siyah veya lacivert de sıkça kullanılmaktadır. İpleri boyamak yerine mümkün olduğu 

kadarıyla yünlerin tabii renklerinden faydalanılması için azami çaba gösterilmektedir. Kürecik 

halı ve kilimlerinde daha çok geleneksel motifler kullanılmaktadır. Halı büyüklüklerinin 

kullanılacak alanın tamamını kapatacak şekilde olmasına önem verilir. KUllanılacak alanın 

büyük olması durumunda “kanat” olarak adlandırılan parçalar kullanılır. Kanatlarda özellikle 

parçaların desenlerinin birbirine denk gelmesine azami özen gösterilir. 

 Akçadağ halılarında geleneksel Anadolu motifleri kullanılmakta, bu motifler arasında 

özellikle yöresel olarak “cer deseni”  veya  “kirmen ucu”  olarak adlandırılan yarım elibelinde 

kız motifleri yoğun şekilde kullanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Malatya, Akçadağ, Halı, Motif, Dokuma. 

Akçadağ Carpets 

Abstract 

 The most important feature of Akçadağ carpets is the motifs and the use of old 

threads by dyeing with root dyes from the wool produced by our people. In all Akçadağ 

carpets, the skeleton of the carpet consists of woolen threads in the warp. These are carpets 

that are dyed with root dyes and woven against life. Akçadağ carpets are 27.32 degrees coarse 

quality, 700 damaged knots per square decimeter (dm2). It is seen that the carpet and weaving 

techniques and motifs used in the region are common motifs used since the Huns and 

Göktürks in Turkish history. The dominant color in Kürecik and Ören carpets is red. Along 

with red, black or navy blue is also used. Full of maximum desire to benefit from the light of 

the generally predictable rather than embellishing the threads. More traditional motifs are 

used in Kürecik carpets and kilims. It will be closed so that the dimensions of the carpet are 

finished. They will be used as “wings” if they are to be used. In the wings, first of all, care is 

taken to ensure that the patterns are similar. 

                                                 
1
 Doktora Ö. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, muratcabaz@yyu.edu.tr 

428



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

Anatolian motifs are used intensely in Akçadağ carpets, especially in the half-elibel region as 

"cer pattern" or "kirmen tip" among these motifs. 

 

Keywords: Malatya, Akçadağ, Carpet, Pattern, Weaving 

 

Giriş 

Sanayileşme ve teknolojik alandaki gelişmeler daha rahat bir hayat sürmemizi 

sağlayarak günlük hayatımızı olumlu yönde değiştirirken,  geçmişle bağlarımız olan kültür 

unsurlarımız ve geleneklerimiz üzerinde aynı etkiyi yapmamaktadır. Bu olumsuz etki 

özellikle geleneksel el sanatlarımızın bir kısmının yok olmasıyla kendisini göstermektedir. Bu 

yok olmaya direnen el sanatlarından birisi de halı dokumacılığıdır. Günümüz evlerinde daha 

çok fabrikasyon halıların kullanılmasına rağmen el dokuması halılar her dönemde olduğu gibi 

bugün de önemini ve değerini korumaktadır.  Aslına uygun,  özenle dokunmuş,  göz nuru 

halılar yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Yabancı turistlerin ilgisini çekmesi yanında 

özellikle  “hali-vakti yerinde”  insanlarımızın  “Şark Köşesi”  adı altında evlerinin bir odasını 

el dokuması halılar döşedikleri görülmektedir. 

Milletleri bir arada tutan,  onların aynı duygu,  düşünce ve idealler etrafında 

birleştiren,  geçmişten getirdikleri ortak tarih,  dil,  din,  örf,  adet ve gelenekler;  kısaca ortak 

kültür unsurlarıdır.  Kültürümüze ait çeşitli unsurlar içerisinde halı sanatı tarihimizin bilinen 

çağlarından beri milletimizin en önemli uğraşlarından olmuştur. Bozkırlarda yarı göçebe 

yaşayan eski Türklerin milattan önceki devirlere tarihlenen mezarlarında halılar ve çeşitli 

dokumalar elde edilmiştir. Bu dokumalar üzerinde bulunan motifler ve şekillerin günümüzde 

de kullanılıyor olması yüzlerce yıldan beri kültür birliğimizin de bir göstergesi olmaktadır.
2
 

 

AKÇADAĞ HALICILIĞI 

 Günümüzde,  eskiden de olduğu gibi,  Akçadağ’da yapılan el sanatları içerisinde en 

önemli yeri halı ve kilim üretimi almaktadır. Yakın dönemlere kadar ilçenin kırsal 

kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın hayvancılıkla birlikte yaptıkları gelir getiren bir 

faaliyettir.  Artık geçmişe oranla daha az kadın tarafından devam ettirilmeye çalışılan halı ve 

kilim dokumacılığı; Akçadağ Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce 

desteklenmekte,  ilçe merkezi ve birçok köyde halıcılık kursları açılmaktadır.  Bu kurslarda 

yapılan halıların pazarlama sorunu bulunmamaktadır. 

 Akçadağ halıları eskiden beri sadece Malatya’da değil çevre illerde de tanınan 

halılardır. Osmanlı Devleti salnamelerinde  “Kürne,  Kürecik aşiretleriyle,  Hasan Çelebi 

nahiyesinde kadınlar tarafından yünden,  iplikten,  hayli halı,  kilim,  seccade,  döşeme ve 

perdeler dokunur. Her taraftan istendiğinden ve arzu edildiğinden,  ayrıca ince ve sağlam 

                                                 
2
Bu bilgiler 05.09.2013 tarihinde Süleyman DEMİR ile yapılan görüşmede elde edilmiştir. 
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olduğundan yılda yüz bin kuruşluk ihracatı vardır.”  denilmektedir.  Hicri 1310 (1892)  tarihli 

Mamuretül Aziz salnamesinde ise özetle şöyle yazmaktadır:  “Kazada dokunan halı ve 

kilimler pek zarif ve güzeldirler. İşbu makbul kilim ve halıların böyle ücra mahallerde 

tekemmül etmiş olması insanı hayrete düşürmektedir.” 
3
 

 Akçadağ halılarının en büyük özelliği farklı motifleri ve insanlarımızın kendi 

ürettikleri yünden,  kök boyalarla boyayarak elde ettikleri ipleri kullanmalarıdır.  Akçadağ 

halılarının hemen tamamında halının iskeletini oluşturan çözgü de yün iplerden oluşmaktadır.  

Böylece tamamen kök boyalarla boyanmış ve tamamen yünden dokunan halılardır.  

Günümüzde az da olsa çözgü iplerinin pamuk ve boyalarının da sentetik boyalarla boyanmış 

halılar da bulunmaktadır. Akçadağ halıları 27.32 derece kaba kaliteli,  bir desimetrekaresinde 

(dm2)  700 civarında düğüm bulunan halılardır.  Halı ve kilim motifleri üzerine derinlemesine 

bir araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Yörede dokunan halı ve kilimlerde ülkemizin 

genelinde kullanılan motifler kullanılmakla birlikte yöreye has motiflerin varlığı kabul 

edilmektedir. Ancak bu motifler tam olarak tespit edilmemiştir. Yörede kullanılan halı ve 

kilim dokuma teknikleri ve motifler açısından bakıldığında Türk tarihi içerisinde Hunlardan,  

Göktürklerden beri kullanılan ortak motiflerin kullanıldığı görülmektedir. İlçe sınırları 

içerisinde yakın dönemlere kadar bütün köylerde halı ve kilim yapımı yaygın iken bugün çok 

azalmış ve Kürecik bucağı ve köyleri,  Ören Beldesi ve bir kısım köyleri ile az miktarda 

Derinboğaz (Ancar),  Resuluşağı,  Kayadibi,  Esenbey gibi köylerde sayıca çok az aile 

tarafından bu sanat devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
4
 

 Akçadağ halıları denilince Kürecik ve Ören halıları ve kilimleri akla gelmektedir.  

Akçadağ ilçe merkezinde eskiden beri halı yapımı yaygın olmamıştır.  Elde edilen bilgilere 

göre Akçadağ ilçe merkezinde 70-80 yıl öncesine kadar sadece az miktarda ev ihtiyacı için 

bazı aileler tarafından kilim dokunmuş,  ilçe merkezindeki insanların halı ihtiyacı ise Akçadağ 

köylerinde dokunan halılardan karşılanmıştır. Yapılan kilim,  heybe ve çuvallar da ise 

genellikle pamuk ipliği kullanılmıştır. Bu duruma sebep olarak Akçadağ ilçe merkezindeki 

insanların hayvancılığı kırsal kesimlerdeki insanlarımızdan daha önce terk etmiş olmaları,  

yünden yapılan halı ve kilimlerin zahmetli bir iş olması ve Akçadağ ilçe merkezinde yaşayan 

insanların önündeki ova sebebiyle daha çok tarımsal bir toplum olması gösterilebilir. 

Akçadağ’ın halı dokumacılığı açısından tanınmasını sağlayan iki belde ve bu beldelerle aynı 

kültürü paylaşan köylerde sağlamıştır.  Bu beldelerden birisi Kürecik,  diğeri ise Ören’dir.   

 Kürecik halılarında kırmızı, lacivert veya siyah renkler hakimdir. İpleri boyamak 

yerine mümkün olduğu kadarıyla yünlerin tabii renklerinden faydalanılması için azami çaba 

gösterilmektedir.  Kürecik halı ve kilimlerinde daha çok geleneksel motifler kullanılmaktadır.  

Bir odanın zemininin döşenmesinde odanın büyüklüğüne göre iki veya üç adet,  ince ve uzun 

halılar tercih edilmektedir.  Bu halılar iki parça ise aynı desenlerde;  eğer üç parça olacaksa 

kenarlara gelen kısımlardaki aynı desenlerle ortaya gelecek halı daha ince ve farklı desenlerde 

dokunmaktadır.  Bu parçaların her birisine  “kanat”  denilmektedir. 

                                                 
3
http://www.malatya.gov.tr/geleneksel-el-sanatlari 
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 Ören halılarında da hâkim renk kırmızıdır.  Lacivert,  siyah,  açık sarı ve kirli beyaz 

renkler de sıkça kullanılmaktadır.  Ören halı ve kilimlerinde hemen her renk kullanılmaktadır.  

Halılarda ortada  “Göl”  adı verilen bir kısım bulunmaktadır.  Ören halıları büyük ebatlı 

halılardır.  Büyük odalarda bile zemin tek halı ile kapatılmaktadır.  Halılarda geleneksel 

motifler kullanılmakla birlikte daha çok bitkisel motifler;  stilize gül,  karanfil,  gelincik,  lale,  

papatya,  yaprak desenleri işlenmektedir.  Ören halıları,  Akçadağ’ın diğer yörelerindeki halı 

ve kilimlere göre daha ince,   desimetrekaresindeki ilmik sayısı daha fazladır.  Ören halı ve 

kilimleri çok gösterişli,  zarif insanı kendisine hayran bırakan bir görünüme sahiptir. 

 Halı ve kilimlerin dış kenarları genellikle halı ve kilimin büyüklüğüne göre ince bir 

şerit şeklinde veya iki şerit arasına yapılan motiflerle çevrelenmektedir. Bu kenar bordürlerine  

“Pavraz” (Pervaz)  denilmektedir.  Kilimlerde bu pervazlar  “kirmen ucu”,  eli belinde kız”,  

“çakmak” motifleri ve varyantları ile çevrelenirken,  halılarda daha çok halının ortasındaki 

ana motif ile uyumlu stilize bitkisel motifler,  çiçek figürleri,  çengelli baklava motifi 

varyantları ve geometrik şekiller ile süslenmektedir. 

 Akçadağ’ın Kürne bölgesi adını verdiğimiz kesimlerinde ise Kürecik ve Ören 

halılarının karışımı diyebileceğimiz halı ve kilimler karşımıza çıkmaktadır.  Burada yapılan 

dokumaların her iki yöreden de etkilendiği görülmektedir.  Ancak Kürne yöresindeki özellikle 

bugün örnekleri az sayıda bulunan eski dokumalarda bu yörenin de farklı motifleri bulunduğu 

zaman içerisinde Ören ve Kürecik dokumacılığından ve motiflerinden etkilendiği 

anlaşılmaktadır.
5
 

 Halı ve kilimlerde, ağırlıklı olarak kırmızı renk hâkimdir. Lacivert,  siyah,  açık sarı 

(kirli beyaz),  gri (külrengi),  koyu yeşil ve sarı rengin de sıkça kullanıldığı görülmektedir. 

Doğal olarak koyun ile kuzu yününden yararlanılarak  kirli beyaz, kahverengi ve  sarı gibi 

renkler elde edilir.  “Bunun yanında ceviz yapraklarından ve meşe yapraklarından ve 

kabuklarından kahverengi tonlar;  papatya,  asma yaprağı,  ardıç yaprakları ve sütleğenden 

sarı renk ve tonları;  kayısı kökünden limon sarısı;  soğan kabuğundan kırmızı ve tonları elde 

edilmektedir.  Bu renklerin elde edilmesi için şap adı verilen madde de kullanılır.  İsteğe göre 

renklerin açık ve koyu olması için iplerin su içerisinde kaynatılması ve bekletilmesi süresi 

değişkendir”.
6
   

  

Akçadağ Halılarının Yapımında Kullanılan Malzemeler 

 

 Geleneksel yöntemler ile iplik yapımı gerçekleştirilen halılarda yün taraklık (yün 

tarağı) (Resim 3) kirmen veya iğ (Resim 1) ile ip haline getirilmektedir. Atkı ipinin aralıklı 

yapısını sağlamak için “diskit”(Resim 2), halı ve kilimde bulunan ilmekleri sıkıştırmak için 

“kirkit” (Resim 2) kullanılmaktadır. Halılarda ilmiklenen iplerin boylarını bıçak, standat bir 

uzunlukta olmasını sağlamak için özel bir makaslar (Resim 2) kullanılmaktadır. 

                                                 
5
Bu bilgiler 05.09.2013 tarihinde Süleyman DEMİR ile yapılan görüşmede elde edilmiştir. 

6
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 Dokunan bu halı ve kilimler ana kullanım olarak yerde zemin sergisi olarak 

kullanılmaktadır.  Ancak bunun yanında heybe,  yastık,  çuval,  harar,  yolluk,  seccade ve 

çeşitli duvar süsleri ile hayvanlara takılan süs eşyaları olarak da faydalanılmaktadır. 

Günümüzde daha çok zemine serilen taban halısı ile seccade ve duvar süsü olarak küçük 

kilimler talep edilmekte ve üretilmektedir.
7
 

 

Akçadağ Halılarının Kompozisyon Özellikleri 

 

 Akçadağ yöresinde halı desenlerine motif denir. Motifler önceden yapılan halılara 

bakılarak dokunmuştur. Halı örneklerinde birden fazla desen bulunmaktadır. Desenlerin çoğu 

gelenekseldir. Halıların üzerlerine dokunan desenlerden dokundukları yerler ile ilgili bilgiye 

ulaşılabilir. Akçadağ halılarının çoğunda siyah, kahverengi, gri, kırmızı, sarı, turuncu, lacivert 

beyaz ve yeşil renkler yer almaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle farklı renk tonları ve 

desenlerde halılarda karşımıza çıkmaktadır. 

 Akçadağ yöresinde halıların en dışındaki dar kenar suyu, farklı renkli olmakla birlikte, 

genellikle kırmızı-beyaz renkli, halkın boncuk dediği desenlerle süslenmekte ve bu su 

halıların desenleri arasındaki geçişlerde de kullanılmaktadır. “Halıların ince suyu, geometrik 

karakterli motifler, altı kollu yıldız, S kıvrımları, eşkenar dörtgenler, koçboynuzu deseni, 

testere dişi şeklindeki bir ters, bir düz yerleştirilmiş üçgen şekilli motif ve top çiçeklerle 

süslenmektedir. Geniş su, top çiçekler, geometrik karakterli motifler, çınar yaprağı, kuş motifi 

(tavus kuşu benzeri), muska, koçboynuzu, kıvrım desenler, (S) şekilli motiflerle bezenir”.
8
 

 Mihraplı veya mihrapsız olan zeminler çift veya tek yönlüdür. Tek mihraplıların 

kademeli olarak daraldığı ve yükseldiği görülür ve tepe kısmı alem veya eli belinde motifiyle 

sonlanır. Renkli olan mihrap köşeliklerinin iç kısımlarıda çiçeklerle süslenmekte veya 

tepeliğinden aşağı doğru sarkan kandil motifi bulunmaktadır. Mihrap basamaklarının 

bazılarının çengel motifli olduğu görülür. Çift tarafı mihraplı olanlarda kademeli olarak 

daralan ve yükselen mihraplar görülür. Mihrapta yer alan çeperlerde küçük çiçek motifler 

bulunmaktadır. Mihrap zemininde farklı yörelerde sandık veya ayetlik olarak adlandırılan 

dikdörtgen çerçeveler yer alır. Ancak halk arasında bunlara verilen bir isme tesadüf edemedik. 

“Mihrapsız halılar da mevcuttur. Zemin, değişik renkli, sekiz kollu ve altı kollu yıldızlar, U 

ile V şekillerine benzeyen desenler, koçboynuzu motifleri ve şaşırtmalı çiçek desenleriyle 

bezenmektedir. Halıların bazılarında zemin üç veya dört adet kare şekilli dikey yerleştirilmiş 

göbeklerle dolgulanmaktadır.”
9
 Her kare kendi içinde, yatay yerleştirilmiş üç bölüme 

ayrılarak, orta kısmı hayat ağacı, eli belinde denilen desenlerle, S şekilli kıvrımlar veya 

kurbağa yanışlarıyla süslenmektedir. Göz motifi veya zik zak şekilleriyle göbekler birbirinden  

ayrılmaktadır. 

                                                 
7
Bu bilgiler 05.09.2013 tarihinde Süleyman DEMİR ile yapılan görüşmede elde edilmiştir. 

8
 E.Buğur, a.g.t., s.39. 

9
 E.Buğur, a.g.t., s.40. 
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 Malatya halılarının göbek şekli, Batı Anadolu Bölgesi’nde daha çok Çanakkale yöresi 

halılarında çarklı elekli diye anılan halıları anımsatmaktadır. Bu tip göbeklerin Konya, 

Çanakkale, Gaziantep, Aksaray yörelerinde de dokunduğu bilinmektedir. Zemini, iki sıra 

halinde yükselen on iki adet, bazı örneklerde tek sıra halinde altı adet üst üste yerleştirilmiş 

kare şekilli panolarla süslenmektedir. Panoların içi bitki desenleri, testere dişine benzer 

motifler ve ok ucuna benzeyen örgelerle bezenmektedir. Halılar arasında dikey yerleştirilmiş 

üç veya beş adet sekiz köşeli yıldız motifine benzer göbekle süslü örnekler de mevcuttur: 

Göbeklerin dışında kalan alanlar genellikle üslûplaştırılmış çiçekler, stilize T motifi ve yatık S 

şekilli yanışlarla süslüdür. Bu örneklerin benzerlerine Kars yöresi ile Anadolu dışında 

Azerbaycan’da da rastlanmaktadır. “Bazı halılarda zemin, üzerine üst üste dizilmiş altı adet 

eşkenar dörtgen şekilli göbek ile doldurulmuş, bazen de göbeklerin dışında kalan alanlar göz 

ve S şekilli damga (im) motifleriyle bezenmiştir. Göbek veya göl olarak adlandırılan kısmın 

zemini geometrik veya bitki desenlerle dolgulanmaktadır. Bunların hepsinin bir arada 

sunulduğu örnekler de vardır. Geometrik ve bitkisel desenlerle süslülerde göbeğin içerisi iç 

içe yerleştirilmiş yıldızlardan meydana gelen bir şemaya sahiptir. Bazı halılarda eşkenar 

dörtgen görünümlü göbek stilize edilmiş motiflerle doldurulmuştur. Hayvan figürleri içinde 

deveboynuna benzer yanışla, tavus kuşuna benzeyen motifler görülmektedir.”
10

 

Akçadağ Halılarında Kullanılan Motifler 

 

 Akçadağ halılarında elibelinde kız,  hayat ağacı,  çakmak;  kenar bordürlerinde çeşitli 

stilize çiçek ve bitki motifleri,  baklava motifleri,  deveboynu,  yaba-ok/yay olarak 

adlandırılan motifler ile yörede  “cer deseni”  veya “kirmen ucu”  denilen yarım elibelinde kız 

motifleri sıkça kullanılmaktadır. Eli belinde kız motifi daha küçük motifler halinde de 

yapılmakta ve bu motiflere Kürne köylerinde  “çengel motifi”,  Kürecik köylerinde ise  

“kirmen ucu motifi”  olarak isimlendirilmektedir. Bu motifler halı veya kilimin orta 

kısımlarında kullanıldığı gibi daha sade şekilleri kenar bordürlerinde kullanılmaktadır. 

Halılarda daha çok ortasında büyük bir motifin bulunduğu  “Göllü”,  geometrik özellikle kare 

veya dikdörtgen şekillerle bölünmüş halılara  “Dolaplı”  adı verilmektedir.  Seccade tarzı 

dikdörtgenin uzun kenarlarından birisinin yuvarlak veya üçgen şekilde sonlandırıldığı tarz 

halılara  “Mihraplı”  veya  “Camili”  halı adı verilmektedir.
11

 

  

 Akçadağ halıları 27.32 derece kaba kaliteli,  bir desimetrekaresinde (dm2)  700 

civarında düğüm bulunan halılardır. Halı ve kilim motifleri üzerine derinlemesine bir 

araştırma ve inceleme yapılmamıştır.  Yörede dokunan halı ve kilimlerde ülkemizin genelinde 

kullanılan motifler kullanılmakla birlikte yöreye has motiflerin varlığı kabul edilmektedir.  

Ancak bu motifler tam olarak tespit edilmemiştir.  Yörede kullanılan halı ve kilim dokuma 

teknikleri ve motifler açısından bakıldığında Türk tarihi içerisinde Hunlardan,  Göktürklerden 

beri kullanılan ortak motiflerin kullanıldığı görülmektedir. 

                                                 
10

 Ş. Yetkin, “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara,1974, s. 50-51. 
11

 https://www.cocukadam.com/Resimler/Cografi_isaretli/PDF/ak231adag-halisi-malatya.pdf,, (Erişim Tarihi: 

05-12-2021). 
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 İlçe sınırları içerisinde yakın dönemlere kadar bütün köylerde halı ve kilim yapımı 

yaygın iken bugün çok azalmış ve Kürecik bucağı ve köyleri,  Ören Beldesi ve bir kısım 

köyleri ile az miktarda Derinboğaz (Ancar),  Resuluşağı,  Kayadibi,  Esenbey gibi köylerde 

sayıca çok aza ile tarafından bu sanat devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
12

 

 

KATALOG 

Adı: Akçadağ Halısı  

Resim No: 4 

Yeri: Ancar-Derin boğaz köyü 

Ebatları: 200 x 500 cm  

Cinsi: Zemin Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 200 x 500 cm ebatlarında dokunmuş halılardır. Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış halının çözgüleri pamuk ve havları yün malzemelidir. Halının 

göbeğinde peş peşe sıralanan dikdörtgen şeklindeki geometrik süslemelerin içinde sandık 

motifi yer alır. Kenarlarda 2 sıra halinde bordürler yer alır. İlk bordürde çiçek motifleri yer 

alırken ikinci bordürde su yolu motifleri yer alır. Renk olarak kırmızı ve siyah renklerin 

hakim olduğu halıda turuncu renklerde kullanılmıştır (Resim 4). 

 

Adı: Ören Halısı 

Resim No: 5 

Yeri: Ören 

Ebatları: 100 x 300 cm 

Cinsi: Zemin Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 100 x 300 cm ebatlarında dokunmuş halıdır. Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış halının çözgüleri pamuk ve havları yün malzemelidir. Halının 

göbeğinde çeşitli geometrik süslemeler, baklava dilimi ve çengel  motifleri yer alır. Kenarda 1 

                                                 
12

Bu bilgiler 21.06.2013 tarihinde Süleyman DEMİR ile yapılan görüşmede elde edilmiştir. 
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sıra halinde bordür yer alır. Bordürde su yolu motifleri yer alır.Renk olarak kırmızı,turuncu ve 

beyaz renklerde kullanılmıştır (Resim 5). 

 

Adı: Göllü Halı 

Resim No: 6 

Yeri: Kürecik 

Ebatları: 300 x 500 cm 

Cinsi: Zemin Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 300 x 500 cm ebatlarında dokunmuş halıdır. Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış halının çözgüleri pamuk ve havları yün malzemelidir. “Göllü 

Halı”  olarak adlandırılan halının orta kısmındaki çeşitli stilize bitkisel motiflerin yer aldığı 

görülür. Kenarlarda 3 sıra halinde bordürler yer alır. Orta bordürde çiçek motifleri yer alırken 

kenarlardaki bordürlerde ise su yolu motifleri yer alır.Renk olarak kırmızı, siyah ve gri renkler 

kullanılmıştır (Resim 6).       

 

Adı: Kürecik Halısı 

Resim No: 7 

Yeri: Kaya dibi köyü 

Ebatları: 100 x 400 

Cinsi: Zemin Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 100 x 400 cm ebatlarında dokunmuş halıdır.Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış halının çözgüleri yün ve havları pamuktur. Halının ortasında 

simetrik olarak yapraklı lale motifleri dokunmuş ve etrafında çiçek motifleri yer alır. Kenarda 

3 sıra halinde bordürler yer alır.Orta bordür büyük tutulup içinde çiçek motifleri yer alırken 

kenar bordürler küçük olup içinde su yolu motifi yer alır. Renk olarak kırmızı,lacivert,krem 

ve beyaz renkler kullanılmıştır (Resim 7). 
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Adı: Eli Belinde Kız Motifi 

Resim No: 8 

Yeri: EsenbeyKöyü 

Ebatları: 10x10 cm 

Cinsi: Zemin Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: Eli belinde kız motifi. Halıda kenar süslerinden detay. Halıyı 

yapanın ismi de dokunmuştur.  Bazı halılara bu örnekte görüldüğü gibi halıyı yapanın ismi ve 

yapıldığı yıl da işlenmiştir. Renk olarak turuncu ve kırmızı renkler kullanılmıştır (Resim 8). 

 

 

Adı: Kürecik Yastık Halı 

Resim No: 9 

Yeri: Kürecik 

Ebatları: 100 x 50 cm 

Cinsi: Yastık Halısı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 100 x 50 cm. ebatlarında dokunmuş yastık halıdır. Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış yastık halının çözgüleri yün ve havları pamuktur.  Yastık halının 

ortası merkezi kompozisyonlu olup yan yana 3 geometrik şekilden oluşur ve içinde 

koçboynuzu motifleri yer alır. Bu geometrik şekillerin çevresinde ve aralarında çakmak ve 

göz motifleri yer alır. Kenarda 5 sıra halinde bordürler yer alır.Dıştan içe doğru sırasıyla 1. 3. 

ve 5. Bordürler küçük olup içinde geometrik motifler yer alır. Dıştan 2. motifte ise stilize 

motif yeralırken içten 2. motifte birbirinin peşi sıra çakmak motifleri sıralanır.Renk olarak 

kırmızı,siyah,turuncuve beyaz renkler kullanılmıştır (Resim 9). 

 

Adı: Seccade Halı 

Resim No: 10 

Yeri: Kürecik 
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Ebatları: 200 x 50 

Cinsi: Mihraplı Halı 

Malzeme: Malzeme olarak kök boya ile boyanmış yün ipler kullanılmıştır. 

Kullanılan Boya: Kök boya kullanılmıştır. 

Kompozisyon Özellikleri: 200 x 50 cm. ebatlarında dokunmuş halıdır.Merkezi 

kompozisyonda tasarlanmış halının çözgüleri yün ve havları pamuktur.Halının ortasında iç içe 

çengelli baklava motifleri işlenmiş ve etrafında da çengel motifleri yer alır. Kenarda tek sıra 

halinde bordür yer alır.Bordürün içinde su yolu motifi bulunur. Kürecikte seccade olarak 

kullanılmak amacıyla dokunmuş bir halı. Bu şekildeki halılara  “Mihraplı Halı”  veya  

“Camili Halı”   denilmektedir. Renk olarak kırmızı,krem,turuncu,krem ve beyaz renkler 

kullanılmıştır (Resim 10). 

 

SONUÇ 

 “Akçadağ Halıcılığı” adı altında yapılan bu çalışmamızda konu kapsamındaki 

eserlerin, sadece Akçadağ yöresine ait olduğu tespit edildiğinden, halıların ortaya çıkışı ve 

gelişimi hakkında genel bilgiler verilerek, Akçadağ ve çevresinde bulunan halıların kataloğu 

oluşturulmuştur. 

 Kaynak kişilerle yapılan çalışma kapsamında ele almış olduğumuz örnekler, çok eski 

tarihlerde dokunmamış olup, tamamı dokuma yoluyla kazandırılmış olan yirmi dört (24) adet 

dokumadan meydana gelmektedir ve bunların; on yedi (17) adedi taban halıları, altı (6) adedi 

yastık halıları, bir (1) adedi ise seccade halılarından meydana getirilmiştir.  

 Akçadağ halıları 27.32 derece kaba kaliteli,  bir desimetrekaresinde (dm2)  700 

civarında düğüm bulunan halılardır. Genel olarak stilize edilmiş geometrik ve bitkisel 

bezemelerin hâkim olduğu bu dokumalarda; yeniden doğuşu, bedensel ve ruhsal temizliği, 

yaşamı, hayatın akıcılığını, soyluluğu, bilgeliği, saflığı, erdemi simgeleyen suyolu, bereket, 

bolluk, kahramanlık, güç, erkeklik, çoğalmanın simgesi olan koçboynuzu, zıt ve farklı 

kavramları, dünyanın çeşitli hareketlerini simgeleyen çengel ( kirmen ucu ), analık–

doğurganlık, mutluluk, neşe, saadet ve uğuru simgeleyen eli belinde, evlilik isteğini, bebek 

beklentisini, çeyiz sandığını, tabutu, ölümü, evreni simgeleyen sandık, insan gözünün kem 

bakışlara karşı en iyi koruyucu olduğunu simgeleyen göz, Adem ve Havva’nın bahçesini 

simgeleyen çiçek, genç kızın evlilik çağına geldiğini simgeleyen baklava, bereket, 

kahramanlık, güç ve erkekliği simgeleyen keçiboynuzu, cennet bahçesini, çocuk sahibi olma 

isteğini, hayat, aşk ve ölümsüzlüğü simgeleyen lale, savaş, kahramanlık, hukuku ve siyaseti 

sembolleyen yaba-ok (yay), motifleri kullanılmıştır. 

Zemini göbekli olan Akçadağ halılarının iki, üç, dört veya altı göbekli olarak adlandırıldığı 

görülmektedir. Anadolu coğrafyasında ve Türk Cumhuriyetlerindeki dokumalarda göbekli 

zemin örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
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Türkmenistan’da dokunan halılar göl (göbek) şekline göre isim alır ve bu isimle tanınır. 

Türkmenlerin inanışına göre, dağlar, tanrıların dolaştığı kutsal yerlerdir. Yuvarlak şekiller gök 

sembolüdür. Yani, gök semavi âlemi; daire, yörünge, küre, ülke, genişlik, bitkilerin türleri 

gibi geniş anlamları ifade etmektedir. Bu geometrik figürler ve halılardaki göl motifi kutsal 

mandala’yı temsil etmektedir. Bu nedenle de, halılarda, göl motifi halının ana motifi 

sayılmakta ve kutsal bir anlam ifade etmektedir. Adı geçen Türk ülkelerine ait halılarda kare, 

sekizgen, eşkenar dörtgen şeklinde işlenen göl motifi Orta Asya Türk halılarının genel bir 

karakteridir.
13

 

 Sonuç olarak Akçadağ halıları yöre insanının el emeği göz nuru olup yüzyıllar 

boyunca yaşanan sevinçler, üzüntüler, savaşlar, bir şeye sahip olma isteği halılara yansımıştır. 

Akçadağ halıları Selçuklu, Osmanlı halılarıyla benzerlikler gösterir. Akçadağ halılarında 

kullanılan motifler sadece civar illerde kullanılan motiflerle benzerlik göstermez. Sivas, 

Tunceli, Adıyaman, Muğla, Konya, Van, Ağrı ve Hakkari olmak üzere birçok ilde hatta Orta 

Asya ve Türk Cumhuriyetlerinde yapılan motiflerle benzerlik gösterir. Halı yapımında 

kullanılan ipler tamamen doğal yollardan elde edilir. 
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RESİMLER 

 

Resim 1: İp eğirmekte kullanılan kirmen (İğ ve taşi de denilmektedir) (S.DEMİR) 

 

 

Resim 2: Halı yapımında kullanılan araçlardan Makas,  Kirkit ve Diskit. (S.DEMİR) 
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Resim 3: Yünü eğrilecek hale getirmek için kullanılan taraklık. ) (S.DEMİR) 

 

 
 

Resim 4: Akçadağ Halısı(Ancar-Derinboğaz Köyü) ) (S.DEMİR) 
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Resim 5: Ören Halısı (S.DEMİR, Ören-2011) 

 

 

 
 

Resim 6: Göllü Motifli Kürecik Halısı ) (S.DEMİR) 
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Resim 7: Kayadibi köyünden yöredeki motiflerden farklı desenleri olan bir halı.  Simetrik 

olarak yapraklı lale motifleri dokunmuş (S.DEMİR, 2011) 

 

 

 

 
 

Resim 8: Eli belinde kız motifi  (Halıda kenar süslerinden detay-Esenbey-2011)  Halıyı 

yapanın ismi de dokunmuş. Bazı halılara bu örnekte görüldüğü gibi halıyı yapanın ismi 

işlenmiştir. ) (S.DEMİR) 
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Resim 9: Üzerine koçboynuzu ve çakmak motiflerinin işlendiği bir yastık.  (S.DEMİR, 

Kürecik-2010) 

 

 

Resim 10: Kürecik’te seccade olarak kullanılmak amacıyla dokunmuş bir halı. Bu şekildeki 

halılara  “Mihraplı Halı”  veya  “Camili Halı” denilmektedir.  Ortada iç içe çengelli baklava 

motifleri işlenmiş.  (S.DEMİR, Kürecik-2011)
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Gelibolulu Sürûrî’nin Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin Adlı Eserinde Berâat-ı İstihlâl 

Sanatının Kullanımı* 

 

Murat Öztürk
1
 Tolga Öntürk

2
 

Özet 

 Berâat-i istihlâl, nazım veya nesir şeklinde yazılmış edebî bir esere, o eserin içeriğini 

yansıtacak şekilde sanatlı ve güzel bir üslupla başlamaya denir. Bu sanatın gayesi, yazılan 

yeni bir eserin güzelliğini, özgünlüğünü ve değerini eserin dibâce kısmında ortaya koymaktır. 

Klasik Türk edebiyatında başta mesneviler olmak üzere pek çok eserde bu sanata 

rastlanmaktadır. Fuzûlî’nin Leylî vü Mecnûn’u, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı gibi eserlerde bu 

sanatın kullanıldığı görülür.  

 Gelibolulu Sürûrî’nin Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin adlı eseri, Türk edebiyatında 

muamma üzerine kaleme alınmış önemli şerhlerdendir. 15. yüzyılda yaşamış olan İranlı şair 

Mir Hüseyin Nişâbûrî’nin muamma risalesine yazılan bu şerh, muamma tertip ve çözümü 

hakkında barındırdığı kaide ve usuller yönüyle çok kıymetli olup Türk edebiyatında 

muammanın tanınıp gelişmesi açısından da önemli rol oynamaktadır. Gelibolulu Sürûrî, bu 

önemli eserine başlarken muamma ile ilgili olan “tahsil, teshil, tekmil ve tezyil” gibi işlemleri 

Allah’ı, kâinatı ve insanı anlamak ve anlatmak için kullanır. Bunu yaparken de berâat-i istihlâl 

sanatı yaparak eserin içeriğine dair güzel ve beliğ bir dille bilgiler verir. Çalışmamızda Şerh-i 

Muammeyât-ı Mir Hüseyin adlı bu eserde berâat-i istihlâl sanatının kullanımı incelenecektir.  

 

The Use of the Art of Berâat-ı İstihlâl in Gelibolulu Sürûrî's Şerh-i Muammeyât-ı Mir 

Hüseyin 

Abstract 

 Berâat-i istihlâl is called to begin a literary work written in verse or prose with an 

artistic and beautiful style that reflects the content of that work. The aim of this art is to reveal 

the beauty, originality and value of a new work written in the dibâce part of the work. In 

classical Turkish literature, this art can be found in many works, especially masnavis. It is 

                                                 
* Bu çalışma, 2019 yılında tamamlanan ve Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi tarafından SDK-

2018-6806 kodu ile desteklenen “Sürûrî’nin Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli 

Metin)” başlıklı doktora tezimizden üretilmiştir.   
1
 Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, muratozturk8@gmail.com, 

2
 Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ,onturk_tolga@hotmail.com 
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seen that this art is used in works such as Fuzûlî's Leylî vü Mecnûn and Şeyh Galib's Hüsn ü 

Aşk.  

 The work named Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin written by Sürûrî from Gelibolu is 

one of the important commentaries on the enigma in Turkish literature. This commentary on 

the enigma treatise of the Iranian poet Mir Hüseyin Nişâbûrî, who lived in the 15th century, is 

very valuable in terms of the rules and procedures it contains about the arrangement and 

solution of the enigma, and plays an important role in the recognition and development of the 

enigma in Turkish literature. While starting this important work of Gallipolilu Sürûrî, he uses 

the processes related to the enigma such as "collection, teshil, perfection and illumination" to 

understand and explain God, the universe and man. While doing this, he gives information 

about the content of the work in a beautiful and eloquent language by making the art of 

berâat-i istihlâl. In our study, the use of the art of berâat-i istihlâl will be examined in this 

work called Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin.  

Keywords: Surûrî, commentary, enigma, acquittal of istihlâl 

Giriş  

 Berâat, “güzellik ve olgunluk bakımından diğerlerinden üstün olma; fazîlet, meziyet, 

olgunluk, iyilik, güzellik; hüsn ü cemâl ve ilm ü şecaât ve sayir sıfatlarda akran ve emsallerine 

karşı tevfik olma”, istihlâl ise “yeni ayın görünmesi, hilali görme, çocuğun doğar doğmaz 

ağlamaya başlaması” anlamlarına gelmektedir (Şemseddin Sami, 2006: 386; Devellioğlu, 

2003: 85-457). Berâat-i istihlal, edebî bir terim olarak “edebiyatta güzel başlangıç, iyi alâmet; 

manzum veya mensur bir esere konusuna uygun, güzel bir başlangıç yapmak anlamında 

edebiyat terimi şeklinde kullanılır. (…) Bu sanata berâat-i matla, hüsn-i ibtidâ, hüsn-i iftitâh 

gibi isimler de verilir. Konuya uygun cümlelerle yazıya başlanması bir bakıma ön söz ile eser 

arasındaki uygunluk gibidir.” (Tural-Ağca vd., 2004: 421). 

 Belagat ilminin söz ve mana sanatları ile ilgilenen “bedî” kısmına dahil olan bu sanat, 

söze etkileyici bir giriş yapma ve okuyucuları sözün başında cezbetme gayesi ile kaleme 

alınır. Hüsn-i ibtidâ ise “bir hatibin konuşmasına, bir müellifin eserine ya da bir şairin şiirine 

başlarken kulağa tatlı gelen, dile ağır gelmeyen, kapalılıktan uzak, anlamı düzgün ve ortama 

(muktezâ-yı hâl) uygun sözlerle güzel bir başlangıç yapmasına” denir (Bulut, 2008: 78). 

“Hüsn-i ibtidâ” sanatının bir alt kolu olarak değerlendirilen berâat-i istihlâl, Arap 

edebiyatında çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Arap belagatçilerinden Ebu’l-Bakâ, Ebu’l-

445



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

Hasan el-Cürcânî, Kazvinî, İbn Ebi’l-İsba, İbnu’l-Mukaffâ, İbnu’l-Mutez gibi âlimler, bu 

sanatlara ehemmiyet göstererek detaylarını ve benzer sanatlarla farklarını ortaya 

koymuşlardır. Arap şiirinde ise bu sanatın güzel örnekleri İslamiyet öncesi döneme kadar 

uzanmaktadır. Cahiliye devrinde İmru’l-Kays gibi şairlerin şiirlerinde bu sanata rastlanır. 

İslamiyetten sonra bu sanatın en güzel örneklerinin başında Mısırlı İmam Büsirî’nin Kaside-i 

Bürde’sinin matla beyti gelmektedir. Şairin kasidesinin, 

“E min tezekküri cirânin bi zî-Selemin 

Mezecte demʿan cerâ min mukletin bi demin”  

şeklindeki ilk beytinde, Zi-selem’deki komşuların hatırlanması sebebi ile 

gözyaşlarının kana karışması, kasidenin Hz. Peygamber’i methetmekle ilgili olduğuna güzel 

bir işarettir. Ebû Muhammed İbnu’l-Hâzin, Evs b. Hacer, Ebu’l-Ferec es-Sâvî, Ebu’l-Hasen 

et-Tihâmî gibi şairlerin şiirlerinde de bu sanatın yer aldığı görülür (Bulut, 2008: 83-88). 

Bu sanata en güzel örnekler, bütünüyle Kur’ân-ı Kerîm’de mevcuttur. Kur’ân-ı 

Kerîm’in bütününde bu sanatın en latif örneklerine rastlanmakla beraber Fatiha Sûresi’nin, 

gerek muhteva gerekse de Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olması açısından Kur’an için en güzel 

başlangıç olduğu ifade edilir. Çünkü bu sûre, Kur’ân’ın bütün maksatlarını ihtivâ etmektedir 

(Bulut, 2008: 87).  

 Arap belagat kitaplarında çok sık işlenen bu sanatın, Türkçe belagat eserlerinde aynı 

şekilde yer aldığı söylenemez. Ancak Türk edebiyatında manzum ve mensur pek çok eserde 

bu sanata rastlanmaktadır. Fuzûlî’nin Leylâ ile Mecnun adlı eserinin mukaddimesinde, Şeyh 

Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ının “Der-sebeb-i telif” başlıklı bölümünde, Tezkire-i Latîfî ve Sinan 

Paşa’nın Tazarrû-nâme’sinin mukaddimelerinde bu sanatın kullanıldığı görülür 

(Hacımüftüoğlu, 1992: 470). Yine Şem’î Şemullâh’ın Şerh-i Tuhfetü’l-Ahrâr’ında ve 

Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî’de de bu sanata yer verilmiştir.  

Yukarıda zikredilen müstakil eserlerin yanı sıra bazı şairlerin divanlarındaki gazel, 

kaside, terkib-i bent, terci-i bent, mesnevi gibi nazım şekillerinden oluşan şiirlerinde de bu 

sanatın güzel örneklerine rastlanır. Örneğin divan edebiyatının “sultanu’ş-şuarâ”sı olarak 

zikredilen Bâkî’nin divanındaki 4 kaside, 1 terkib-i bent, 1 muhammes, 1 kıta ve 11 gazelde 

matla beyitlerinin berâat-i istihlâl sanatına örnek olabilecek söyleyiş güzellikleri oluşturduğu 

görülür. Şair, söze başlarken etkiliyiciği ve letâfeti arttırmak için cümle başı edatlarına, 

seslenme (ünlem) edatlarına, günlük konuşma diline ait kelimelere, soru edatlarına, ritmi 

arttırıcı ses ve ahenk unsurlarına yer verir. Bunun yanı sıra ön ve art yineleme gibi biçim 
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birimsel yinelemelerle de berâat-i istihlâl sanatını oluşturulduğu görülmektedir (Önal Kılıç, 

2019: 83-88).  

 Berâat-i istihlâl sanatının, Türkçe belagat kitaplarında detaylı bir şekilde işlenmemesi, 

bu sanatın Türkçe eserler üzerinde yeterince tetkik edilmemesine ve hakkında yeterince 

inceleme yapılmamasına neden olmuştur. Bir esere güzel bir başlangıç yapılması, eserin 

kıymetini ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. Eserin dîbâce kısmının bedî açıdan 

etkileyici olması, okuyanların esere önem vermesi ve dikkat kesilmesine vesile olur. Bu sanat 

ile eserin içeriği/muhtevasının ne olduğu da bazı ifadelerle okuyuculara bildirilmiş olur. 

Müellifin eserin başında bazı kodlar vesilesi ile eserin içeriğine dair verdiği bilgiler, okurun 

eseri okuma biçimine yardımcı olur. Eğer eser dîbâce kısmında verilen bilgiler ışığında 

okunup değerlendirilirse daha iyi anlaşılır ve edebî açıdan da daha doğru tetkik edilebilir. 

Örneğin Fuzûlî’nin Leylâ ile Mecnûn mesnevisinin dîbâce kısmında şair şu ifadelere yer verir: 

 Ey neş’et-i hüsni aşka te’sîr kılan  

 Aşkiyle binâ-yı kevni ta’mîr kılan  

 Leylî ser-i zülfini girih-gîr kılan  

 Mecnûn-ı hazîn boynına zencîr kılan 

 

 Dutsam taleb-i hakîkate râh-ı mecâz 

 Efsâne behânesiyle arz etsem râz  

 Leylî sebebiyle vasfun etsem âğâz  

 Mecnûn dili ile etsem izhâr-ı niyâz (Ayan, 2014: 19) 

 Fuzûlî, Cenâb-ı Allah’ın güzelliğin neşesini aşka tesir kıldığını ve aşkıyla dünya 

binasını mamur hâle getirdiğini ifade eder. Allah, aşk vesilesi ile Leylâ’nın zülfünün 

kıvrımlarını Mecnûn’un boynuna zincir yapmıştır. Şair, daha eserin girişinde eserin baş 

kahramanları olan Leylâ ve Mecnûn’un başlarından geçen maceranın aslında Allah’ın taktiri 

doğrultusunda gerçekleştiğini söyler. Zaten şair ikinci kıtada eserin maksadına açıkça işaret 

eder. Müellifin eserini kaleme alma sebebi, hakikat arzusunu mecaz yoluyla dile getirmektir. 

Bu sırları da Leylâ ile Mecnûn’un başından geçen olaylardan örülü efsane bahanesiyle 

anlatacaktır. Şair, Leylâ’yı anlatırken aslında Cenâb-ı Allah’ın vasıflarına işaret edecek, 

Mecnûn’un yakarışı ile de Allah’a tazarru edecektir. Şairin eserin başında eserin baş 

kahramanları olan Leylâ ve Mecnûn’un isimlerini zikredip onların aşk macerasını hakkında 

bilgi vermesi berâat-i istihlâl sanatına güzel bir örnek teşkil eder. Ancak aynı zamanda şair, 
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bu eserin sıradan bir aşk macerası olmayıp dinî-tasavvûfî mahiyette bir eser olduğunu da 

burada bize bildirir. Bu sebeple okuyucuların, eseri bu kodlara göre değerlendirmesi eserin 

doğru tetkiki açısından oldukça önemlidir.  

 Leylâ ile Mecnûn örneğinde görüldüğü gibi, çoğunlukla eserlerin dîbâce kısmındaki 

hamdele, salvele ve tevhit içerikli şiirlerde bu sanata yer verilir. Bu sanatın dinî içerikli 

şiirlerde bulunması, Osmanlı şiir geleneğinde yer alan eserlere dinî şiirlerle başlama 

alışkanlığının bir sonucudur. Bu durum da şairlerin eserlerini, çoğunlukla dinî hassasiyetlere 

bağlama, Allah’ın inayeti ile eserini yazdığını sanatlı bir şekilde belli etme ve eserlerin ilahî 

sır ve mevzulara işaret etmesi şeklindeki görüşlerini ortaya koyar.  

 Gelibolulu Sürûrî’nin 941/1534 yılında kaleme aldığı Şerh-i Muʿammeyât-ı Mîr 

Hüseyin adlı eserde de berâʿat-i istihlâl sanatının güzel bir örneğine rastlanır. İranlı muamma 

şairi Mîr Hüseyin Nişâbûrî’nin kaleme aldığı Farsça muamma risalesinin tercüme ve şerhini 

ihtivâ eden bu eser, muamma kaidelerinin detaylı bir şekilde ele alındığı ve yedi yüzden fazla 

muamma örneğinin şarih tarafından çözüldüğü önemli bir eserdir. Eserde muammaların tertibi 

ve çözümü için lazım olan pek çok edebî sanatın açıklaması yer almakla beraber, muamma 

kaideleri dört ana işlem olan “teshilî, tahsilî, tekmilî, tezyilî” başlıkları altında toplanmıştır. 

Eser, şarihin zemin metnin başına eklediği bir tevhit ve eserin şerh edilme sebebinin izah 

edildiği sebeb-i teşrih bölümü ile başlamaktadır. Bu bölümlerden sonra şarih, müellif Mîr 

Hüseyin’in risalesinin tertibine uymuş, Farsça beyit ve ibareleri tercüme ederek muammaları 

da çözmüştür (Öntürk, 2019). 

 Eserin dîbâce kısmındaki mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün vezni ile yazılan yedi beyitlik 

tevhitte, Allah’ın dünyayı yaratması ve onda ilimleri bir araya getirmesi gibi hususlar yer alır.  

Hudâ kıldı cihânı çün mu‘ammâ 

Kim itdi nâmı gibi zâtın ihfâ 

Tevhidin ilk beytinde Cenâb-ı Allah’ın dünyayı bir muamma hâlinde yarattığını 

söyleyen şair, Allah’ın kendi isimlerini de zâtı gibi gizlediğini dile getirir. Şarihin eserine 

Allah’ı birleyerek başlaması eski metinlerin doğal tertibine uygundur. Ancak şarih bunu 

yaparken metnin muhtevası ile ilişkili terimlere yer vererek hem metnin içeriği hakkında 

okuyucuyu bilgilendirir hem de bu metnin önemini dinî bir yorumla bildirmeye çalışır. 

Eserine doğal olarak dinî içerikli bir şiirle giriş yapan şair, berâat-i istihlâl sanatına başvurarak 

muamma kavramını ve bu kavram etrafında dönen terimleri de dinî-tasavvûfî bir temele 

dayandırır.  
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Bilindiği gibi muamma, genellikle bir insan veya herhangi bir şeyin isminin nazım 

veya nesir içerisinde gizlenmesidir. Beyân ilmine dahil olan bu sanat, belirli kaidelerle bir 

ismi gizlemek ve yine belirli kaidelerle ismi açığa çıkarmak üzerine binâ edilir (Tarlan, 1938: 

7). Şarih, Allah’ın aslında dünyayı bir muamma şeklinde tertip ettiğini ve onun içerisinde hem 

isimlerini hem de kendi zâtının tecellisini gizlediğini bildirerek muamma kavramını tasavvufî 

bir temele oturtmuştur. Bu eserin müellif nüshasından istinsah edilen bir kopyasında “Bu 

ebyâtda berâ‘at-i istihlâl vardur” şeklindeki bir notla beyitte bu sanatın yapıldığı bilgisi verilir.   

 ‘Ulûmı eyleyen tahsîl ü tekmîl  

 Anı kılmadı tahlîl ile teshîl  

 Şarih, sonraki beyitlerde bu sanatı sürdürerek metnin içeriği hakkında sanatlı bir 

şekilde bilgi vermeye devam eder. Muamma tertip etme ve çözme kaidelerinden olan tahsîl 

(hâsıl etmek), tekmîl (tamamlamak), tahlîl (bir kelimeyi birkaç parçaya bölme) ve teshîl 

(muammanın çözümünü kolaylaştıran işlemler) şeklindeki kaidelerin yine ilim ve bilim 

(Allah’ın yarattığı ilimler ve bu ilimlerin anlaşılması) ilişkisi içerisinde yer aldığı dile getirilir. 

İlimleri hâsıl ederek kemâle ermeye çalışan insanoğlu, dünyada Cenâb-ı Allah’ın tecellisini 

keşfetmediği müddetçe dünyayı anlayıp kolay bir şekilde çözümleyemez.  

 Şu kim kalb ile iskât ide gayrı  

 Olur ihsâ-i nâm-ı Hakk’a seyri  

 Sonraki beyitte şarih kalb (dönüştürme), iskât (düşürme), ihsâ (sayma) şeklindeki 

muamma terimlerine yer vermeye devam ederek yine Allah’ın birliğini bu terimlerle ifade 

eder. Her kim başkasını (mâsivâyı) gönlünden düşürürse onun yolu, Allah’ın ismini zikretmek 

üzere olacaktır.  

 Bilinmez niçe a‘mâl ile Bârî   

 Hemân isme olur ‘ilm inhisârı   

 Cenâb-ı Allah, her şeyi kendi taktir ettiği şekle uygun olarak yaratmış ve ortaya 

çıkarmıştır. Bu O’nun “Bârî” ism-i şerîfî ile ifade edilmektedir. İnsanoğlu dilediği kadar işlem 

yapıp ilim öğrenmeye çalışsa da Allah’ın yaratma hikmetini tam anlamıyla kavrayamaz.  

 Cihânı Hak kılup te’lîf ü terkîb  

 Vücûd-ı enbiyâya virdi tertîb 

 Allah, dünyayı telif (bir araya getirme, uzlaştırma) ve terkîb (birkaç şeyi bir araya 

getirme) ederek peygamberlerini de tertip etmiştir (sıraya koyma, düzenleme). Şarih telif, 
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terkib ve tertip gibi muamma terimlerini kullanarak dünyanın düzenine, peygamberlerin de bu 

düzendeki yerine temas etmiştir. 

 Bu cümle enbiyâ kim oldı mevcûd  

 Muhammed intikâdı oldı maksûd  

 Olur herkes anun vasfında vâlih  

 Salavatullah-ı ‘aleyh ü âlih 

 Allah, insanlara kendini bildirmek, emir ve yasaklarını anlatmak için birçok 

peygamber göndermiştir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler arasında Hz. Muhammed’in 

(SAV) yeri de âşikârdır. Sürûrî, bütün peygamberlerin Hz. Peygamberin yerini bildirmesini 

intikad kelimesi ile açıklar. O, son peygamber olmasına rağmen bütün enbiyânın serveridir. 

Herkes O’nun vasfına hayran kalmıştır. Şarih, tevhidini salvele ile bitirmiş ve bu bölümde de 

muammaya ait terimlere yer vererek berâat-i istihlâl sanatı yapmaya devam etmiştir.  

Sonuç 

 Bedî ilmi ile ilgilenen eski belagat âlimleri, sözün ilk ve son bölümlerinin etkileyici 

olması gerektiğini belirterek hitabın okuyucu veya dinleyiciler üzerinde bıraktığı tesirin 

derecesini tayin etmişlerdir. Bir konuşmacı/yazar, söze başlarken ne denli güzel ve latif 

konuşursa, konuşmasının hangi içeriklere dayandığı hakkında dinleyicileri aydınlatırsa, 

sözlerine veya eserine ilgi de o denli artar. Bu bakımdan klasik bir tertiple hazırlanmış olan 

eski eserlerimizde dinî içerikli şiirler söylenmiş bile olsa, bu dinî içerikli şiirlerde eserin genel 

muhtevasından bahsetmek ve daha da ileri giderek eserin muhtevasını Cenâb-ı Allah’ın varlık 

ve birlik olgusuna dayandırmak özel bir maharet gerektirmektedir. Berâat-i istihlâl, berâat-i 

matla, hüsn-i ibtidâ, hüsn-i iftitâh gibi sanatlara başvurarak bu maharetini ortaya koymaya 

çalışan şairler, aynı zamanda eserlerinin değerli olduğunu da okuyucuya göstermiş olur. Bu 

sanatların önemli başka bir özelliği de eseri okuma biçiminin nasıl olacağının tespitidir. 

Müelliflerin eserin başında bazı kodlar vesilesi ile eserin muhtevasına dair bilgi vermesi, 

okuyucunun esere bakış açısını ve dikkatini etkileyecektir.  

 On altıncı yüzyılın önemli şarihlerinden olan Gelibolulu Sürûrî’nin kaleme aldığı 

Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin adlı eser de bir muamma risalesi şerhi olup kıymeti sadece 

o ilimle ilgilenen seçkin şahsiyetlerce taktir edilecek derecede önemlidir. Gelibolulu Sürûrî, 

genellikle anlaşılması zor eserler üzerine şerhler yazmış ve şerhleri de Şehzade Mustafa gibi 

önemli şahsiyetlere taktim etmiştir. Eserin giriş kısmında yer alan tevhit konulu yedi beyitlik 

mesnevide de eserin değerini daha iyi bildirmek için berâat-i istihlâl sanatına başvurmuştur. 
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Bu vesile ile, muammaların sadece bir insan ismini gizlemek maksadıyla kaleme 

alınmadığını, insanın varoluş sırrını anlamada da muamma ilminin inceliklerinden 

faydalanmak gerektiğini, insanoğlunun Allah’ı ve kendini tanıması hususunda hangi 

incelikleri göstermesi gerektiğine de dikkat çekilmiştir.  
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Van Kent Mizahında Bir İroni Ustası: Metin Barlık* 

Mustafa Elik
1
 

Özet 

Mizah tarih boyunca sosyal hayatta çeşitli roller üstlenmiştir. Mizah; insanları 

güldürmekle kalmaz olayların ve durumlarındaha nesnel bir zeminde tartışılmasını sağlayan, 

sorgulayan, eleştiren ve dikkat çektiren boyutlara sahiptir. İroni; mizahın zirveye 

ulaştığı,nüansları yakalama bakımından incelik gerektiren bir ayrıntı sanatıdır. İroni, mizahı 

bir muamma hâline getiren ve anlaşılmasını güçleştiren; aynı zamanda onu değerli kılan 

incelik ve zekâ yönlerine de sahiptir. Profesyonel stand-up komedyenleri dışında kültür 

içerisinde halk mizahını devam ettiren ve ayakta tutan birçok önemli mizah ustası vardır. Bu 

ustalar; söz ustalıkları, nüktedanlıkları ve geçmiş kültürü aktarmaları açılarından dikkat 

çekilmesi gereken kültürel değerlerdir. Mizah ustaları, çoğu zaman olguları bilmezlikten 

gelerek, insanları ve durumları gözlemleyip onları yönlendirmek ve düşünmeye sevk ederek 

doğruya ulaştırmak, kültürel bağları benimsetmenin yanında maziye dikkat çekmek gibi 

birçok işlev görmektedirler. 

Bu çalışmada, Van kent kültüründe önemli bir ironi ustası olan Metin Barlık 

incelenecektir. Söylem analizi yöntemi kullanılarak Metin Barlık’ın sanatında ironiyi 

kullanma yöntemleri, nüktedanlığı, kelime seçimi ve ironi tuzakları gibi noktalar üzerinde 

durulacaktır. Bu incelemede, nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme yoluyla elde 

edilen veriler kullanılarak Metin Barlık’ın performansı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mizah, İroni, Mizah Ustası, Kültür, Performans. 

 

A Master of Irony in Van City Humor: Metin Barlık 

Abstract 

Humor has assumed various roles in social life throughout history. Humor; Not only 

does it make people laugh, it has dimensions that enable discussion of events and situations 

on a more objective basis, question, criticize and draw attention. irony; It is a detail art that 

requires finesse in terms of capturing the nuances where humor reaches its peak. Irony, which 

                                                 
*Bu çalışma devam etmekte olan “Van Kültüründe Mizah İcracıları ve İcraları” adlı doktora çalışmasına ait 

verilerden üretilmiştir. 
1
 Doktora Ö. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  
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makes humor an enigma and makes it difficult to understand; it also has the subtlety and 

intelligence aspects that make it valuable. Apart from professional stand-up comedians, there 

are many important humor masters who maintain and sustain folk humor in the culture. These 

masters; They are cultural values that should be noted in terms of their vocabulary, wit and 

conveying the past culture. Humor masters perform many functions such as ignoring the facts, 

observing people and situations, guiding them and making them think, bringing them to the 

truth, adopting cultural ties, and drawing attention to the past. 

In this study, Metin Barlık, an important master of irony in the urban culture of Van, 

will be examined. By using the discourse analysis method, the methods of using irony in 

Metin Barlık's art, her wit, word choice and irony traps will be emphasized. In this study, 

Metin Barlık's performance was examined by using data obtained through observation and 

interview, one of the qualitative research methods.Keywords: Humor, Irony, Humorist, 

Culture, Performance. 

Giriş 

Kültür, geçmişteki gelenekleri çeşitli yönleriyle geleceğe taşıyan yaşamın ve çevrenin 

etkisiyle yeniden şekillenen, bulunduğu zamana ve yansıdığı nesillerce meşru kabul edilen 

süregelen durumları ve kodlamaları zamana uyarlayan hem eskiyi kapsayan hem de güncel 

olan bir yaşam şeklidir. Kültürel hafıza ise canlı ve muteharrik geleneklerin değişim ve 

dönüşümlerinde çok dinamik ve koruyucu bir tanıktır. Kent kültürüyle kırsal kültürün 

birbirinden çok farklı olduğu kent ve köy mizahındaki icraların farklılığından anlaşılmaktadır. 

Kent mizahı yazılı kültür içerisinde icra edildiğinden daha hızlı değişip dönüşen bir yapıya 

sahiptir. Köy ya da kırsal kesimlerdeki mizah ise kültürel bellekte dış etkenlere karşı daha 

korunaklıdır. Dolayısıyla da değişmesi kent mizahına göre tedrici olarak gerçekleşir.  

Sözlü ve ilkel olan toplumlarda dilin bir tür eylem olduğu bilinmektedir.Sözlü kültür 

belleğinde kalıp sözler, yoğun biçimlendirmeler deneyim ve tecrübelerle hafızalara kazınır. 

Bu durum sözlü kültürdeki yazı eksikliğin açıklarını bir yönüyle kapatmaktadır. Kültürel 

bellek içerisinde korunan kalıplaşmış ifadeler ve geleneksel deyişler sonraki nesillere 

aktarılması da bu savı destekler niteliktedir.(Ong,2007:47-55.).Kent kültürü yazı ile iç içe olsa 

da kültürün folklorik arka planını sözlü kültür ortamındaki kalıp sözler,deyişler ve 

bağdaştırmalar oluşturmaktadır.Kent mizahı yazılı kültür ortamında icra edilmesi asıl 

folklarik ham maddenin sözlü kültür ortamından beslendiği gerçeği yadsınamaz.Ayrıca Kent 

mizahının icra edilmesi yine sözle gerçekleştirilmektedir. “Bütün bir yaşam tarzı olarak kültür 

muhtemelen kabile hayatına ya da modern öncesi toplumlara,modern toplumlardan daha fazla 

uymaktadır.”(Eagleton,2020:19).Sözlü kültürün arketiplerini oluşturan masallar ve 

mitler(İlhan,2018:89) mizah kültürünün ana maddesini teşkil etmektedir.Kabiliyetli icracılar 

bu arketipleri mizah sınırları içerisinde yoğurarak yeniden önümüze sererler. 
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Mizah kültür içerisinde insanları yakınlaştırıp kaynaştıran, samimiyet ve güven veren bir 

araçtır. Mizahın sanatsal ve çok yönlü ders verme niteliği olan ironinin işlevsel muhtelif 

yönlerine Dünya’da ve Türkiye’de yapılan bir çok çalışmada değinilmektedir.  İronin çok eski 

zamanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Kierkegaard ironi kavramının Sokrates’le başladığını 

şu şekilde ifade etmektedir.“İroni kavramının sokrates ile birlikte dünyaya geldiği su 

götürmez bir gerçektir. Tıpkı İnsanlar gibi kavramların da geçmişleri vardır; onlar da zamanın 

yıpratıcı etkisinden en az insanlar kadar âcizdirler.” ( Kierkegaard,2020:12) 

 “İroni bir şeyler gözüküp başka bir şeyi ima etmekten çok iki ayrı şeyler gözüküp aslında, 

ikisini de kastet(me)mek biçiminde tanımlanmaya daha uygundur.” (Cebeci:2008:301). 

İroninin mizahta önemli bir söz ustalığıdır. İronide örtülü göndermelerle asıl söylenmek 

istenen gizlenir. İcracı, katılımcı ve icra iletişim üçgeninde icracı ile katılımcı arasında “gizli 

söylenilen” in iletilmek istenilen kişi tarafından anlaşılması amaçlanmaktadır. Adeta bir 

muamma haline gelen asıl mesajın hangi anlama geldiğinin ucu açık bırakılır dolayısıyla 

farklı bir benlik sunumu ortaya çıksa da asıl mesajın ironide gizli olduğu iletişim ortamındaki 

katılımcılar tarafından anlaşılmaktadır. İroni sanatı bir cambazlık bazen söz kurnazlığı ve 

söyleyenin söylediklerinin sorumluluğundan sıyrılmanın bir yoludur. Çünkü bir söz bütün 

çıplaklığıyla iletilmesi söylenilen kişide olumsuz etkilere yol açabildiğinden çözülmek 

istenilen bir aksaklıkta ironiye başvurulur.  

İronini tarihçesini antik çağa götüren tarihçiler ironini başlangıcını;âşık,dindar mistik,ateşli 

rasyonalist  bir dahi olan Sokratese bağlarlar.(Toylar,2020:35)Sokrates gerçeğe ulaşmada 

ironiyi kullanarak karşısındaki insanı kendisiyle çelişkiye düşürürdü;buradaki maksat o kişiyi 

düşünmeye sevk edip doğruya iletmektir. Bir yönüyle cehalet taslayarak neticede de bilginin 

zirvesinde olduğunu fark eden muhattab çelişkileriyle genel geçer bilgilerin eksikliklerinin 

olduğu gerçeğinin farkına varırdı.(Cebeci:2008:277) 

İroni’nin keyif verme-eğlendirme ve sosyalleşme işlevinin dışında başarılı savunma 

mekanizması, tahrip etme ve harekete geçirme işlevi, aksakları düzeltme ve  değiştirme, alay, 

dışlama, küçük düşürme, rencide etme ve statü kaybettirme gibi bir çok işlevi bulunmaktadır. 

Kierkegaard ironi’in olumlu yönlerine şu şekilde dikkat çekmektedir. İroninin yüksek 

seviyede etkili oluşu,  toplumu ve insanları yönlendirmede ne denli etkin rol oynadığı şu 

cümlelerle ifade edilmektedir: “Bir zamanlar insanlar bir parçacık ironiyle servet 

kazanır,aynı ironiş kişinin tüm zayıflıklarını kapatır. Ve dünyada onurlu bir kişi olarak 

yaşanmasını sağlardı,insan okumuş hayata bakışı olan ve dünyayı anlamış gibi görünür...” 

(Kierkegaard, 2020:269) 

Bu çalışma Van Kent kültüründeki halk mizahı icracılarına, yetişme ortamlarına, icra 

ortamlarına dikkat çekmesinin yanı sıra önemli ironi ustalarının sosyo-kültürel bağlamda 

etkilendikleri, etkiledikleri toplumsal ve kültürel etkenlerin arka planına ayna tutmaktadır. 

Aynı zamanda Van kent mizahının köy mizahıyla ne kadar etkileşimde olduğunu 

göstermektedir. 
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1.İroni Ustası Metin Barlık 

1.1. Hayatı  

M. Metin Barlık 1964 yılında Van’ın Saray İlçesinin Sırımlı köyünde doğdu ilköğrenimini 

sırımlı köyünde lise öğrenimini Özalp ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini Konya Selçuk 

Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.1991 yılında Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi akademik kadrosuna geçti. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak 

çalışmaktadır. TRT’de program sunuculuğu ve icracılığı görevlerini üstlenmektedir. 

(K1)Ayrıca sanatçı M.Metin Barlık konferans,sempozyum ve yöresel etkinliklerde halk ozanı 

olarak sunucu ve icracı görevlerini de üstlenmektedir. 

1.2.Sanatı 

Sanatçı, halkın içinde yaşanan olaylara güçlü bir gözlemle tiplemeleri ve söylemleri ironi ve 

metaforla kinaye ve mecazla abartarak dinleyiciye yeniden yorumlama imkânı tanıyıp belirli 

bir konuda mesaj vermeye çalışır. Ancak vermek istediği mesaj ironi ve mecaz perdeleri 

ardında kaldığından dinleyici tarafından bazen anlaşılamayan bir muamma halini almaktadır. 

Dolayısıyla da kendisi yapmış olduğu mizahı geri dönütlerin geç olmasından şikâyetçidir. 

Yapmış olduğu ironiye üç gün sonra: “aaa hocam yeni anladım espriyi” diyenlerin örnekleri 

pek çoktur. Bu da ironi ustasının sanatında ne kadar kabiliyetli olduğunu; ironi perdesi altında 

kamufle ettiği anlamın zamanla anlaşılmasından anlaşılmaktadır.Sanatçı,şair,yazar ve halk 

ozanı olan icracının mizahı sanatını ; sanatı mizahını etkilemektedir.(K1) Emekli Ceket adlı  

hikayesi bir köylünün üzerindeki ceketin alegorik olarak köylünün  hayatından duyduğu 

şikayetlerini dile getirmektedir.Ceket ironik bir şekilde  konuşturulmaktadır. 

1.3.Yetişme Ortamı 

İcracı M. Metin Barlık 6 yaşında ilk olarak bu sanata başlamıştır. Köy işleri bitikten sonra 

herkes köy odasındaki divanda toplanırdı.İlk başta ‘dini öğretiler’ dinlenilirdi. Sonra 

komşuların olası sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri tartışılır ve mizaha geçilirdi.Bölgede çok 

meşhur olan iki icracı: “Hako-yı Naso” ve “Şukri-yi Nurî”
2
 icraya başlarlardı.Bu dönemde 

İroni Ustası M. Metin Barlık divanı gözlemlerdi. Bu iki isim 

masal,hikaye,menkıbe,efsane,destan ve hatıra sözlü gibi anlatıları mizahi bir dille 

anlatırdı.İroni ustasının köy mizahının adeta usta-çırak mektebi olan böyle bir ortamda 

yetişmesi sonraki yıllarda  kent mizahında önemli rolleri üstlenmeye zemin hazırlamıştır. 

1.4.Benlik Sunumu  

Bir kişi içinde bulunduğu mekâna ve zamana göre çeşitli roller üstlenmektedir. İster istemez 

bulunduğu konumda ya kendi kendisine yüklediği ya da çevre tarafından kendisine yüklenilen 

rolleri üstlenmek zorunda kalır. Dolayısıyla farklı bir benlik sunumu ortaya çıkmaktadır. 

Normal hayatında ya da ailesiyle olan ilişkilerine icra sırasında takındığı yüz’ü doğal olarak 

koruyamayacaktır. Ancak icra sırasında ironistin üstlendiği roller dolayısıyla muhafaza ettiği 

                                                 
2
 Ortamda mizah icra eden iki önemli ustadır.İcranın gerçekleştiği bölgedeki halkın kullandığı dilde;Hako-yı 

Naso (Naso oğlu Hako), Şukri-yi Nurî (Nuri oğlu Şükrü) anlamlarını karşılamaktadır. 
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sabit bir yüz’ün olduğu söylenebilir. Komediye karşı usta  olan  ironistlerin icra sırasında daha 

ciddi bir yüz ve imajı koruduklarına şahit olunmaktadır. İronistin bu hali ciddiyet ve mizahın 

aslında ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Yine bir şahıs resmi görevinde veya 

toplumun ona tanımladığı roller sırasındaki vakar’ını eğlenceye yönelik bir icra sırasında veya 

arkadaş ortamında sürdürmesi kibir telaki edilecektir. Burada icranın nasıl geliştiği ve ortamın 

halihazırdaki durumu belirler.Eğer icra ortamında yoğun gülmelerle mizaha dönütler oluyorsa 

vakar’lı olan yüz’ün yerine daha mütebessim bir yüzün olması gayet doğaldır. 
3
Ayrıca sürekli 

göz önünde  aktif olan bir icracıya bir rol yüklemenin kaçınılmaz olduğunu Goffman şöyle 

ifade etmektedir. “Bir kişi bir rol üstlenmeyi istese de istemese de eninde sonunda bir rol 

üstlendiğini anlayacaktır.”(Goffman,2019:15) 

Başkalarının olduğu bir iletişim ortamında iletişimi aktif sağlayan kişinin faliyetlerinin 

taahhut altında olduğu katılımcılar veya gözlemciler tarafından bilinmektedir.Söz konusu 

kişinin iyi niyetli ve güvenilir olduğu dahi katılımcılar tarafından tasdik edilir.Ancak icracı 

hakkındaki değerlendirmeleri icra ortamı dağıldıktan sonra katılımcılar kendi aralarında 

gerçekleştirmektedir.(Goffman,2020:15-16.). 

İcracı M.Metin Barlık icra ortamındaki imaj ve vakarını icra ortamındaki katılımcıların  

durumlarına ve icranın gidişatına göre gerçekleştirmektedir. Elbette bir konferans salonundaki 

icra veya daha resmi bir ortamdaki icra ile kahvehane ortamındaki icra birbirinden farklı 

olacaktır.Dolayısıyla bu durum takınılan yüz,imaj ve vakar’ı etkilemektedir. “Kamusal 

konuşma temel olarak insanın kahkaha patlamalarına yönelik güdüsünü denetleme yetisi 

çerçevesinde kurulur.”(Sanders,2019:146) 

1.5.Performansı 

Birbiriyle irtibat kurularak iletişimin sağlandığı bir ortamda sohbetin dışında hareket ve 

jestlerde büyük bir önem arz etmektedir. “özel bir dizi eylem jestler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir.”(Goffman 2020-1:112)
4
 İcralarda önemli bir diğer konu ise gülmedir; 

katılımcılar gülme ile pekiştirme yaparlar. Gülme dönütü alan icracılar mizahı sürdürürler. 

Burada ebetteki alaycı bir gülmeden söz edilemez. Çünkü ;“onur kırıcı gülmenin kurbanı 

olanlar, canla başla savaşırlar”.(Sanders, 2019 :93).İcra zamanındaki bedensel hareketler de 

bir mesaj içerir,bu mesaj çatık bir kaş,söylenmemiş bir söz yüzünü ekşitmek şeklinde tezahür 

edebilir.Mesajın iletimi bedenin o hareketi sürdürdüğü anda gerçekleşir.(Goffman,2020-

2:21)
5
 

İroni ustaları şahsi kabiliyetlerinin yanında, yetişme ortamları,aile bireylerinin mizaha 

merakları, çevrenin etkisi,maişet meşgaleleri,sözlü ve yazılı kültür ortamının hayatlarına 

                                                 
3
Yüz, Vakar, İmaj ve rol gibi kavramlar Erving Goffman tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.(Bkz.: 

Goffmen E.(2019), Etkileşim Ritüelleri-Yüz yüze Davranış Üzerine Denemeler-Heretik Yayınları,Ankara s.17-

27.).Sahada yapılan çalışmalarda Yüz yüze etkileşim ve icrada bulunan mizah ustalarının benzer şekilde aynı 

şeylerle karşılaştıkları gözlemlenmektedir.Dolayısıyla çalışmamıza bu kavramalardan faydalanılmaya 

çalışılmıştır. 
4
 Goffman, E, (2020-1.), Toplum İçinde Davranmak-Etkileşimin Sosyal Düzenine Dair Açıklamlar,  (çeviren: 

Adem Bölükbaşı) Heretik Basın Yayın, Ankara 

5
 Goffman, E.(2020-2.) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (çeviren: Barış Cezar) Metis Yayınları, İstanbul. 
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sirayet etmeleri gibi çok yönlü etkilerin tesiriyle icrada bulunmaktadırlar.Kent mizahında 

önemli roller üstlenen Metin Barlık çocukluğunda köyde, sözlü kültürün yaygın;yazılı 

kültürün nakıs olduğu ve yazılı kültürün yaygınlaşmasına neden olan ikincil sözlü kültürün 

veya teknolojinin geç ulaştığı ortamlarda performansta bulunmuştur. 

“Mizahında ciddiyet vardır; ciddiyetinde mizah” Hiç kuşku yok ki ironi meraklılarının icraları 

spontanedir. Ne zaman ciddi duracakları ve ne zaman şaka yapacaklarını kestirmek zordur. 

Vladimir Jankélévitch’in de ifadesiyle “İroni meraklısı kahkaha atandan bile daha 

dizginsizdir.Yani böyle bir ortamda bulunmak eğlenceli olduğu kadar ironi tuzaklarıyla daha 

tehlikeli ve risklidir.”( Jankélévitch,2020:13) 

 

 

 

 

 

 

 Tablo:1 

 

 

                                              Tablo:1,İcracı,icra ve katılımcılarla ilgili bazı bilgiler içerir. 

1.5.1. Performans İşlevleri 

1.5.1.1.Ders Verme 

İronistler gerçek kabul edilenlerle asıl gerçeği yüzleştirmede cehalet taslarlar. Zeki olan 

katılımcılar icranın nihayetinde bu gerçeğin farkına varırlar. İronist katılımcılardan en az 

birinin bu  mesajı algılamasıyla icracı maksadına kavuşmuş olur. Çünkü icra zamanından 

sonra da katılımcılar kendi aralarında bu mesajı değerlendirirler. Dolayısıyla birinin mesajı 

alması doğal olarak diğer katılımcılara da sirayet edecektir. İşte Sokratik
6
denilen ironide de 

asıl maksat katılımcıyı uyandırmaktır.  

1.5.1.1.1. İcra ve Bağlam 

Ders verme icrasında icracı Metin Barlık öğretmenliğinin ilk senelerinden olduğu bir hatırayı 

anlatmaktadır. Her derse girdiğinde öğrencilerin yarısı sınıfta olmayınca sınıfın geri kalanı 

nerde diye sorar; “dışarda oyun oynuyorlar” cevabını alır. Ders vermek, bu durumu 

                                                 
6
“ Sokrates bir dikkat ve harekete geçme nedenini temsil eder:elektirik taşıyan bir canlı olarak hareketsiz olanı 

harekete geçirir,İtiraz kabul etmeyen meselelerde itiraz eder.ve yorulmak bilmez güvensizliği her daim 

tetiktedir.”(Jankélévitch,2019:17) 

İCRACI İCRA KATILIMCI(Alıcı) 

İronist Sözlü Performans Dönüt 

Humorist Gizli Mesaj Pekiştirme 

Performer İroni Ekleme 

İroni Ustası Mizah Ek İcra 

Hatip Öteki Anlam İroni kurbanı 

Ozan Alegori Algılayan 

Âşık İmge  

Nüktedan Mecaz  

Yönlendirici Muphem (Belirsiz)  

Meddah Muğlak (Karışık)  

Stand-up Multiform(Çok 

Anlamlı) 

 

 Alay  

 Kinaye  

 Yönlendirme  
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düzeltmek ve farkındalık yaratmak için “Biz niye orda değiliz” der ve diğer öğrencilerle 

dışarı çıkar böylece dersi aksatan öğrenciler hatalarının farkına varırlar. 

 

1.5.1.2.Tuzağa Düşürerek Dikkatleri Uyandırma 

İroni ustalarının katılımcıların bulunduğu ortamlardaki iletişimlerde veya yalnız bir kişiyle 

olan iletişimlerinde, bazı eksik ve aksak durumların düzeltilmesinde roller üstlenirler burada 

cehalet taslarlar ince nükteli bir şekilde olaya hakim olmadıklarını göstermeleri aslında olaya 

tamamen vakıf olduklarını gösterir. İronistlerin  gözlem güçlerinin iyi olması  eksiklikleri fark 

etmelerini kolaylaştırır. Gördükleri eksiklikleri herkesin görmelerini isterler. Dolayısıyla 

burada mizah ortaya çıkmaktadır. Zamansal iletişim sirkülasyonunda iletişimin  nihayetinde 

ironi patlak verir. Süregelen veya tamamlanamayan iletişimde bağlam eksik kalır ve mizah 

zirveye ulaşamaz dolayısıyla da ironi ortaya çıkmaz. Böylelikle ironistin icrası eksik kalır. 

İroni sanatındaki tuzaklar satranç oyunundaki tuzaklar gibi çok başka hamlelerle 

sonuçlanabilmektedir. İroni tuzaklarındaki risklere Vladimir Jankélévitch şu şekilde dikkat 

çekmektedir: “Yapılan hamle risklidir ve her diyalektik oyun gibi kıl payıyla başarıya ulaşır: 

bir milim kısa düşerse riyakârların maskarası olur ironi meraklısı; bir milim uzağa düşerse 

kurbanlarıyla birlikte kendini de oyuna getirir; kurtlarla elbirliği etmek, sakar kimselere 

pahalıya mal olabilecek bir cambazlıktır.”(Jankélévitch,2019:131).  

1.5.1.2.1. İcra ve Bağlam 

Tuzağa düşürerek dikkatleri uyandırma icrasında M.Metin Barlık küçükken yaşamış olduğu 

bir olayı anlatmaktadır. Anlattığı olayda katılımcıları güldürmekle beraber kendisi de 

gülmektedir. Tasvir ve icrasında eski zamanda yaşamış olduğu ortamın ve şahısların 

portresini gözler önüne serer. Küçük yaşlarda mizah meraklısı olduğunu göstermekle beraber 

sözlü kültür ortamında mizahın ne kadar yaygın olduğunu da göstermektedir. 

Evlendirilmediği için aile işlerine eşlik etmeyen ve hasta bahanesiyle yatan amcası ayağının 

kırıldığını öne sürmektedir. Ancak ironist bunun farkındadır bu vakanın ironiye ulaşması için 

performansta bulunacaktır. Ancak bu performans sözlü performans değildir. Hareket komiği 

performansıdır. Hasta yatan amcasının bağlı sağ ayağını çözer; sol ayağını bağlar. Sabah 

olduğunda sol ayağıyla topallayarak yürüyen ironi kurbanı 
7
yaptığı hilenin ortaya çıktığının 

farkında olmasa da mizah yerini bulmuş ve ironi gerçekleşmiştir. Buradaki örnek hem tuzağa 

düşürmeye hem de dikkatleri uyandırmaya örnektir. İroni kurbanının tuzağa düşmesiyle olaya 

dâhil olan insanların dikkatleri uyanmıştır. 

1.5.1.3.Hafifseme 

Hafifseme herhangi bir konu hakkında konuşulan bir ortamda o konuyla ilgisi olmayan bir 

şahsın müdahalesi altında ironik bir hafifseme yatar. Bilgili bir insanın cahil görünmesi ne 

kadar ironikse cahil bir insanın bilgili görünmesi o kadar ironiktir. Tevazu taslayan bir kişinin 

kendini küçültmesi ne kadar kendisine faydalıysa hakir bir kişinin tekebbür takınması o kadar 

zararlıdır. Bağlamdan da anlaşılacağı üzere ironi ustası bildiği bir konuyu bilmiyormuş gibi 

                                                 
7
 İroni kurbanı,ironiye maruz kalan kişi için kullanılır.Bkz.:(Cebeci,2008:284). 
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görünerek karşısındakini hafifser. “Sokrates’in yargılanışındaki şaşırtıcı hafifsemeleri yineler: 

bildiğini sanki bilmiyormuşçasına sordu. Bilmiyormuş gibi davrandı, çünkü amacı bilmezmiş 

gibi davranarak başka bir şeye işaret etmekti.”  (Jankélévitch,2019:86). 

1.5.1.3.1. İcra ve Bağlam 

İcracı Metin Barlık bir kahve ortamında dinleyicilerine tıbbi bir ilaç hakkında bilgi 

vermektedir. Fayda ve zararlarından ve yan etkilerinden bahsederken ortama bir çaycı dahil 

olur. O konu hakkında bilgisi olmadığı halde tıbbın derin meselelerinden örnekler verir. 

Söylemiş olduğu şeyler kulaktan dolma bilgilerdir. İcracı Metin Barlık performansını 

tamamen o çaycıya bırakır ve dinleyici konumuna geçer. Bu portrenin ironik olması bir yana 

icraya devam eden çaycıyı dikkatli bir şekilde dinler. Bütün bildiklerini ortamda sarf eden 

çaycının sözünü ironik bir dille şu şekilde hafifser: “Evet bu abimizin engin bilgilerine çok 

ihtiyacımız vardı, onun tavsiyelerinden çıkmayın”. Bu sözüyle sarf edilen cümlelerin 

hakikatte bir anlam ifade etmediğini ve içi boş sözler olduğunu ironik bir şekilde katılımcılara 

hissettirir.  

Sonuç 

Her toplum bir kültürel mirasa sahiptir. Sahip oldukları mirasları, gelenek ve 

görenekleri,kültürel değerleri sözlü ve yazılı hafıza içerisinde geleceğe taşırlar.Bunların 

tamamı geleceğe taşınmasa da halihazırda yeniden üretilen kültürlere büyük oranda kaynaklık  

etmektedir.Yazılı kültürde bu işi yazı üstlenir.Ancak sözlü kültürde yazının yerini kabiliyetli 

insanların hafızaları  tutar.Onların varlığı geleneğin geleceğe taşınmasında yazıdaki eksikliği 

gidermektedir. 

Bu çalışmada halkın içerisinde mizah icra eden insanlara dikkat çekilmektedir. Söz konusu 

icarcıların içerisinde ironi ustalarına değinilmiştir. Çalışma, ironi ustalarının yaşamları, 

nüktedanlıkları, performansları, yetişme ortamları, icra ortamları ve sanatlarını etkileyen 

çevresel ve sosyal faktörlere, Van kent kültüründe önemli bir ironi ustası olan Metin Barlık’ın 

performansı üzerinden yoğunlaşmaktadır. Çalışmada köy kültüründe gelişen mizahla kent 

mizahının oluşmasının arka planını oluşturan nedenlerin farklılığına değinilmekle beraber 

kent mizahının da ardında aslında köy kültürünün önemli bir hammadde rolünü üstlendiğini 

gözler önüne sermektedir. Köy ortamında mizahın kente göre daha kolay icra edildiği tespit 

edilmiştir. Çünkü köy ortamı belirli bir alanla sınırlı olduğundan bireyler birbirlerini 

tanımaktadır. Dolayısıyla yapılan sözlem, söz ve hareket taklitleri katılımcılar tarafından daha 

seri dönütlerle pekiştirilmektedir. 

Van kent kültüründe önemli bir mizah icarcısı olan M.Metin Barlık başta sözlü kültür 

içerisinde yetişen bir icracıdır.Buradan edindiği bilgi ve deneyimlerini kente taşımıştır. Ayrıca 

yazılı kültür içerisinde icrada bulunması kent ile köy kültürü arasındaki etkileşim trafiğini 

açık bir şekilde göstermekle beraber; kent mizahının folklorik temellerinin köyden yani sözün 

üretildiği yerden geldiği de icrasında ortaya çıkmaktadır. 
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Alexandre Dumas’ın Kafkasya Seyahatnamesinde İmam Şamil 

 

Murat YILDIZBAŞ
1
 

 

Özet 

XIX. Yüzyıl Fransız edebiyatının ünlü romancılarından biri de Alexandre Dumas Pere(Baba) 

olmuştur. Kendisi ünlü yazar olmakla beraber tutkulu bir seyyah olarak dünyanın çeşitli 

ülkelerinde bulunmuştur. Bulunduğu ülkelerle ilgili çok ilginç seyahatnameler kaleme alan 

Dumas okuyucu kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Kendisinin en önemli Seyahatnamesi 

Kafkasya ile ilgilidir. 1858 yılında Çarlık Rusya’nın başkenti Sankt-Peterburg, şehrinde bir 

süre bulunduktan sonra, devlet yetkililerinin izniyle Kafkasya seferine çıkmıştır. Kafkasya’nın 

çeşitli şehirlerinde bulunan Dumas, aynı zamanda buranın ünlü insanları ile de görüşmede 

bulunmuştur. 1859 yılında Kafkasya seferini tamamlayarak Fransa’ya dönen Dumas, kaleme 

aldığı günlüklerini “Kafkasya” (“Le Caucase, 1859”) ismiyle kitap olarak yayınlamıştır. 

Kafkasya seyahatnamesi Fransa okurlarından çok iyi bir ilgi görmüştür. Özellikle de 

Seyahatnamede Çarlık Rusya’ya karşı 25 seneden fazla mücadele veren İmam Şamil’le ilgili 

kısım daha ilgi odağı olmuştur. 

14-16 Ekim 2021 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu’na(UTAS III) sunmak istediğim bildiride 

ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas Pere’nin (Baba) Kafkasya Seyahatnamesinde İmam 

Şamil’le ilgili yer alan bilgilerin değerlendirmesini yapmayı düşünüyoruz. 

Anahtar Sözcükler: Kuzeydoğu Kafkasya, Alexandre Dumas, İmam Şamil. 

 

IMAM ŞAMIL IN ALEXANDRE DUMAS' TRAVEL NAME 

Abstract 

XIX. One of the famous novelists of the 19th century French literature was Alexandre Dumas 

Pere (Father).Although he is a famous writer, he has been to various countries of the world as 

a passionate traveler.Dumas, who wrote very interesting travelogues about the countries he 

was in, managed to attract the attention of the readership.His most important Travel Book is 

about the Caucasus. In 1858, after staying in the city of Saint-Peterburg, the capital of Tsarist 

Russia, for a while, he went on a Caucasian expedition with the permission of the state 

authorities. Dumas, who was in various cities of the Caucasus, also met with the famous 

people of this region. Dumas, who returned to France after completing the Caucasus 

expedition in 1859, published his diaries as a book under the name "Caucasus" ("Le Caucase, 

1859"). The Caucasus travel book has received a lot of attention from France readers.In 

particular, the part in the Seyahatname about Imam Shamil, who fought against Tsarist Russia 

for more than 25 years, became the focus of attention. 

In the paper that I would like to present to the International Symposium on Turcology Studies 

(UTAS III), which will be hosted by Van Yüzüncü Yıl University on October 14-16, 2021, 

                                                 
1
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we intend to evaluate the information about Imam Shamil in the Caucasus Travel Book of the 

famous French writer Alexandre Dumas Pere (Father). 

 

Giriş 

1802-1870 yılları arasında yaşamış olan Fransız edebiyatçı Alexandre Dumas dünyaca ünlü 

birçok edebi eser kaleme almıştır. Dumas edebiyatçı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda 

tutkulu bir seyyahtı. Bunun sonucunda Dumas Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok 

ülkeye seyahat düzenlemiştir. Dumas seyahatinde bulunduğu ülkeler hakkında çok önemli 

bilgiler içeren seyahatnameler kaleme almıştır. Birçok seyahatnamesi bulunan Dumas’ın en 

önemli seyahatnamesi de Kafkasya Seyahatnamesidir. Dumas diğer seyahatnamelerinde 

olduğu gibi Kafkasya seyahatnamesinde de bölgenin coğrafi, tarihi, siyasi, dini ve kültürel 

yapısı hakkında çok önemli bilgiler verir. Bununla da yetinmeyen Dumas Kafkasya’nın ünlü 

isimlerine de eserinde yer vermiştir. Dumas’ın eserinde yer verdiği ünlü isimlerden biri de o 

dönemde başta Fransa olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çeken İmam Şamil’dir. Dumas 

eserinin 28. başlığı altında İmam Şamil’in karakteri, fiziki yapısı, yaşantısı ve eşleri hakkında 

eşine rastlanamaz önemli bilgiler verir. Yine Dumas aynı eserin 64. başlığı altında ise İmam 

Şamil oğlu Cemaleddin hakkında onun Rusya’daki yaşantısı ve Kafkasya’ya dönüşü hakkında 

önemli bilgiler verir.  

 

Alexandre Dumas’ın Hayatı 

Alexandre Dumas 24 Temmuz 1802 yılında Fransa’nın Villers-Cotterets isimli şehirde 

dünyaya gelmiştir. Dumas’ın babası Fransız asilzade Thomas-Alexandre Davi-Duma La 

Payetri,  annesi Mari-Luiz Elizabet Labure isimli siyahi köle bir kadındı. Dumas 4 yaşında 

iken Napoleon Bonapart ordusunun “Siyah Şeytanı” olarak bilenen babası vefat etmiştir. 

Babasının vefatı üzerine Dumas’ın annesi uzun yıllar sürecek olan matem dolu bir hayat 

sürmüştür. Dumas büyüdükçe babasının hayat hikâyesini çevresinden ve özelliklede 

anneannesinden dinliyordu. Bir keresinde annesinin Dumas’a sen hiç bir zaman babanı 

göremeyeceksin demesi üzerine Dumas elindeki tüfekle havaya ateş ederek babasını 

kendisinden alan Tanrı’yı öldürmeye çalışmıştır. Babasızlığın acısının yanı sıra Dumas’ın 

çocukluğu yoksulluk ve zorlu şartlar altında geçmiştir. Bu sebeple Dumas’ın iyi bir eğitim 

aldığı söylenemez. O ilk okuma ve yazmayı ablasından öğrendi. Matematik alanında pek 

başarılı olmasa da okuma ve yazı yazmada başarı elde etmişti. Dumas’ın annesi gücü 

nispetinde oğluna özel ders vermeye çalıştı. O özel bir hocadan keman dersi almaya başladı. 

Ama hocası onun bu konuda yetersiz olduğunu görünce keman dersi tam başlamadan bitti. 

Bundan sonra Dumas yılmadan büyük bir şevkle okumayı sürdürdü. Bunun sonucunca 

Latince gramer bilgisini geliştirdi. Dillere olan yatkınlığı sayesinde Dumas İspanyolca dili 

kendi kendine öğrendi. Kısıtlı imkânlara rağmen eğitim alanında iyi bir yol kat eden Dumas 

spora ve silahlara merak salmaya başladı. Ekonomik anlamda yoksulluk yaşayan Alexandre 

Dumas’ın vefat eden Papaz akrabası mirasını ona bırakmıştı. Bu mirasla beraber Dumas 
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Papaz okuluna kayıt yaptırmaya da hak kazanmıştı. Annesinin çokça ısrarına rağmen Dumas 

Papaz okuluna gitmeyi reddetti.  

Alexandre Dumas 1818 yılında doğduğu şehirde bir noterin yanında çırak olarak işe başladı. 

Kısa süre sonra bu işin kendi ruh yapısına uygun olmadığını düşünen Dumas buradan 

kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Dumas kendi şehrinde şair ve tiyatro yazarı Adolphe 

de Leuvev ile tanışmıştı. Bu tanışmadan sonra tiyatro ve yazarlığa ilgi duymuştu. Daha sonra 

Dumas Adolphe’nin etkisinde kalarak 1822 yılında kendi şehrini bırakıp Paris’e yerleşmiştir.  

Dumas Paris’e yerleştikten sonra maddi anlamda gelir elde etmek için kendisine uygun iş 

aramaya koyuldu. Burada bulunan babasının arkadaşları sayesinde ileride Fransa dükü olacak 

Louis Philip’in ofisinde çalışmaya başladı. Çalışma saatleri dışında Paris’te bulunan birçok 

tiyatro sanatçısı ve yazarla sıkı ilişkiler kurdu.  

Dumas’ın kaleme aldığı ilk eser “III. Henri ve Sarayı” 1829 yılında Paris’te tiyatro oyunu 

olarak sahnelendi. Bu eser Dumas’a başarı getiren ve onun daha da çok tanınmasına sebep 

oldu. Daha sonra yazdığı “Shiristine” adlı eserinin tiyatroda sergilenmesi de ikinci büyük 

başarısı oldu. Dumas’ın Fransa’da ünlü bir yazar olarak ortaya çıkmasına sebep olan eseri de 

1838 tiyatro için yazdığı “Captain Paul” eseridir. Ayrıca Dumas’ın bu eseri dizi roman 

formatında yayımlandı. Bundan böyle Dumas artık ünlü Fransız bir yazar olmuştu. 

Alexandre Dumas yaşadığı dönemde siyasi olayların tam ortasında bulunmuştu. Böylece 

aileden gelen cumhuriyetçilik fikrini benimseyen Dumas’ın hayatını üzerine Fransa’nın siyasi 

ortamı belirgin bir rol oynamıştır.  

Alexandre Dumas yazarlıkta başarılı olduğu kadar aile hayatında başarılı olamamıştır. Bunun 

sebebi Dumas’ın gayrimeşru ilişkileriydi. Dumas’ın kırktan fazla (bazı kaynaklara göre de 

500 den fazla) metresinin olduğu söylenir. Bu gayrimeşru ilişkiler onu maddi ve manevi 

sıkıntılara sokmuştu. Dumas ilk evliliğini 1840 yılında Marguerite-Joséphine Ferrand’la yaptı. 

Bu evlikle beraber metresi olan kadınlardan çocukları oldu. Bazı kaynaklara göre Dumas’ın 

elliye yakın gayri gayrimeşru çocuğu olduğu söylenir. Hatta Dumas’ın Catherine Labay 

isimili terzi bir kadından bir oğlu dünya gelmiştir. Bu çocuğa Alexandre Dumas ismi verilmiş 

babasıyla isim benzerliği olduğundan isminin yanına Fils (oğul) baba Alexandre Dumas ise 

Pére (baba) diye anılır. 

1870 yılına gelindiğinde artık Alexandre Dumas’ın sağlık sorunları başlamış ve kısa süre 

içerisinde artmıştır. Bozulan sağlığı sebebiyle karamsarlık, depresyon ve kasvet Dumas’ı 

örtmeye başladı. Durumu gittikçe kötüleşen Dumas 5 Aralık 1870 yılında oğlu Alexandre 

Dumas Fils’in Puys’taki evinde hayatını kaybetti. Dumas’ın naaşı Neuville’deki küçük 

mezarlığa gömüldü. 

Alexandre Dumas’ın Eserleri  

Fransız edebiyatının eşsiz simalarından biri olan Alexandre Dumas birçok roman kaleme 

almıştır. Hâlihazırda onun romanlarının tercüme edilmediği bir dil yoktur. Yazarın farklı 
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türlerde yazdığı yaklaşık 300 eseri burada ele almak makalenin amacı dışında olacaktır ki 

burada sadece onun en meşhur eserlerini ele alacağız. 

Alexandre Dumas’ın ilk büyük eseri 1829 yılında tiyatroda sahnelenen III. Henri ve 

Sarayı’dır. Yazarın en meşhur romanlarının başında Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu, 

Kraliçenin Gerdanlığı, Siyah Lale ve Napoleon Boneparte isimli eserler gelir. 

Alexandre Dumas’ın Seyahatleri 

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas edebiyatçı kimliğinin yanı sıra farklı yıllarda farklı 

ülkelere yapmış olduğu seyahatlerle bilinir. İsviçre, İtalya, Belçika, Almanya, İspanya, 

İngiltere, Kuzey Afrika ve Mısır, Çarlık Rusya, Kafkasya, Osmanlı ve Yunanistan, 

Avusturya-Macaristan yazarın seyahatlerde bulunmuş olduğu ülkelerdir. Dumas yaptığı 

seyahatlerini edebiyatçı ustalığını katarak seyahatnameler yazmıştır. Bu seyahatnameler 

yazıldığı dönemde başta Fransa olmak üzere Avrupalıların meraklarını gidermesi açısından 

önemli olduğu gibi bugünde tarihi kaynak olmaları açısından oldukça önemlidirler. 

Alexandre Dumas ilk seyahatini İsviçre’ye yapmıştır. Aslında Dumas’ın İsviçre’ye gitmesi de 

zorunluluktan olmuştur. Çünkü 5 Haziran 1832 Paris’te Cumhuriyetçi grup, öğrencilerin ve 

işlerin katılımıyla silahlı eylemlerde bulunmuşlardı. Bazılarınca Dumas’da çıkan siyasi 

isyanlarla ilişkilendiriliyordu. Bu suçlamalardan haberdar olan Dumas 21 Temmuz 1832 

yılında Paris’ten ayrıldı. 

Dumas’ın İsviçre seyahati üç ay sürmüş ve çok verimli geçmişti. İsviçre’nin farklı 

şehirlerinde özelikle de Cenevre’de kalan Dumas burada içerik bakımından oldukça zengin 

olan bir seyahatname kaleme almıştır. Dumas 1832 yılında tekrar Paris’e döndü. Dönüşünün 

ardından Dumas kaleme aldığı İsviçre seyahatnamesini tekrar gözden geçirmiştir. Dumas’ın 

bu eseri 1834 yılında “İsviçre Seyahat İzlenimleri” adıyla yayınlandı. Kısa zaman içinde 

Fransa’da şöhrete kavuşan bu eser 69 bölüm ve izahlardan oluşuyordu.  

Alexandre Dumas bir diğer seyahatini de ünlü Fransız ressam Adrien Dauzats’a birlikte 

Kuzey Afrika ve Mısır’a yapmıştır. Diğer seyahatlerde olduğu gibi Dumas’ın Mısır seyahati 

de çok verimli geçmişti. Yazar bu seyahat sonucunda yayınladığı Mısır Seyahatnamesinde 

Mısır’ın ünlü şahsiyetleri, sahralar, vadiler, yollar ve Nil nehri ile ilgili çok önemli bilgiler 

vermiştir.  

Alexandre Dumas en önemli seyahatlerinden biri de Rusya ve oradan da Kafkasya’ya yapmış 

olduğu seyahattir. Aslında Dumas’ın Ruslarla tanışması onun çocukluğu esnasında olmuştu. I. 

İmparator Napolyon Bonapart’ın Rus ordusuna yenilmesinin ardından Ruslar birlikleri Fransa 

topraklarına yerleşmiş hatta Dumas’ın köyünü de ele geçirmişlerdi. Kısacası çocuk Dumas 

insanların Rus ordusu tarafından nasıl katledildiklerine şahit olmuştu. Dumas 1840 yılında 

Rusya’nın siyasi konumunu ele alan “Eskirim Ustası” adlı romanı yayınladıktan sonra 

kendisinin Rusya’ya olan ilgisi artmıştı. Fakat Çar I. Nikola’nın Dumas’ı Rusya’da 

istenmeyen adam olarak ilan ettiğinde ötürü yazar Rusya’ya gidememiştir. 

464



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

Nikola’ın ölümünden 1855 yılında ölümünün ardından yerine oğlu II. Alexsandr geçti. Çar II. 

Alexsandr döneminde Rusya’da bir takım liberal değişiklikler oldu. Bu değişmelerden sonra 

Çarlık Rusya Alexandre Dumas’ın ilgisini daha çok cezp etti. Dumas Paris’te tanıştığı ünlü 

Rus aydını Graf Grigory Alexandrovich Kushelev Bezborodko’nun daveti üzere 1858 yılında 

Rusya’ya seyahat etmiştir. Dumas ilk önce St. Petersburg’da kalmıştır. Daha sonra ise 

Moskova, Novgorod, Kazan, Saratov, Çariçin ve Astarhan şehirlerinde bulundu. Böylece 

Dumas Haziran 1858 yılında başladığı Rusya seyahatini Mart 1859 yılında sonlandırıp 

buradan Kafkasya seferine başlamıştır. Dumas Rusya gezisini “Rusya’da (Paris’ten 

Astrahan’a Rusya’ya bir gezinin taze izlenimleri) adlı eserinde kaleme almıştır. 

Alexandre Dumas 1859 yılının Mart ayında bitirdiği Rusya seyahatinden sonra Rus 

yetkililerin izni dâhilinde Astarhan üzerinden Kafkasya’ya geçmiştir. Dumas Kafkasya’da 

Kızılyar,  Derbend, Bakü, Kuba, Şemahi, Şeki, Tiflis, Gori, Kutais, ve Poti şehirlerinde 

bulunmuştur. Dumas Kafkasya seyahatini çok verimli bir şekilde tamamlamıştır. Daha sonra 

Fransa’ya dönen Dumas, Kafkasya’ya ait kaleme aldığı günlüklerini “Kafkasya” (“Le 

Caucase, 1859”) ismiyle kitap olarak yayınlamıştır. Yazar bu eserinde Kafkasya’nın coğrafi, 

Tarihi, siyasi, dini, etnik, ekonomik yapısı ve bölgenin ünlü şahsiyetleri hakkında oldukça 

önemli bilgilere yer vermiştir. Dumas bu bilgileri bölgenin ileri gelenlerinden,  yaşlılarından, 

ilim erbabından, arabacılardan, kadınlardan, yoksul kesimden ve birde bölgede bulunan Rus 

yetkililerden edinmiştir. Dumas’ın Kafkasya seyahatnamesi 64 başlıktan bu oluşmaktadır. Bu 

başlıkların 30’u Gürcistan’la değerleri ise Dağıstan ve Azerbaycan’la ilgilidir.  

Dumas’ın Kafkasya seyahati sırasında bölgede meydana gelen Kafkas-Rus savaşları 

sebebiyle Kafkasya başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın gündemindeydi. Özelliklede 

Çarlık Rusya İmparatorluğun bölgeyi işgali karşında Kafkasya halkının vermiş oldukları 

bağımsızlık mücadelesinin lideri İmam Şamil dikkat çekiyordu. Örneğin Londra’da yayınlanan 

“The Daily News” gazetesi, İmam Şamil önderliğinde devam eden Kafkasya halkının bağımsızlık 

mücadelesinin haberini “ en meşhur Rus generallerinin ünlerini sıfırlayan bir savaş”  olarak 

sayfasında yer vermiştir. ( Schamyl, Circassian leader, 07 Kasım 1853:3).
2
 Bu sebeple Dumas’ın 

Kafkasya Seyahatnamesi Avrupalılarca büyük ilgi görmüş ve onların Kafkasya’yla ilgili meraklarını 

gidermiştir. 

Ayrıca Dumas “Kaptan Arena”, “Ren nehrinin kıyısında yürümek”, “Floransa’da bir yıl”, “St. 

Petersburg'dan Mektuplar” ve “Mutlu Arabistan”, adlı seyahatnameleri kaleme almıştır. 

 

Alexandre Dumas’ın Kafkasya Seyahatnamesinde İmam Şamil 

 

 Alexandre Dumas İmam Şamil ile yüz yüze görüşememiştir. Çünkü İmam Şamil 1859 

yılında Rus ordusuna teslim olmuştu. Dumas İmam Şamil ile ilgili bilgileri onu ve ailesini 

                                                 
2
Murat Yıldızbaş, Muhammed Tahir El-Karakhi’nin Tarihçiliğinde Kuzey Kafkasya’da Rus İşgaline Karşı 

Mücadele ve İmam Şamil, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Van, 2020, 18. 
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yakından tanıyan kimselerden edinmiştir. Dumas eserinin 28. Başlığı altında Şamil, eşleri ve 

çocukları 55. Başlıkta ise İmam Şamil’in oğlu Cemaleddin’e yer vermiştir.  

Şamil ya da Şamuil 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri kasabasında dünya gelmiştir.
3
 

Kendisi Avar halkına mensup olduğu için Şamil’in Türk olup olmadığı her zaman tartışıla 

gelmiştir. Şamil’in babası Dengav Muhammed annesi ise Avar Beylerinden Pir Budah Beyin 

kızı Bahu Mesedu’dur.
4
 Ailesi ona ilk doğduğunda Ali ismini koymuştular. Fakat Ali 

çocukken çok büyük bir hastalık geçirmiş ve oldukça zayıflamıştı.
5
 O günkü Dağıstan 

Bölgesi’nde böyle büyük bir hastalığa yakalanan kimsenin şifa bulması için yapılan bazı 

adetler vardı. Bunlarda hastanın başında üzerlik yakmak, zemzem suyu ile yıkamak ve yattığı 

yeri değiştirmekti. Ali’nin annesi yavrusunun şifa bulması için bunların hepsini yapmış ama 

oğlu yine şifa bulmamıştı. Yine geleneklere göre bunun tek çaresi kalmıştı, oda hastanın 

ismini değiştirmek. Bunun üzerine ailesi onun Ali olan ismini Şamil diye değiştirdi.
6
Yıllar 

sonra bu durum İmam Şamil’e sorulunca şöyle cevap vermiştir: “Ben çabucak sağlığıma 

kavuştum. Ama bu isim değiştirmeden mi oldu? Yoksa! Başka bir şeyden mi onu 

bilmiyorum”, der.”
7
 Şamil’in bu hastalığı geçirdiği zaman altı yaşında olduğunu söylenir.

8
 

Mirze Kazım Bey, İmam Şamil’in sadece bir kız kardeşinin olduğunu söyler.
9
 

Karakhi’nin bildirdiğine göre ise İmam Şamil’in kız kardeşi Nefiset Ruslarla yapılan bir savaş 

esnasında şehit olmuştur.
10

 Şamil eğitimini Gazi Muhammed ile birlikte Harakanlı Said 

Hoca’dan almıştır. İmam Şamil iyi bir dini eğitime sahip olduğu gibi şeriatın hükümlerini 

yaşama konusunda da oldukça titiz davranırdı. Mirze Kazım Bey bu durumu şöyle ifade eder: 

“İmam Şamil her hareketinde Hz. Muhammed’i taklit ederdi”
11

.  

 İmam Şamil en yakın dostu Gazi Muhammed idi. Bu sebeple Gazi Muhammed’in 

İmam Şamil üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Hatta Gazi Muhammed’in 1828 yılında Rus 

ordusuna karşı başlatmış olduğu Kuzeydoğu Kafkasya’nın bağımsızlık mücadelesinde 

kendisinin en büyük yardımcısı İmam Şamil olmuştur. Gazi Muhammed’in Rus ordusu 

tarafından öldürülmesi üzere yerine Hamzat bek mücadelenin lideri olmuştur. 

Karakhi’ye göre İmam Hamzat vefat etmeden önce “benden sonra hilafet ve riyaset 

Şamil’indir” demiştir. Hamzat’ın şehâdetinden sonra ulemâdan bazıları İmam Şamil’e biat 

                                                 
3
 Kazım Bey, M. (2015). İmam Şamil ve Müridizm. Bab ve Babiler, Uyğurlar. Azerbaycan Türkçesine çev: 

İsmail Umutlu, Bakü: İlim Yayın Evi.68. 

4
 Mustafa Budak, “Şeyh Şamil”, DİA, XXXIX, İstanbul, 2015, 67. 

5
 Kazım Bey, a.g.e, 69. 

6
 Kazım Bey, a.g.e, 70. 

7
 Kazım Bey, a.g.e,70. 

8
 Baddeley, J. F. (1989). Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil. Çev: Sedat Özden. İstanbul:  235. 

9
 Kazım Bey, a.g.e, 70. 

10
 Tahirül, M. (1914). Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil’in Gazavatı. İstanbul: Sebilürreşad Maatbası. 
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etmek istedilerse de kendisi imam olmaya razı olmadı. Daha sonra ulemânın ve çevrenin 

zorlaması karşısında mücadelenin lideri olmayı kabul etti.
12

  

İmam Şamil döneminde Rus ordusuna karşı bağımsızlık mücadelesi önceki yıllara oranla daha 

sistemli bir hal almıştı. Uzun yıllar Rus ordusuna karşı mücadele veren İmam Şamil Çarlık 

Rusya İmparatorluğunun Kuzeydoğu Kafkasya istilasını bir hayli zorlaştırmıştır. 1834 yılında 

mücadeleye başlayan İmam Şamil 1859 yılında Rus ordusuna esri düşmüştür. İmam Şamil 

esaretinden sonra Kaluga’ya götürülmüştür. 1869 yılında Rusların izin vermesi üzerine hacca 

gitmek amacıyla İstanbul’a gitti. İmam Şamil yedi ay İstanbul’da kaldıktan 1870 yılında 

buradan ayrılarak hac  görevini yerine getirmek için Mekke’ye gitti. Hac vazifesini eda 

ettikten sonra İmam Şamil 1871 yılında Medine’de vefat etti. 

Alexandre Dumas’a göre İmam Şamil o sıralarda 56 veya 58 yaşlarındaymış. Bu kesin olarak 

bilmiyordu. Bunun sebebi de bir beldenin olmayışıydı. Yine Dumas’a göre İmam Şamil’in 

görünüşüne bakılırsa ancak kırk yaşında olduğu izlenimi ortaya çıkar. Dumas İmam Şamil’i 

iyimser, ciddi, sakin ve biraz üzgün görümlü olarak tasvir eder. Yine İmam Şamil fiziki olarak 

uzun boylu, Kahverengi gözlü, karakaşlı, kahverengi sakalları, pembe dudakları arasında 

küçük dişli ve ellerinin küçük olduğunu söyler. Dumas İmam Şamil’in karakteri hakkında 

söyle der: yüzündeki çizgilere bakıldığında onun çok kararlı ve sanki dünyaya emir vermek 

için gelmiştir.  

İmam Şamil’in bölgeye has sade kıyafetler giyinir. Kafasında koyun derisinden Çerkez’i 

dokuma kar gibi beyaz kapağı vardı. Kapağın arkasında beyaz ipek sarığı sallanırdı. Cuma 

günü üzerine beyaz ve yeşil renkli elbise giyinip mütevazı bir şekilde camiye giderek ibadeti 

eda ederdi. Daha sonra ise günlük kıyafetlerini giyerdi. 

  İmam Şamil at sırtındayken daima dik durup en cesur at binicilerin bile geçemediği dar ve 

tehlikeli geçitleri çok kolaylıkla geçerdi. İmam Şamil çatışmaya gittiğinde yanında hançer, 

kılıç,  iki tabanca ve bir tüfek bulundururdu. Ve onun yanında her biri iki tabanca ve bir 

tüfekle kuşanmış olan iki mürid bulunurdu. Eğer bu müritlerden biri yaralanıp veya ölürse 

yerine başkası geçerdi. 

İmam Şamil temiz kalpli, adet ve ananelerine son derece bağlı bir kimse idi. Suç işlemiş 

kimseleri geciktirmeden hemen cezalandırırdı. İmam Şamil çok az yemek yemesiyle de 

farklılaşırdı.  O genelikle buğday unundan yapılmış çörek, meyve, bulgur, bal ve birde süt 

içerdi. İmam Şamil çok nadir durumlarda et tüketirdi. 

Dumas İmam Şamil’in dört hanımının olduğunu belirtir. Hanımlarından biri büyük oğlu 

cemaleddin’in annesi Patimat idi. Patimat oğlu cemaleddin 1839 yılında Ahulgo savaşında 

Rus ordusuna esir düştüğünde üzüntüsünden ölmüştür. İmam Şamil’in Patimat hanımdan iki 

erekek ve iki kız olmak üzere başka çocukları da vardı. Erkek çocuklar yirmi beş yaşında olan 

Gazi Muhammed ve yirmi dört yaşında olan Hacı Muhammed Şafii idi. Kız çocuklar ise on 

dört yaşında olan Nanizat bir diğeri ise annesinin ismini taşıyan on iki yaşında olan Patimat 
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idi. Dumas çocuklar hakkındaki bilgileri Vadende bulan bir Rus zabitinden öğrendiğini 

söyler. 

İmam Şamil’in bir diğer eşi de Zahide idi. Zahide ise Azerbaycanlı Cemalledin’in kızıdır. 

Dumas Cemalledin’in İmam Şamil’in üzerinde büyük etkisi olduğunu söyler. İmam Şamil’de 

Cemalledin’e büyük saygı göstermiş ve onun ismini oğluna vermiştir. Dumas’ın Burada 

bahsini ettiği Cemaleddin bölgede bulunan Nakşibendi Şeyhi Cemaleddin Gazi Kumukidir.  

Yirmi dokuz yaşında olan Zahide Patimat’an sonra İmam Şamil’in diğer hanımlarının büyüğü 

oldu. Öyle ki diğer hanımlar onun sözüyle harek ediyorlardı. Hatta hizmetçiler ve uşaklar 

İmam Şamil’in sözüne nasıl itaat ediyorlarsa Zahide’nin sözüne aynı şekilde önem 

gösteriyorlardı. İmam Şamil’in Zahide hanımdan on iki yaşında akıllı davranışlarıyla 

kendisine hayran bırakan Nevacat isimli bir kızı vardı. İmam Şamil bütün çocuklarını çok 

severdi fakat Necavat’ı doğuştan yürümekte zorluk çektiği için diğer çocuklarına nazaran 

daha çok severdi. 

İmam Şamil’in üçüncü eşi ise otuz yaşında orta boylu ve çok güzel biri olan Şuanet idi. 

Şuanet Mozduklu zengin ermeni tüccarın kızıydı. İmam Şamil’in bir diğer eşi de yirmi beş 

yaşında ve hiç çocuğu olmayan Aminet idi. Aminet oldukça güzel ve bir o kadarda cevval idi. 

Bu yüzden dolayı diğer eşler Aminet’i çok kıskanırlardı. İmam Şamil’in himayesin de Bakko 

isimli bir hanımefendi de vardı. Bakko hanım İmam Şamil’in eşi Patimat’ın annesi idi. Dumas 

İmam Şamil’in eşlerine karşı adaletli davrandığını vurgular. Şamil bütün eşlerinin yanında 

eşit bir şekilde kalırdı. 

Alexandre Dumas Kafkasya seyahatnamesinde İmam Şamil’in oğlu Cemaleddin’e de yer 

verir. Şamil’in oğlu Cemaleddin Ahulgu savaşında Rus ordusuna esir düşmüştü. Daha 

doğrusu girov (emanet) verilmişti. Cemaleddin St. Petersburg’a götürülüp orada İmparator 

Nikola’ya takdim edilmişti. Burada Cemaleddin’in asil bir aristokrat gibi yetiştirilmesi ve 

öğretim görmesi emredilmişti. Cemaleddin Rusya’da at binmek gibi sportif eğitimlerin yanı 

sıra yabancı dil eğitimi görmüştür. Böylece o Rusça, Fransızça ve Almanca dillerini kendi ana 

dili gibi konuşuyordu. Cemaleddin zamanla Rusya’ya oldukça uyum sağlamış hatta 

Ruslaşmıştı. Günlerden bir gün Cemaleddin İmparator’un sarayına çağrıldı ve kendisine 

Kafkasya’ya yani babasına geri verileceği söylendi. Bu karar hem İmparator’u hemde 

Cemaleddin’i için oldukça zordu. Çünkü İmparator Cemalledin’in gitmesini istemiyordu. 

Zaten Cemaleddin’de buna razı değildi. Fakat İmam Şamil elinde bulundurduğu ve Rusya için 

önem teşkil eden esirlere karşı oğlunu geri istiyordu. İmam Şamil’in elindeki esirlere rağmen 

İmparator gitip gitmeme tercihini Cemalledin’e bırakarak şöyle demişti: sana üç gün mühlet 

gidersen esirler kurtulacak ama gitmessen hep esaret hayatı yaşayacaklar. Cemalledin ise 

bunun için ü gün mühlete gerek yok ben aslen dağlı ama kalben rusum bundan sonraki 

hayatımı zorda olsa dağlarda geçireceğim diyerek gitmeğe karak verdi. Nihayet gün gelip 

çattığında Cemaleddin Rus esirlere karşılık olrak babasına geri verildi. İmam Şamil bir düğün 

heyacanında oğlunu geri aldı. Fakat Cemaleddin’i ilk karşıladıklarında üzerindeki rus 

kiyafetleri çıkarılıp yerine Kafkas kiyafetleri giydirildi. 

Cemaleddin’in Kafkasya hayatı önceden söylediği gibi zor geçti. Cemalledin’in hayat tarzının 

değişiminin yanı sıra babasıylada fikir ayrılığına düşmüştü. Çünkü o babasına Rus 
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medeniyetini överek artık Ruslara karşı mücadeleyi barakmasını söylüyordu.  İmam Şamil 

düşmana karşı bu oğlunun bu muhabbetinden dolayı onu dışlamıştı. Cemalledin ise yaşam 

koşullarının olumsuz etkisizyle çevredeki hekimlerinin bilmediği bir hastalığa yakalanmıştı. 

Gerçi Rus dostları onun için Rus hekim gönderdiseler bile hiçbir fayda vermedi. Gün geçtikçe 

artan hastalığından dolayı Cemaleddin hayatını kaybetti. 

Alexandra Dumas gerek Kafkasya’nın tarihi, coğrafı, dini, ve kültürel yapısı hakkında ve 

birde bölgenin ünlü şahsiyetleri hakkında vermiş olduğu bilgiler syahatname türünde olsa bile 

ilk el tarihi kaynaklarla örtüşmektedir. 
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Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımında Dîvânu Lugâti’t-Türk Üzerine Bir 

Değerlendirme 

 

Mustafa Eren
1
 

Özet 

Somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışmaları dâhilinde UNESCO, 2003 

yılında bir sözleşme hazırlayarak kabul etmiş ve Türkiye de bu sözleşmeye 2006 yılında taraf 

olmuştur. Bu sözleşmede amaç somut kültürel varlıkların haricinde kalan kültürel unsurları 

koruma altına almak ve yaşatmaktır. Sözlü gelenek ve aktarımlar, geleneksel yemekler ve 

kıyafetler, tören ve kutlamalar, geleneksel el sanatları, oyunlar gibi alanlardaki uygulama, 

anlatım, bilgi ve beceriler ile araç ve gereçler bu kapsama girmektedir. Somut olmayan 

kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasının ilk adımı bu ürünleri tespit etme, derleme ve 

kayda geçirmedir. 1072-1074 yılları arasında yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk, somut olmayan 

kültürel mirasın derlendiği ve kayda geçirildiği ilk eser olması itibariyle Türk edebiyatı ve 

kültürü açısından çok önemlidir. Bu eser, somut olmayan kültürel mirasımıza ait birçok 

unsuru yaklaşık bin yıllık bir geçmişten günümüze aktararak yaşatılmasını sağlamıştır. 

Bu çalışmada somut olmayan kültürel mirasın aktarılması ve yaşatılmasında Dîvânu 

Lugâti’t-Türk’ün önemi örneklerle açıklanmaya çalışılmış, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te geçen 

somut olmayan kültürel unsurların günümüz ile karşılaştırmaları yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Somut Olmayan Kültürel Miras, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kültür, 

Aktarım. 
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An Evaluation of Dîvânu Lugâti't-Türk in the Transfer of Intangible Cultural Heritage 

Abstract 

Within the scope of the protection of intangible cultural heritage, UNESCO prepared 

and accepted a convention in 2003 and Turkey became a party to this convention in 2006. The 

purpose of this contract is to protect and preserve cultural elements other than tangible 

cultural assets. Practice, expression, knowledge and skills, and tools and equipment in areas 

such as oral traditions and transmissions, traditional meals and clothes, ceremonies and 

celebrations, traditional handicrafts, games are included in this scope. The first step in 

preserving and sustaining intangible cultural heritage is to identify, compile and record these 

products. Dîvânu Lugâti't-Türk, written between 1072-1074, is very important in terms of 

Turkish literature and culture, as it is the first work in which the intangible cultural heritage is 

compiled and recorded. This work has ensured that many elements of our intangible cultural 

heritage are kept alive by transferring them from a past of about a thousand years to the 

present. 

In this study, the importance of Dîvânu Lugâti't-Türk in the transfer and survival of 

intangible cultural heritage has been tried to be explained with examples, and the intangible 

cultural elements in Dîvânu Lugâti't-Türk have been compared with today. 

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Dîvânu Lugâti't-Türk, Culture, Transfer. 

471



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

1. Giriş 

Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM), UNESCO tarafından: Toplulukların, grupların ve 

kimi durumda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, 

temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar gereçler ve kültürel 

mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır (ARAGEM: 28.09.2021). Kuşaktan kuşağa aktarılan 

ve insanlara ait olduğu toplumun kimliğini kazandıran bu mirasın korunması ve yaşatılması 

amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 17 Ekim 2003 

tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesini kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu 

sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur (ARAGEM: 28.09.2021). 

SOKÜM sözleşmesinin amacı sözleşmede belirtilen unsurların belirlenmesi, korunması ve 

kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmasıdır. Bu sayede kültürel çeşitlilik daha da 

zenginleşecektir. 

Somut olmayan kültürel miras; sözlü gelenekler ve anlatımlar (masal, halk hikâyesi, efsane) 

gösteri sanatları (karagöz, meddah), toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, geleneksel 

yemekler, halk hekimliği, halk takvimi ve meteorolojisi, el sanatları geleneği gibi 

halkbiliminin kapsamına giren unsurları karşılamaktadır (ARAGEM: 28.09.2021). Bu kapsam 

daha çok somut olmayan bilgi, beceri ve tecrübeyi ifade eder. Bunlar sözlü gelenekle veya 

usta çırak ilişkisiyle nesilden nesle aktarılarak devam ederler.  

Türkiye, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine 2021 yılı itibariyle yirmi unsurunu 

kaydettirmiştir. Bunlar: Meddahlık (2008), Mevlevi Sema Töreni (2008), Âşıklık Geleneği 

(2009), Nevruz (Çokuluslu, 2009), Karagöz (2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010), 

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010), Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Tören Keşkeği 

Geleneği (2011), Mesir Macunu Festivali (2012), Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği (2013), 

Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014), Geleneksel Çini Ustalığı (2016), İnce Ekmek 

Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka (Çokuluslu, 2016), Bahar 

Kutlaması: Hıdırellez (çok uluslu, 2017), Islık Dili (Acil Koruma Gerektiren SOKÜM, 2017), 

Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik (Çokuluslu, 2018), Geleneksel 

Türk Okçuluğu (2019), Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala (Çokuluslu, 2020), 

Minyatür Sanatı (Çokuluslu, 2020)’dır (ARAGEM: 28.09.2021). 

Türk dünyasında somut olmayan kültürel miras unsurlarının ilk örnekleri çoğunlukla ilk 

İslâmî eserler olan Kutadgu Bilig (1069-1070) ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’te (1072-1074) 

karşımıza çıkmaktadır.  Kutadgu Bilig’de inanışlar, giyim kuşam, mutfak ve beslenme 

kültürü, atasözleri gibi gelenek ve görenekler eser boyunca işlenmiştir. Dîvânu Lugâti’t-Türk 

için ise başlı başına bir derleme kitabıdır diyebiliriz.  

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır. Bu 

eserin Arap alfabesi kullanılarak Karahanlı Türkçesi ile yazılan tek yazma nüshası İstanbul 

Millet Kütüphanesinde, Ali Emirî kitapları arasındadır. Eserin bilim dünyası tarafından keşfi 

ve üzerine yapılan ilk incelemeler yazılışından yaklaşık 800 yıl sonraya denk gelmektedir. 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün varlığı ile ilgili ilk bilgiler 15. yy.’da Ayıntablı Aynî ve kardeşi 

Şehabeddin Ahmed tarafından verilmiştir. 17 yy.’da Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn adlı 

eserinde Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten bahsetmiştir (Banarlı, 1971: 257). Dîvânu Lugâti’t-

Türk’ün yazılış amacı Türk dili ve kültürünü Araplara öğretmek ve Türkçenin zenginliğini 

göstermektir. Dîvânu Lugâti’t-Türk, hem bir sözlük hem de Türk boylarının kültürünü anlatan 

halkbilimi kitabıdır (Caferoğlu, 1970: I-VIII). Eserde, somut olmayan kültürel miras olarak 

nitelendirilen gelenekler, atasözleri, halk hekimliği, inanışlar, yemek kültürü, geleneksel 

kıyafetler, çocuk oyunları, at ve hayvancılık kültürü gibi birçok unsur bulunmaktadır. Bu 
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itibarla Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürel mirasını derleyerek aktaran ve koruma altına alan ilk 

Türkolog bilim adamı sayılabilir. 

 

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Halk Edebiyatı 

Türk âşıklık geleneğinin ilk temsilcilerinden biri olan Çûçu adlı ozanın adı Dîvânu Lugâti’t-

Türk’te bir Türk ozanı olarak geçmektedir (DLT: 243). Eserde halk şiiri geleneğine ait birçok 

şiir vardır. Şiirlerin çoğu dörtlüklerden oluşur, 4+3 duraklı ve 7’li hece ölçülüdür. Kafiye 

düzenleri çoğunlukla koşma tarzı kafiye düzeni de denilen “aaab, cccb, …” şeklindedir. 

Şiirler yarım kâfiye ağırlıklıdır ve anonim özellik taşırlar (Ercilasun, 1985: 119, 120). Dîvânu 

Lugâti’t-Türk’te âşıklık geleneği ile ilgili olarak çoğu günümüz Türk dünyasında kullanılan 

koşug, ır, yır, yîr, yır yırlamak, yır koşulmak, söz tizmek, kög ve köglemek kelimeleri ile ilgili 

açıklamalar yer almaktadır (Kaya, 2002: 41). Türk halk şiiri geleneğinin ilk örneklerini 

gördüğümüz Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten bugüne halk şiiri kültürel mirasımız; nazım şekilleri, 

nazım türleri, nazım birimi, ölçü, kafiye çeşidi ve kafiye düzeniyle korunarak devam 

etmektedir. Halk şiirinin icracısı olan âşıklar usta çırak ilişkisiyle bu geleneği 

yaşatmaktadırlar. 2009 yılında Âşıklık geleneği UNESCO tarafından somut olmayan kültürel 

miras temsili listesine kaydedilmiştir. Turizm Bakanlığı 2010 yılında âşıklık geleneğinin 

önemli temsilcilerinden olan Âşık Şeref Taşlıova ve Neşet Ertaş’ı yaşayan insan hazinesi 

olarak kabul etmiştir (Komisyon, 2013: 62). 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Şu ve Alp Er Tunga Destanları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Şu 

destanında Türk hakanı olan Şu’nun Zülkarneyn ile mücadelesi anlatılır (DLT: 607, 608). Alp 

Er Tunga ile ilgili dörtlükler alp ve tonga maddeleri altında sıralanmıştır ve burada Alp Er 

Tunga’ya Afrasiyâb Han da denildiği belirtilmiştir (DLT: 139, 577). Türk kültürünün ortak 

mirası olan bu destanlar, Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenerek yazıya geçirilmiş ve böylece 

korunması sağlanmıştır. 

 “Alp Er Tonga öldi mü 

 Êsîz ajun qaldı mu 

 Ödleg öçin aldı mu, 

 Amdı yürek yırtılur (DLT: 139).” 

Eserde, efsane ve menkıbeler de vardır. Tutmâç adlı geleneksel Türk yemeği anlatılırken bir 

efsaneye yer verilir. Bu efsaneye göre; Zülkarneyn aç olan ve tutma bizi aç diyen halkına 

adamlarından yiyecek getirmelerini ister ve onlar da getirirler. Bu yiyecek vücuda güç verir 

ve halk tarafından tutma aç (tutmaç) olarak adlandırılır (DLT: 597). Bars maddesinde 12 

Hayvanlı Türk Takvimiyle ilgili bir efsane yer alır (DLT: 172-173). Türk maddesi 

açıklanırken Türk adı ayet ve hadislere dayandırılmıştır (DLT: 606). Türkmen maddesinde ise 

Türk adı destan ve efsanelerle açıklanmıştır. Barsgan maddesinde Barsgan şehri ile ilgili 

efsaneye yer verilir (DLT: 174). Qâz maddesinde Kazvin diye bir kentin efsanesi anlatılır 

(DLT: 419). Öge maddesinde altun qân (altın ve kan) adlı bir dağa bu adın verilişi ile ilgili bir 

efsane anlatılmaktadır (DLT: 369). Çıwı maddesinde cinlerle ilgili bir efsane yer alır (DLT: 

235). Böke maddesinde Gazi Arslan Tegin ile ilgili bir menkıbe anlatılmaktadır (DLT: 201). 

Zengin bir anlatı kültürüne sahip olan Türk dünyasının destan, efsane, menkıbe gibi ilk 

örnekleri Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenerek yazıya geçirilmiştir. Bu kültürel miras 2018 

yılında Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik adı altında Türkiye, 

Azerbaycan ve Kazakistan adına çok uluslu bir başvuruyla somut olmayan kültürel miras 

listesine kaydettirilmiştir.  
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3. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Halkbilimi 

Somut olmayan kültürel unsurlar halkbiliminin çalışma alanına girmektedir. İnsan, geçmişten 

gelen yaşantıya ait bilgi, beceri ve izlenimlerini gelecek nesillere aktararak gelecek nesillerin 

hayata daha iyi tutunmalarını sağlamayı hedefler. Bu bilgi, beceri ve izlenimler gelenekleri 

oluşturur. Geleneği iyi bilen bir birey kendisinin kim olduğunu daha iyi anlar. Gelenekten 

gelen tecrübelerle yaşamını daha faydalı ve mutlu devam ettirir. Aynı zamanda bu gelenekler 

bireyin ait olduğu toplumu da gösterir. Bu aitlik bireye birlik ve beraberlik duygusunu 

kazandırır. Gelenekler, toplumu birbirine yaklaştırmada bir bağ görevi görürler. İnanışlar, 

yeme içme kültürü, törenler, oyunlar, geleneksel tedavi yöntemleri, giyim kuşam gibi kültürel 

unsurlar bu gelenekler arasındadır. 

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk dünyası gelenek aktarıcılığının ilk yazılı örneklerinden biridir. 

Kaşgarlı Mahmut, eseri boyunca birçok geleneği yazıya geçirerek günümüze aktarmayı 

başarmıştır. Örneğin, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te bars maddesi Türklerin takvim ve yıllarla ilgili 

gelenek ve inanışlarını anlatmaktadır. Türk takviminin on iki yılından biri barstır. Bars ayrıca 

eserde yırtıcı bir hayvan olan pars olarak geçer. Burada Türklerin takvime ihtiyaç 

duymalarının nedeni bir hikâye ile anlatılır: Türk hakanlarından biri geçmiş yıllarda yaptığı 

bir savaşla ilgili bilgi istemiş ama vezirler savaşın tarihi konusunda yanılmışlardır. Bunun 

üzerine hakan kurultayda bir karar alır ve on iki yıllık bir zaman dilimini adlandırmak için on 

iki hayvan adının belirlenmesini ister. Bu hayvanları ise bir avda belirler. Vahşi hayvanlar bir 

nehre doğru sürülür ve nehri geçen on iki hayvan sırasıyla on iki yıllık Türk takviminin adları 

olur. Bu yıl adları şöyledir: sıçgan (fare), ûd (öküz), bars (pars), tawışgan (tavşan), nag 

(timsah), yılan, yond (at), qoy (koyun), beçin (maymun), taqagu (tavuk), ıt (köpek), tonguz 

(domuz) yılı. Bu yıllarla ilgili de inanışlar vardır: Ûd yılında savaşlar çoğalacaktır, taqagu 

yılında bolluk olacaktır ancak insanlar arasında kargaşa çıkacaktır. Nag ve yılan yıllarında 

yağmur çok yağacaktır. Tonguz yılı karlı ve soğuk geçecektir (DLT: 172, 173).  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te halk hekimliği de denen geleneksel tedavi yöntemleri de yer 

almaktadır. Bu geleneksel tedavi yöntemlerinin birçoğu günümüzde de benzer veya farklı 

şekilde uygulanmaktadır. Eserde; ilaç em, büyücü hekim emci (DLT: 255), tedavi etmek 

emlemek (DLT: 257), hekim ata sâgun olarak ifade edilmektedir (DLT: 157). Vücutta çıkan 

kabartı bars (DLT: 172), deri ile et arasında çıkan yumru bez (DLT: 184), çıbıqân çıban 

(DLT: 230), çildey atın göğsünün üst tarafında çıkan bir çıban (DLT: 237) olarak tanımlanır. 

Temregü, bir deri hastalığıdır (DLT: 549). Günümüzde Ordu yöresinde bu deri hastalığına 

temrô denmektedir. Eserde Tirsgek, göz kapağının etrafında çıkan bir sivilce olarak 

geçmektedir (DLT: 570). Bu hastalığa, günümüzde birçok yörede itdirseği denmektedir. 

İtdirseğinin bir köpeğe i.erken bakıldığından dolayı çıktığına inanılmaktadır. 

Hastalıkların tedavisinde geleneksel yöntemlerle hayvan ve bitkilerden üretilen ilaçlar 

kullanılır:  Ang, yağı ilaç olarak kullanılan bir kuştur (DLT: 144). Közlük, atkuyruğundan 

dokunan ve göz kanlandığında gözün üstüne örtülen bir tedavi aracıdır (DLT: 330). Angduz, 

atların karın ağrısının tedavisi için kullanılan bir bitkinin köküdür (DLT: 145). Keküş, urların 

tedavisinde kullanılan “beyaz çöpleme” bitkisinden yapılan bir merhemdir (DLT: 301). Sîgun 

otı, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te iktidarsızlık için ilaç olarak kullanılan bir ot olarak tarif edilir. 

Eserde bu otun dişisi ve erkeği olduğu dişisinin kadınlar için erkeğinin erkekler için 

kullanıldığı anlatılmaktadır (DLT: 488). Tagna, şifa verici bir ottur ve tutmaç adlı yemeğe 

karıştırılır. Toy otı da ilaç olarak kullanılan bir ottur (DLT: 582). Xutu, yemeklerin zehirli olup 

olmadığını anlamaya yarayan bir balık duyargası veya ağaç köküdür. Eğer yemek zehirliyse 

yemeğe xutu katıldığında kaynamaya başlar (DLT: 645). Talagu, ölümcül bir zehirdir (DLT: 

523). Bazı taşların tedavi edici özelliği olduğuna inanılır. Bu taşlardan biri Urumday taşıdır. 
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Urumday, panzehir olarak kullanılan bir taştır (DLT: 624). Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yât, 

yağmur yağdırmak ya da rüzgâr için yapılan kamlık olarak ifade edilmektedir. Eserde bu 

kamlığın bazı taşlar eşliğinde yapıldığı anlatılır (DLT: 673). Bu taşa qâş ( yada taşı) denir. 

İnanışa göre sihirli bir taştır, ateşte yanmaz. Bu taş kişinin üzerinde ise kişiye şimşek değmez. 

Susayan bir kişi bu taşı ağzına alırsa susuzluğu gider (DLT: 410, 671). Türk kültüründe taş 

önemli bir yere sahiptir. Bazı hastalıkların tedavisinde taşlar kullanılır. Kırklama işlemi 

taşlarla yapılır. Denize ve suya dilek dilenerek taş atılır. Yağmur duası taşlar ıslatılarak 

yapılır.  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te doğumla ilgili inanışlar da vardır. Eserde Qap ve Umay sözcükleri, 

bebeğin ana rahminde çevresini saran zar olarak tanımlanmaktadır ve bu zarla birlikte doğan 

çocukların kutlu olacağına inanılmaktadır (DLT: 398, 621). Qap ve Umay sözcüklerinin 

yerine Türkiye Türkçesinde,  “eş” veya “son” kullanılmaktadır. Çocuğun eşi kutsal olarak 

kabul edilmekte ve ağaç dibine veya toprağa gömülmektedir. Eserde tilkü, tilki anlamında 

kullanılmaktadır ve kız çocuklarına çekingen ve kurnazlıklarından dolayı tilkü dendiği erkek 

çocuklarına ise kurt anlamına gelen böri dendiği anlatılmaktadır. Doğum yaptıran ebeye de 

çocuğun cinsiyeti tilkü mi tugdı böri mi diye sorulmaktadır (DLT: 569). Türk kültüründe 

bebeğin cinsiyeti ile ilgili gebelik öncesi ve sonrasına ait birçok gelenek vardır. Hamile 

kadının veya yeni evlenen gelinin gözleri kapatılarak önüne bıçak ve makas konur. Gelin 

bıçağı seçerse ilk çocuğu erkek, makası seçerse kız olacaktır.  Aşeren hamile kadının canı tatlı 

isterse çocuğu erkek, ekşi isterse kız olacaktır. 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te nazar değmesine karşı bebeklerin yüzüne egit isimli bir ilacın 

sürüldüğü belirtilmektedir. Bu ilaç, bazı şifalı otların safranla karıştırılmasıyla yapılmaktadır 

(DLT: 251). Isrıq, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te göz değmesi veya nazara uğrayan çocuğun 

iyileşmesi için söylenen bir söz olarak tanımlanmaktadır. Nazarlanan çocuğun yüzü tütsüye 

tutularak ısrık ısrık: ey cin ısırılmış ol diye tekrarlanır. Buradaki amaç çocuktaki cinin 

korkutularak çıkarılmasıdır (DLT: 282). Günümüzde buna benzer uygulamalar görülmektedir. 

Ordu yöresinde sancısı olan kişinin sancı olan bölgesine bir tahta bağlanır ve bu tahtaya yay 

ile ok atılarak inanışa göre sancı korkutulur veya öldürülür. Eserde, yelpik ve tutug cin 

çarpması olarak ifade edilmektedir (DLT: 682, 598). Cin çarptığına inanılan kişinin yüzüne 

soğuk su atılarak qovuç qovuç diye tekrarlandığı belirtilmektedir. Bu işlemden sonra sedefotu 

ve ödağacıyla tütsüleme yapılır. Bu ifadenin “kaç kaç” ve “git cin, kaç cin” olarak da 

kullanıldığı Dîvânu Lugâti’t-Türk’te ifade edilmektedir (DLT: 444). Buna benzer bir 

uygulama Karadeniz Bölgesi’nde yaygındır. Isırgan denen ot, vücuda temas ettiğinde o 

bölgeyi yakar ve acı verir. Bu acıyı gidermek için genellikle ısırgan otunun yanında bulunan 

nivirgen isimli bir ottan faydalanılır. Nivirgen otu yanan bölgeye vurularak: “Git ısırgan gel 

nivirgen,” diye birkaç kez tekrarlanır. Böylece yanan bölgenin acısı geçmiş olur. 

Dîvânü Lugâti’t Türk’te geçen birçok oyun günümüzde de oynanmaya devam etmektedir: 

Köçürme oyunu (mangala, çukur, kuyu) (DLT: 318), küwlük (misket oyunu) (DLT: 337), 

tepük (ayaktopu) (DLT: 553), tüvek (patlanguç) (DLT: 611), yalngu (salıncak) (DLT: 654) 

gibi oyunlar bunlardan başlıcalarıdır. Köçürme oyunu, 2020 yılında Kazakistan, Kırgız 

Cumhuriyeti ve Türkiye’nin başvurusuyla somut olmayan kültürel miras listesine 

kaydettirilmiştir. Bu oyun günümüz Türk dünyasında mangala, çukur, kuyu gibi adlarla anılan 

geleneksel Türk zekâ ve strateji oyunudur. 

  

4. Sonuç 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yazılış amacı Türk dili ve kültürünü Araplara öğretmek ve 

Türkçenin zenginliğini göstermektir. Eser, sözlük olmasının yanı sıra bir halkbilimi kitabı 
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olarak da nitelendirilmektedir. Eserde, UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras olarak 

tanımladığı gelenekler, atasözleri, halk hekimliği, inanışlar, yemek kültürü, geleneksel 

kıyafetler, çocuk oyunları, at ve hayvancılık kültürü gibi birçok unsur bulunmaktadır. Bu 

itibarla Dîvânu Lugâti’t-Türk, somut olmayan kültürel mirasın derlendiği ve kayda geçirildiği 

ilk eserlerden biri olması nedeniyle Türk edebiyatı ve kültürü açısından çok önemlidir. Bu 

eser, somut olmayan kültürel mirasımıza ait birçok unsuru yaklaşık bin yıllık bir geçmişten 

günümüze aktararak yaşatılmasını sağlamıştır.  

Geçmişten gelen yaşantıya ait bilgi, beceri ve tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak gelecek 

nesillerin hayata daha iyi tutunmalarını sağlayacaktır. Geleneği iyi bilen bir birey, kendisinin 

kim olduğunu daha iyi anlar ve içinde bulunduğu toplumun bir parçası olur. Böylece 

geçmişten gelen tecrübelerle yaşamını daha faydalı ve mutlu devam ettirir. Aynı zamanda 

gelenekler, toplumu birbirine yaklaştırmada bir bağ görevi görürler. Toplumun köklerine 

bağlı olarak gelişmesi geleneklerin yaşatılmasıyla olur. Bu açıdan Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk 

kültürü ve yaşamına dair bilgi beceri ve deneyimleri geçmişten günümüze ulaştırarak 

yaşatılmasını sağlamıştır. Bu kültürün aktarılması için Dîvânu Lugâti’t-Türk ve onun üzerine 

yazılan eserler gelecek nesillerin eğitiminde daha ayrıntılı olarak işlenmelidir. 
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Kazak Tarihçisinin Kaderi 

 

N.K. Dyusenova
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Özet 

 

Makale, yirminci yüzyılın 40-50'lerindeki siyasi baskıya atıfta bulunuyor. Bu dönemde 

tarih, edebiyat ve dil alanındaki bilimsel çalışmalar sert eleştirilere maruz kalmıştır. Bu 

tartışmaların sonucu, ünlü bir bilim adamı, tarihçi E.Bekmakhanov olan tarih bilimleri 

doktoru unvanından mahrum bırakılması oldu. Ermukhan sadece ailesinde değil, bilimde de 

birçok zorlukla karşılaştı. Makalemizde bunun hakkında konuşacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kazak tarihi, siyasi baskı, ideoloji 

 

 

The Fate of the Kazakh Historian 

Abstract 
The article refers to the of political repression in the 40-50s of the twentieth century. 

During this period, scientific works in the field of history, literature, and language were 

subjected to harsh criticism. The consequence of these discussions was the deprivation of the 

title of doctor of historical sciences, a famous scientist, historian E.Bekmakhanov. 

  

Keywords: Kazakh history, political repression, ideology 

 

Giriş 

 

Ermukhan sadece ailesinde değil, bilimde de birçok zorlukla karşılaştı. Makalemizde 

bunun hakkında konuşacağız. 

Yirminci yüzyılın 40'lı ve 50'li yıllarının siyasi baskı kampanyası, tarih, edebiyat ve 

dil alanındaki bilimsel çalışmaların eleştirisi ve yazarlarının zulmü ile başladı. SBKP Merkez 

Komitesinin 14, 26 Ağustos ve 4 Eylül 1946 tarihli kararlarının ardından, Kazakistan 

Komünist Partisi Merkez Komitesi, "Batılı taklitçiler", "milliyetçi önyargılar" ve "burjuva 

milliyetçileri" saflarını ifşa etmeye başladı. . 

Tarih alanında "burjuva milliyetçiliğini" suçlama kampanyası, "Kazak SSR Bilimler 

Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü'nün çalışmalarında büyük siyasi hatalar hakkında" 

kararının kabul edilmesinden sonra başladı. Temel olarak, tarih alanında, E.Bekmakhanov'un 

çalışmalarına yönelik eleştiriler 1946'nın başlarında başladı. 

1943'te Moskova ve Kazak tarihçilerinden oluşan bir ekip, "Eski çağlardan günümüze 

Kazak SSC Tarihi" kitabını yayınladı ve ilk kez Kazak halkının tarihinin sistematik 

sunumunda cesur ve gerekli bir adım attı.  

Tarihçiler M.Kozybayev ve K.Nurpeisov, "Kazak SSR Tarihi" hakkında şunları 

yazdılar: "Bu kitap, eski zamanlardan bu eserin yayınlanmasına kadar Müttefik Cumhuriyet 

tarihinin ilk çalışmasıydı" [1]. 

Ödül komitesinin ilk toplantısında emeğin ilan edilmesinden sonra, Stalin Ödülü'ne 

aday gösterildi, ancak emeğe ödül verilmedi. Komitenin bir sonraki toplantısında, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bilimler Akademisi'nin muhabir üyesi A.Yakovlev, "kitabın 

Rus halkına karşı yazıldığı" konusunda olumsuz bir yorumda bulundu ve bazı tanınmış 

tarihçiler, akademisyenlerin A.Pankratova'nın kendisiyle ilgili görüşlerinin yanlış olduğunu 

                                                 
1
 Doç. Dr. Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Müzesi,  nur_sulu18@mail.ru 

2
 Doktora öğrencisi, öğretmen, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi,  igilikkyzy@mail.ru 
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açıkladılar. [2].Ermuhan Bekmahanov'un "Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Tarihi" 

adlı ilk eserinin tartışması 12 Ekim 1943'te "tarih dergisi" nin editör ofisinde yapıldı. [3]. 

А.Pankratova'nın azimliliği sayesinde, Tüm Birlik Komünist (Bolşevik) Partisi 

Merkez Komitesine bir mektup gönderdi ve ülkenin önde gelen tarihçilerinden oluşan bir 

Kurulun çalışmalarını geniş çapta tartışmak üzere toplanmasını istedi. Bu konsey Mayıs-

Temmuz 1944'te yapıldı. Ancak Konseye on bir gün kala, All-Union Komünist (Bolşevik) 

Partisi Merkez Komitesi'nin sekreterleri G.Malenkov ve A.Shcherbakov'a, «bazı Sovyet 

tarihçilerinin yazılarında eksiklikler ve hatalar» konulu bir mektup geldiğinde, G.Aleksandrov 

ve yardımcısı P.Fedoseev. Mektup, A.Pankratova'nın «Kazak Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti'nin Tarihi» kitabına karşı yazılmıştır. Mayıs-Temmuz aylarında düzenlenen 

konsey çalışmalarına ülkenin önde gelen tarihçileri katıldı ve konsey A.Shcherbakov 

tarafından gerçekleştirildi [4]. 

All-Union Komünist (Bolşevik) partisinin A.Pankratova ile yaptığı toplantıda «Kazak 

Ssc'nin Tarihi" kitabına karşı çok fazla eleştiri geldi. Son olarak, bu toplantıdan sonra A. 

Pankratova, kitapta yapılan eksikliklerin tek «suçlu» olduğu ve Tarih Enstitüsü'nün müdür 

yardımcısı olarak görevden alınmasıyla suçlandı [5]. 

«Kazak Ssc'nin Tarihi» kitabında Kenesara Kasımula'ya ilişkin bölüm E. Bekmahanov 

tarafından yazılmıştır. 28 Haziran 1943'te E. Bekmahanov, Tarih Enstitüsü'nün Bilim 

Kurulunda «Kenesara Kasymov'un önderliğindeki Kazakların Ulusal kurtuluş mücadelesi» 

konulu doktora tezini savundu. Çalışmalarını Bilim Konseyi üyeleri destekledi ve ona oy 

verdiler. 

«Kazak SSC Tarihi» kitabında Kazakistan'ın Rusya'ya katılımının ilerleyişinin kesin 

bir değerlendirmesi verilmiştir, yazarların o sırada Kazakistan'da meydana gelen tarihi 

koşulları açıklamadıkları, derleyicilerin ulusal kurtuluş hareketinin seyrini net bir şekilde 

incelemedikleri, Kenesara Kasymov'un kimliğinin popülerleştirildiği eleştiriler dile 

getirilmiştir. Açık bir hatanın, Rus-Kazak halkının ilişkilerinin, büyük Rus halkının rolünün 

ortaya çıkmadığı olduğu belirtiliyor [6]. 

Timofeev, Almatı'daki bilim adamları ve edebiyatçılar toplantısında «Kazak SSC 

Tarihi» kitabının yazarlarından biri, «kitabın ilk baskısında yapılan hataların, burjuva-

sofistike burjuva milliyetçilerinin Kazakistan'ın tarihi cephesine nüfuz ettiğini gösterdiğini» 

iddia ediyor [7]. 

Ekim 1946'da E.Bekmahanov, doktora tezini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nde «Kazakistan'ın on dokuzuncu yüzyılın 20-40'larında" 

konulu tezini savundu. Çalışmaları Kazakistan'ın devrim öncesi en önemli sorunlarına - 

sosyo-ekonomik ilişkilere, Kazakistan'ın Rusya'ya üyeliğine, Kenesara Kasymov'un 

önderliğindeki ulusal kurtuluş hareketine - adanmıştır. Bu, Cumhuriyetin o dönemindeki tarihi 

bilimin gelişim düzeyini yansıtan bilimsel bir çalışmaydı. Tarih bilimleri doktorları 

N.Druzhinin, M.Vyatkin, akademisyen S.Yushkov, karşı yorumcular oldular, Ermuhan 

Bekmahanov'un tezini olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Akademik Kurulun sonuçlarına 

göre (Konsey'in 14 üyesi «evet», 1 üyesi «hayır») kendisine doktora derecesi verilmesi kararı 

alınır [8]. 

Kazak SSC tarihinin ilk baskılarında, Kazakistan'ın ve Rusya'nın ulusal hareketlerinin 

ve katılımının değerlendirilmesinde eksiklikler kabul edildi, Kazakların ataerkil-feodal 

yaşamı, Hanların ve sultanların gücü vurgulandı. Bu nedenle, Kazakistan Merkez 

Komitesi'nin 21 Ocak 1947 tarihli kararında yapılan tüm hataların ortadan kaldırılması 

gerektiği belirtildi [9]. 

Monografik çalışması Ekim 1947'de yayınlandı.  Bu emeğin çıkışı, E.Bekmahanov'un 

başarıları için baltayı biçmek isteyenler için vazgeçilmez bir silah haline geldi. "On 

dokuzuncu yüzyılın 20-40'lı yıllarındaki Kazakistan" kitabının bazı gözden geçirenleri, onu en 

başından beri Kenesara Kasymov liderliğindeki hareketin tarihini haklı çıkaracak bir çalışma 
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olarak gördüler ve yazarına»burjuva-milliyetçi ideolojinin popülerleştiricisi" konusunda siyasi 

suçlamalarda bulundular. 

Kazak SSC Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü S.Yushkov, kitabın 

tartışılmasında aynı görüşü dile getirdi.  Bu kitabın özel kararını söyleyemedi. "Kitap çok 

ilginç. Kendisi resmi bir uzmandı. Ancak yoldaşlar kitabı eleştirmek için gerekli görürlerse, 

her bilimsel personelin durumlarını yeniden düşünmesi bir görev olarak görülmelidir» 

Tartışmaya A.Kuchkin, N.Druzhinin, S.Vahruşin, M.Vyatkin ve diğer akademisyenler 

T.Şoyynbayev, M.Akınzhanov ve H.Aidarova esas olarak kitap arkadaşlarının görüşlerine 

karşı çıkıyor ve E.Bekmahanov'un monografisinin, sahip olduğu bireysel eksikliklere rağmen 

sağlam bir çalışma olduğunu belirtti. Moskova bilim adamları ayrıca kitabın yazarına, 

«burjuva-milliyetçi kavramın vaizi, Marksist-Leninist pozisyondan mürted olan vaiz» 

suçlamasının, emeğin bilimsel analizine üç bakış açısı içermeyen öznel bir girişim olduğunu 

da belirtmişlerdir [10]. 

Ancak bu alimler E. Bekmahanov'un kitabında yapılan eksikliklere de işaret ediyor ve 

eleştirilere işaret ediyor. Kitapta birçok bilimsel makalede ortaya çıkan hatalar olduğunu 

vurgulamakta, bu hataları bilim insanına işaret etmekte ve kitabın yeni baskısından önce 

bunları düzeltme ihtiyacını vurgulamaktadır [11]. 

Aytys'in katılımcılarını tarihçi bilim adamı K.Nurpeis tarafından üç gruba ayırdılar. İlk 

gruba T.Şoyynbayev, S.Tolybekov, H.Aidarova, M.Ziznevsky, B.Süleymenov, A.Nurkanov, 

M.Akıncanov ve diğ., ikinci gruba I.Budovnits, A.Zhirenshin, E.Dilmuhamedov katıldı. 

Değerlendiricilerin dahil olduğu üçüncü grup A.Nusupbekov, T.Eleuov, H.Adilgereyev, 

B.Aspandiyarov, T.Kulteleyev'dir, bu tartışmanın yazmaları 552 sayfaya ulaşmıştır [12]. 

Süreli yayınlarda yayınlanan birkaç tartışma ve makaleden sonra, 1948 yazında 

E.Bekmahanov Enstitünün müdür yardımcısı olarak görevinden alındı. 

Şubat 1951'de E.Bekmahanov, Kenesar hareketi ile ilgili yaptığı hataları kabul 

etmesini isteyen Kazakistan Merkez Komitesi'ne (b) bir mektup gönderdi [13]. 

21 Şubat'ta, KKSR Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün bilim konseyi, 

A.Pankratova, M.Vyatkin ve N.Druzhinin'in kendi taraflarında yapılan siyasi hataları kabul 

etmeye çalıştıkları "Hakikat" (Pravda) gazetesinde yayınlanan bir makale etrafında bir 

toplantı düzenledi [14].E. Bekmahanov'un çalışmalarındaki siyasi hatalarla bağlantılı olarak 

konsey, kendisine atanan aday ve Tarih bilimleri Doktoru unvanının «yanlışlıkla" verildiğine 

oy çoğunluğu ile karar verir [15]. 

E.Bekmahanov Mart ayı başlarında Moskova'ya geldi ve  Merkez Komitesinin (b) 

Bilimsel Departmanını ve Pravda gazetesinin editörlüğünü ziyaret etti ve burada kitapta 

yapılan hataları tanıması, düzeltilmesine ve bilimsel faaliyetlere devam etmesine izin vermesi 

için bir talepte bulundu [16]. 

Ve Nisan 1951'de Kazak SSC Bilimler Akademisi'nin Tarih, Arkeoloji ve Etnografya 

Enstitüsü'nün Bilim Konseyi'nde, Kazakistan SSCB Merkez Komitesi'nin (b) E. 

Bekmahanov'u akademik derecesinden mahrum bırakması ve SSCB Yüksek Öğrenim 

Bakanlığı önünde Tarihi Bilimler Doktoru unvanını vermemesine karar verildi. 

6 Ekim 1951'de E. Bekmahanov, bilim adamı unvanından ve derecesinden mahrum 

bırakıldı [10]. 

"Kazak SSC tarihi" nde eksikliklerin ortaya çıkmasının ardından, yüksek öğretim 

kurumlarında da okunan tarih kitaplarının incelenmesi konusu alındı. Böylece, 18 Nisan 

1951'de «Sosyalist Kazakistan" gazetesinin 91 numaralı sayısında, yüksek öğretim kurumları 

için yayınlanan «SSCB tarihi" nin Kazakça çevirisinde hatalar gösterildi. Rusçaya ilişkin 

birçok kelime ve cümlenin anlamın çarpıtılmasıyla basıldığı gerçeğinden dolayı, bu tür 

eksikliklerin kabul edilmesinde, eksiklikleri acilen düzeltmeyi ve ders kitabını yeniden 

yayınlamayı teklif eden tercüman ekibinden sorumlu tutulmuştur. 
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Aydınlara uygulanan ideolojik terör, kırılma ve fedakarlık olmaksızın giderek daha 

hızlı bir hızla ilerledi. E. Bekmahanov da üniversitedeki işinden kovuldu. 5 Eylül 1952'de 

tutuklandı ve yaklaşık iki ay boyunca suçuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. 

3 Kasım 1952'de, 2. madde 10. maddesi uyarınca, 699 numaralı soruşturma davasının 

58'i Bekmahanov E.'ye iddianamede bulunuldu.  Diyor ki: "5 Eylül 1952'de Kazak SSC 

Devlet Güvenlik Bakanlığı, 1942-1952 yıllarında Sovyet karşıtı çalışmalar yaparak ve gerici 

şairlerin, Alaşordinyalıların Sovyet halkının kötü düşmanlarının verilerini kullanarak 

araştırma görevlisi olan Bekmahanov Yermuhan'ın pozisyonundan yararlandı. Aynı zamanda 

tanıdıkları arasında Sovyet karşıtı kampanya yürütüyordu..."[11]. 

İddianameye tanık oldular: B.Süleymenov, E.İsmail, Almatı sakinleri A.Takezhanov, 

A.Muhtarlar, Z. Tohtarov, M.Gumarova, G.Butler ve diğerleri [9]. 

Kazak SSC Yüksek Mahkemesi Ceza Mahkemesi'nin 4 Aralık 1952 tarihli kararıyla 

E.Bekmahanov, ıslah ve çalışma kampında hizmet vererek 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Yermuhan Bekmahanov'u destekleyen tarih ve edebiyat alanındaki bilim adamları 

siyasi olarak sürgün edilmişlerdir. Ülkenin en büyük tarihçilerinden N.Druzhinin, 

A.Pankratova, A.Kuchkin ve diğerlerinin protestolarına rağmen, genç bilim adamları 

B.Yeşmuhamedov, P.Tibekin, Z.Paschil, A.Muhtarlar, T.Yıldırım, E.Bekmahanov'un bakış 

açısını destekleyen genç bilim adamları sınır dışı edildi [5]. 

Cezanın ardından E.Bekmahanov, Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi 

Sekreteri J.Shayahmetov'a başvurdu... Lütfen kaderimin objektif kararında yardım edin. Ben 

senin gözlerinin önünde büyüdüm, geçmişteki hayatımı ve şimdiki zamanımı çok iyi 

biliyorsun. Sizden bir kez daha kurtuluşuma yardım etmenizi ve esasen partime ve Vatanıma 

olan suçumun karşılığını almanızı rica ediyorum» dedi.  Ayrıca, Merkez Komitesinin sekreteri 

olan N. Kruşçev'e de bir bildiri yazdı. "Ön soruşturma ve mahkemede, Kenesara Kasymov'un 

milliyetçi hareketinin değerlendirilmesinde hatamı kabul ediyorum. Ancak kendimi hiçbir 

zaman halkın düşmanı ve milliyetçi olarak görmedim ve bunu hiç düşünmediğimi beyan 

ederim, "diye alıntı yapıyorum, mahkemenin kararının doğrulanmasını talep ediyorum [16]. 

A. Pankratova ve E. Bekmahanov en yüksek yerlerden şikayet ettiler ve «özgürlük 

hakkı» talep ettiler. Son olarak, RSFSR Ceza Kanununun 16 Şubat 1954 tarihli 5. maddesi 

uyarınca, SSCB İçişleri Bakanlığı E. Bekmahanov'a karşı davayı durdurdu. 

Bu kısa yazıda Yermuhan'ın kaderinin sadece bir kısmı verildi. Bilim yolunda 

sadakatten dolayı zulüm gören kaç kader var. Bu sadece bir. 
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AK Parti’nin Seçim Zaferini Sağlayan Başlıca Faktörler (2002-2015) 

 

Namig Mammadov
1
 

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan'ın liderliğinde AKP'nin 

zafere ulaşmasını sağlayan ana faktörler üzerinde durulmuştur. Çalışma AKP'nin seçim 

zaferinin genelleştirilmiş analizine tercih edilmiştir. 14 Ağustos 2001'de RT tarafından 

kurulan AKP, 3 Kasım 2002'de yapılan ilk genel seçimde iktidara geldi. Oyların %34'ünü alan 

AKP ile birlikte %19'unu alan CHP oy, Parlamento'da temsil edilen ikinci parti oldu. Önceki 

hükümetlerde koalisyon şeklinde temsil edilen DLP, MHP ve MP dahil diğer tüm partiler 

Meclis'te temsil edilemedi. 2002-2015 döneminde R. T. Erdoğan ve AKP adına ilgili seçim 

başarılarının sayısı 12'dir. Genel olarak AKP'nin seçimlerdeki başarıları incelendiğinde en 

önemli unsurları şu şekilde gruplamak mümkündür: Bu faktör, Türk siyasi hayatından 

partilerin toplum içinde benimsenmesinde belirleyici bir role sahiptir. M.K. Atatürk, İ. İnönü, 

A. Menderes, T. Özal, A. Türkeş, N. Erbakan vb. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli tarihi 

kimlikleridir. Liderler partilerini her zaman ileriye taşımışlardır ve partileri de isimleriyle 

anılmaktadır. Toplumun geniş kitleleri bu politikacıları destekledi. Bu aynı zamanda AKP 

lideri R. T. Erdoğan açısından da karakteristiktir. 2002-2015 dönemindeki tüm seçimlerde 

lider faktörü, seçim başarılarının tartışmasız bir göstergesidir. Bu gerçek hem taraftar hem de 

muhalefet tarafından herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Ekonomik durum ve ekonomik gelişme. Sosyo-ekonomik durum ve ekonomik gelişme, 

seçimlerin sonucunun belirlenmesinde belirleyici bir role sahiptir. Diğer bir deyişle, 

ekonomik göstergelerin oy verme davranışı açısından seçimlerle bağlantısı olması, bu konuda 

AKP'nin ciddi bir başarısı olarak görülüyor. Seçmenlerin hissiyatı veya ideolojik faktörlerin 

yanı sıra ekonomi de seçimlerde önemli bir rol oynamıştır. Nüfusun birçok katmanını 

endişelendiren 2000'li yılların başında yaşanan ekonomik krizler, oy verme davranışını 

belirlemiştir. Diğer bir deyişle AKP ekonomik istikrarın garantörü olarak belirlenmiştir. 

Seçimlere üst düzeyde hazırlık. Kamuoyu araştırması, şirketin içeriğinin belirlenmesi, siyasi 

reklamların ve mitinglerin organizasyonu vb. burada yer almaktadır. AKP, olabilecek en 

yüksek seçime hazırlanıyor ve sürekli bunlara odaklanmak sonucu etkiliyor. Bu bağlamda, 

                                                 
1
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toplumun ihtiyaçlarının ve mevcut siyasi durumun amaçlı kullanılması ve bunlara zamanında 

cevap verilmesi de önemli bir faktördür. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Seçimler, Seçim Zaferleri, AKP, Önder. 

 

The main factors that provide the JDP election victories (2002-2015) 

Abstract 

In this study, the main focus is on the main factors that ensure the victory of the JDP 

in the leadership of Turkey's current President R. T. Erdogan. The study was preferred to the 

generalized analysis of the JDP's victory in the elections. Founded on August 14, 2001 by R. 

T. Erdogan, JDP, came to power in the first general election, which was happened on 

November 3, 2002. Along with the JDP, which gained 34% of the votes, the RPP, which 

collected 19% votes, was the second party represented in Parliament. All other parties, 

including the DLP, NMP and MP, which represented in the previous governments  in the form 

of a coalition, could not be represent in the Parliament. 

During 2002-2015 the number of election achievements related to the name of R. T. 

Erdogan and the JDP is 12. 

In general, when the JDP's achievements in the elections are analyzed, it is possible to 

group the most important factors as follows: 

Leader. This factor has a determining role in the adoption of parties from the Turkish 

political life within the society. M.K. Ataturk, I. Inonu, A. Menderes, T. Ozal, A. Turkesh, N. 

Erbakan, etc. are important historical identities of the Republic of Turkey.  The leaders have 

always carried their parties to forward and their parties are also known with their name. The 

widespread masses of society supported these politicians. This is also characteristic in regard 

of the JDP leader - R. T. Erdogan. In all elections during 2002-2015, leader factor is an 

undisputed indicator of election achievements. This fact is being accepted by everyone, both 

in supporters and opposition. 

Economic situation and economic development. The socio-economic situation and 

economic development  has a decisive role in determining the issue of the result of elections. 

In other words, economic indicators have the connection with the elections in terms of voting 

behavior, is being seen a serious achievement of the JDP in this regard. Along with the feeling 

of the voters or ideological factors, the economy has also played an important role in the 
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elections. The economic crises in the early 2000s, the concern of many layers of the 

population, determined the voting behavior. In other words, the JDP has been determined as a 

guarantor of economic stability. 

High level of preparation for the elections. Study of public opinion, identifying the 

content of the company, organization of political advertising and rallies, etc. are included 

here. The JDP is preparing for the highest possible level of election and constantly focusing 

on these  are affecting to the result in the end. In this regard, the purposeful use of the 

society's needs and the existing political situation and responding to them in a timely manner 

is also an important factor. 

Keywords: Turkey, Elections, Election Victories, JDP, Leader. 

Giriş. 

Türkiyә tarixinin son 20 ilә qәdәr olan dövrü ƏİP-nın (Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti) 

adı ilә әlaqәdardır. Bu partiyanın qurulması 2001-ci ildә baş vermәsinә baxmayaraq, Milli 

Görüş partiyaları ilә siyasi bağlara malik olmaqla, tәrkibindә geniş kütlәlәr tәrәfindәn tanınan 

siyasi fiqurları cәmlәşdirmişdi. Bununla belә, partiya öz ideoloji istiqamәtini müәyyәn 

edәrkәn nisbәtәn fәrqli fikirlәrә vә baxışlara üstünlük verdi. Hәmin ideyalar Milli Görüş 

partiyaları ilә fikir ayrılıqlarına vә parçalanmalara gәtirib çıxarsa da, partiyanın sonrakı 

taleyindә vә onun üzvü olan siyasi liderlәrin vә şәxslәrin hәyatında hәlledici әhәmiyyәtә 

malik oldu. Mәhz bu istiqamәt ƏİP-nı 20 ilә qәdәr Türkiyәnin siyasi hәyatının әn uğurlu 

partiyasına çevrilmәsinә vә әhalinin böyük әksәriyyәti tәrәfindәn dәstәklәnәrәk bu illәrdә 

hәyata keçirilәn bütün seçkilәri uğurla başa vurmasına gәtirib çıxarmışdır.  

ƏİP-nın seçki nailiyyәtlәri bir çox faktorlarla әlaqәdardır. Bunlardan әn mühümlәri 

aşağıdakılardan ibarәtdir. 

 Lider faktoru.  

Rәcәb Tayyib Ərdoğanın rәhbәrliyi altında 2001-ci ilin avqust ayında qurulan ƏİP bir il sonra 

-  2002-ci ilin noyabrında hәyata keçirilәn ilk parlament seçkisindә 34 faiz sәs toplayaraq 

iqtidara gәldi vә tәkbaşına hökumәt tәşkil etdi. Parlamentdә tәmsil olunan digәr partiya isә, 19 

faiz sәslә CHP (Cümhuriyet Halk Partisi) oldu. Aralarında bundan әvvәlki hökumәti koalisiya 

şәklindә tәmsil edәn DSP (Demokratik Sol Parti), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) vә 

ANAP-ın (Ana Vatan Partisi) da olduğu bütün digәr partiyalar isә Mәclisdә tәmsil oluna 

bilmәdilәr. Seçkidәn sonra әsas mәsәlәlәrdәn biri hökumәtin tәşkili ilә әlaqәdar olsa da, digәr 

vacib bir sual da yeni qurulmuş partiya olan ƏİP-nın belә qısa müddәt әrzindә seçkini necә 

qazanması ilә әlaqәdar ortaya çıxmışdı. ƏİP 2002-ci ilin noyabr ayında hәyata keçirilәn 

seçkidә әldә etdiyi nailiyyәti sonrakı dövrlәrdә dә tәkrarlayaraq, araşdırdığımız müddәti әhatә 

edәn 12 seçkini qazanma uğurunu nümayiş etdirmişdir. 2002-ci ilin noyabr ayından sonra 

hәyata keçirilәn 5 parlament, 3 bәlәdiyyә vә 3 Referendum olmaqla, ƏİP ümumilikdә 11 

seçki yarışından qalib çıxmışdır. Bu seçkilәrә 10 avqust 2014-cü ildә tәşkil olunan Prezident 
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seçkilәrini dә әlavә etsәk, R.T.Ərdoğanın adı ilә әlaqәdar olan seçki nailiyyәtlәrinin sayının 

12 olduğu görülmәkdәdir.  Bu seçkilәr içәrisindә yer tutan 7 iyun 2015 vә 1 noyabr 2015 

parlament seçkilәrindә ƏİP-nın rәhbәrliyindә baş katib rәsmi olaraq R.T.Ərdoğan deyildi. 

Buna baxmayaraq әhalinin nәzәrindә R.T.Ərdoğan ilә ƏİP arasındakı mәnәvi bağlılığı daimi 

olaraq әlaqәli görülmüş vә bu çәrçivәdә dәyәrlәndirilmişdir. R.T.Ərdoğan da müxtәlif 

platformalarda qurucusu olduğu ƏİP ilә mәnәvi bağlılığının davam etdiyini nümayiş 

etdirmişdir. Başqa sözlә desәk, qeyd edilәn bütün seçkilәrdә “Ərdoğan faktoru” seçki 

nailiyyәtlәrinin önә çıxan mübahisәsiz göstәricisidir. Bu fakt istәr tәrәfdar, istәrsә dә әleyhdar 

olmaqla hәr kәs tәrәfindәn qәbul edilmәkdәdir. Bununla birlikdә, ƏİP-nın ardıcıl 12 seçkidәn 

qalibiyyәtlә ayrılmasında professional baxımdan siyasi münasibәtlәrin tәşkil olunmasının 

tәsiri olduğu görülmәkdәdir. ƏİP-nın 12 seçkidәn qalib ayrılması seçicinin inandırılması, 

hәrәkәtә gәtirilmәsi vә sәsvermә davranışına pozitiv istiqamәtdә tәsir göstәrilmәsindә әhali 

ilә yaradılan münasibәtlәrin professional yanaşmalarla dәstәklәndiyi faktı ön plana 

çıxmaqdadır. R.T.Ərdoğanın 14 avqust 2001-ci ildә ƏİP-nın qurulması zamanı hәyata 

keçirdiyi danışıqlarının birindә Türkiyә üçün vurğuladığı “Artıq Türkiyәdә heç bir şey әvvәlki 

kimi olmaycaq”
1 

[Hürriyet, 14 Ağustos 2001] ifadәsi siyasi münasibәt fәaliyyәtlәri 

baxımından da әhәmiyyәtli olmuş vә ƏİP bu sahәdә cәhd göstәrilәn bir çox mәzmunun 

yenidәn müәyyәn edilmәsindә istiqamәtverici olmuşdur. Hәmin danışıqları zamanı 

R.T.Ərdoğan eyni zamanda, gәlәcәyә inamla baxdıqlarını qeyd edәrәk erkәn seçki tәlәbini dә 

irәli sürmüşdür
2 

[Hürriyet, 14 Ağustos 2001]. Bu hal onların nә dәrәcәdә iddialı vә seçkilәrdә 

qalib gәlәcәklәrinә әminliklәrinin göstәricisi kimi dә qeyd edilә bilәr.  ƏİP-nın seçki 

nailiyyәtlәrinin arxasında Partiya tәrәfindәn tәtbiq edilәn üsulların çox tәsirli olduğu 

yönündәki anlayışın geniş yayılmasından sonra rәqiblәri dә ƏİP-nın praktikasını nümunә 

götürmәklә fәaliyyәt göstәrmiş, lakin ƏİP-nı mәğlub edәcәk bir nailiyyәt  әldә edә 

bilmәmişdir. Bu mәsәlәdә lider faktoru da әhәmiyyәtli rola malik olmuşdur. Belә ki, seçkilәr 

әrәfәsindә R.T.Ərdoğan xarizmatik şәxsiyyәti, bәlәdiyyә işindә vә siyasi şüar söylәmәkdәki 

bacarığı ilә dә siyasi alternativ olaraq diqqәtә çarpırdı. Bu alternativ hәr çevriliş vә 

memorandum sonrası ictimaiyyәtdә hәrbi bürokratiya vә siyasilәşәn mәhkәmәyә qarşı diqqәtә 

çarpan etirazların artmasının da yönәldiyi bir güc olaraq ilk seçkilәrdә iqtidar olmağa namizәd 

görünürdü. 2002-ci seçkilәri Türkiyәdә 28 Fevral hadisәlәrinin nәticәsi olan siyasi gәrginlik 

vә onu izlәyәn iqtisadi böhran şәraitindә hәyata keçirildi. Bu seçkilәrdә DSP әvvәlki seçkiylә 

müqayisәdә 20 faiz sәs itirәrәk yalnız 1.22 faiz sәs alıb. MHP isә 10 faiz sәs itirәrәk yalnız 

8.36 faiz sәs ala bildi
3
 [T.C. Resmi Gazete, 10 Kasım 2002, sayı-24932]. Ali Seçki 

Komissiyası tәrәfindәn (YSK) R.T.Ərdoğanın namizәdliyi qәbul edilmәdiyinә görә ƏİP 

hökumәti Abdulla Gülün başçılığı ilә quruldu. Lakin bundan qısa müddәt sonra CXP-nin 

dәstәyi ilә hәyata keçirilәn konstiutsiya dәyişikliyi vә bunun ardınca bölgәlәrin birindә (Siirt) 

keçirilәn seçki ilә R.T.Ərdoğan deputat seçildi vә Baş nazir olaraq yeni hökumәti qurdu. 

R.T.Ərdoğan Türkiyәni Baş nazir kimi, 2014-cü ildәn isә ilk dәfә ümummilli seçkilәrlә 

seçilәn Prezident kimi idarә etmәyә başlamışdır. Ümumiyyәtlә, 1923-cü ildәn indiyәdәk 

Türkiyәdә 12 Prezident hakimiyyәtdә olmuşdur. Bunlardan beşi (İ. İnönü, C. Bayar, S. 

Dәmirәl, T. Özal vә R.T.Ərdoğan) әvvәlcә Baş nazir, sonra isә Prezident seçilmişlәr
4
 

[Cumhur Başkanları ve Dış Politika, 2016, 323]. 
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Əslәn Rizәli olan R. T. Ərdoğan 26 fevral 1954-cü ildә İstanbulda anadan olmuşdur. 1965-ci 

ildә Qasımpaşa Piyalә ibtidai mәktәbini, 1973-cü ildә isә İstanbul İmam Xәtib liseyini 

bitirmişdir. Fәrq dәrslәri imtahanlarını da verәrәk Eyyub liseyinin dә diplomunu almışdır. 

Univerisitet tәhsilini Mәrmәrә Universitetinin İqtisadi vә Ticarәt elmlәri fakültәsindә alaraq 

1981-ci ildә oranın mәzunu olmuşdur. Lisey vә universitet illәrindә Milli Türk Tәlәbә 

birliyindә aktiv fәaliyyәt göstәrәn R.T.Ərdoğan, 1976-cı ildә Milli Sәlamәt Partiyası Bәyoğlu 

gәnclik qolu rәhbәrliyinә, eyni ildә İstanbul Gәnclik Qolu rәhbәrliyinә seçilmişdir. 

R.T.Ərdoğan 1980-ci ilә qәdәr bu vәzifәdә çalışmış, siyasi partiyalar qadağan edildikdәn 

sonra isә, bir müddәt özәl sektorda işlәmişdir. 1983-cü ildәn Refah Partiyasının qurulması ilә 

yenidәn siyasi fәaliyyәtә başlayan R.T. Ərdoğan, 1984-cü ildә partiyanın Bәyoğlu ilçә 

rәhbәri, 1985-ci ildә isә İstanbul il rәhbәri seçildi. Hәmin vәzifәdә çalışarkәn digәr siyasi 

partiyalar üçün dә nümunә olacaq tәşkilati fәaliyyәtlәri inkişaf etdirәrәk, xüsusilә qadınlar vә 

gәnclәrin siyasәtә qoşulmasını genişlәndirmәyә çalışmışdır. Bu tәşkilatlanma mәnsubu 

olduğu Refah partiyasına 1989-cu ildә Bәyoğludakı bәlәdiyyә seçkilәrdә uöur qazandırmaqla 

yanaşı,  ölkә miqyasında da partiya fәaliyyәtlәri üçün nümunә olmuşdur
5
 [Recep Tayyip 

Erdoğan Biyografisi]. 1994-1997-ci illәrdә İstanbul bәlәdiyyә başçısı olmuş vә şәhәrin 

xroniki hala gәlәn bir çox problemlәrini  hәll edәrәk xalqın rәğbәtini qazanmışdır. 1997-ci 

ildә Siirtdә oxuduğu bir şeirlә әlaqәdar hәbs edilmiş vә vәzifәsinә dә xitam verilmişdir. 2003-

cü ildә yenә dә Siirtdә hәyata keçirilmiş seçki ilә parlamentә seçilmiş vә Baş nazir 

seçilmişdir. Baş nazir vә sonradan da prezident olduğu müddәtdә hәyata keçirdiyi islahatlar 

onun әhali arasında rәğbәtini daha da artırmış vә onun seçkilәrdә qalib gәlmәsinin, bu 

istiqamәtlәrdәki fәaliyyәtlәrinin tәmәlini tәşkil etmişdir. R.T.Ərdoğanın bәlәdiyyә başçısı, 

Baş nazir vә Prezident kimi aktiv siyasәtin әn yüksәk mәqamlarında olmasına baxmayaraq, 

gündәlik hәyata qarışaraq ayrıseçkilik etmәdәn insanlarla üzbәüz rabitә qurması, әllәrini 

sıxması, gözlәrinin içinә baxaraq hәm әhvallarını soruşması, hәm dә dәrdlәrini dinlәmәsi 

onun bu mәsәlәyә verdiyi әhәmiyyәti göstәrmәkdәdir. Onun tez-tez taksi dayanacaqlarını 

ziyarәt etmәsi, kafelәrdә vәtәndaşlarla şirniyyat yemәsi, çaya dәvәtlәrdәn imtina etmәyәrәk 

ortaq fikir mübadilәsinә әhәmiyyәt vermәsi, ehtiyacı olanlarla yaxından maraqlanması özü ilә 

cәmiyyәt arasında meydana gәlәn etibarın әn geniş yayılmış göstәricilәridir. 2013-cü ildә 

Gәzi Parkı şiddәt hadisәlәri, 17-25 dekabr 2013-cü ildә FETÖ tәrәfindәn mәhkәmә vә 

tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin içәrisinә yerlәşdirilmiş qruplaşmalardan istifadә edәrәk hәyata 

keçirilәn çevriliş cәhdi vә 15 iyul 2016-cı ildә reallaşdırılan hәrbi çevriliş cәhdi kimi ağır 

vәziyyәtdә R.T.Ərdoğan ilә cәmiyyәt arasında yaradılan bu etibar duyğusu özünü göstәrmiş 

vә  bütün bu çәtinliklәrin aradan qaldırılmasında cәmiyyәtin dәstәyi onun tәrәfindә olmuşdur. 

Geniş şәkildә afişalarda da öz әksini tapan “millәtin adamı” ifadәsi dә bu dövrlәrdә milli iradә 

tәrәfindәn R.T.Ərdoğana dәstәyin bir göstәricisi olaraq istifadә edilmişdir. Başqa sözlә desәk, 

bu etibar duyğusu qısa müddәt içәrisindә deyil, fövqәladә cәhdlәrin nәticәsindә illәr boyu inşa 

edilmişdir. ƏİP ilә seçici arasında 12 seçkidәn sonra da güclü bağlılığın davam etmәsinin  

arxasında illәrә söykәnәn birbaşa vә davamlı rabitә prosesinin tәsiri böyükdür.  

İqtisadi vəziyyət və iqtisadi inkişaf.  

Seçki prosesindә sәsvermә davranışı bütünlüklә öz-özünә formalaşan bir proses deyildir. 

Seçicilәr sәsvermәyә getmәzdәn әvvәl sәs verәcәklәri partiya ilә әlaqәdar hәyata keçirdiyi 

486



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

dәyәrlәndirmәlәr arasında iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti vә insanların öz büdcәsinә necә 

tәsir etdiyi mәsәlәsi mühüm tәsiri olan faktorlardandır. İqtisadiyyat daxilindә olduğu 

göstәricilәrin mәnfi vә ya müsbәt olması mәsәlәsi seçici dәyәrlәndirilmәsinin dә yönәlәcәyi 

tәrәfi müәyyәn etmәkdәdir. Başqa sözlә, iqtisadi göstәricilәrlә әlaqәdar müәyyәnlәşәn 

sәsvermә davranışı baxımından yanaşdıqda, ƏİP-nın ciddi bir nailiyyәt әldә etdiyi 

görülmәkdәdir. Hakimiyyәtin ilk illәrindә xeyli artan özәllәşdirmә gәlirlәri dә hökumәtin 

tәrәfindәn әhәmiyyәtli inkişaf kimi dәyәrlәndirilmişdir. Belә ki, 1985-2002-ci illәrdә 

Türkiyәdә özәllәşdirmә gәlirlәri 8 mlrd. dollar tәşkil etdiyi halda, 2003-2007-ci illәrdә bu, 33 

mlrd. dollar tәşkil etmişdir
6
 [Üzümçü A. ve b. 2014, s.734]. İqtisadiyyatdakı nailiyyәtlәrin 

fәrdlәrin yaşayışında özünü göstәrmәsi ilә ƏİP verilәn sәslәrdә hissi vә ya ideoloji faktorlarla 

yanaşı   iqtisadiyyat da әlavә edilmiş vә cәmiyyәtdә bәzi tәbәqәlәrin müәyyәn ölçüdә 

“sabitlik” qayğısı ilә sәs vermәk davranışını müәyyәn etmişdir. ƏİP tәrәfindәn hәyata 

keçirilәn siyasi rabitә kompaniyalarında da iqtisadiyyat mәrkәzli vurğu hәr zaman mәrkәzdә 

yer tutmuş vә “sabitlik davam etsin, Türkiyә böyüsün” şüarı ilә iz qoymuşdur.  

İqtisadiyyatdakı irәlilәyişlәr ƏİP tәrәfindәn xidmәt siyasәtinin bir hissәsi kimi qәbul 

edilmәkdәdir. Bu sәbәbdәn hәm ümumi, hәm dә bәlәdiyyә seçkilәrindә kompaniya 

mәzmunlarında bununla әlaqәdar şüarlar hazırlanmışdır. Bunların arasında 29 mart 2009-cu il 

bәlәdiyyә seçkilәrindә yer tutan “böyük düşünürük, xidmәti seçirik”,  “davamlı xidmәt, 

davamlı inkişaf”, “işimiz xidmәt, gücümüz millәt”
7
 [29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal 

İletişim Uygulamaları, s.11] vә 30 mart 2014-cü il bәlәdiyyә seçkilәrindә istifadә edilәn 

“daima millәt, daima xidmәt” şüarı böyük rola malik olmuşdur. Bundan әlavә 7 iyun 2015-ci 

il Parlament seçkilәrindә yer  verilәn “Onlar danışır, ƏİP hәyata keçirәr” şüarı da
8
 

[Cumhurbaşkanı, Kars'ta halka AKP sloganıyla seslendi, 2015] ƏİP-nın seçki 

kompaniyasında iqtisadi vә xidmәt başlıqlarının ön planda olduğunu göstәrir.  

Seçkilərə yüksək səviyyədə hazırlıq. 

İctimai rəyin öyrənilməsi. ƏİP-nın hәm seçki proseslәri, hәm dә seçki olmayan zamanlarda 

tәtbiq etdiyi mәsәlәlәrdәn biri dә ictimai rәyin öyrәnilmәsidir.  Xüsusilә seçki proseslәrindә 

tәsirli bir kompaniya hәyata keçirilmәsi üçün cәmiyyәtin nәbzi yoxlanılır. Bu mәsәlәdә hәm 

müqavilә ilә fәaliyyәt göstәrәn tәdqiqat şirkәtlәrdәn gәlәn anketlәr analiz edilir, hәm dә 

partiya daxilindә görülәn işlәr nәticәsindә әldә edilәn mәlumatlar dәyәrlәndirilir. Partiya 

daxilindә professional olaraq bu nәticәlәri әldә edәn, analiz edәn vә hesabatlarını yuxarı 

dairәlәrә tәqdim edәn komandalar vardır. Siyasi informasiya kompaniyasının istiqamәti vә 

mәzmunu da bu anket mәsәlәlәrini müәyyәn edir. Anket nәticәlәri yaxşı gәlmirsә, hәm 

kompaniyanın mәzmunu, hәm dә tәrzi dәyişdirilir. Dünyada ilk anket şirkәtlәri 1879-cu ildә 

ABŞ-da qurulmuşdur. Türkiyәdә isә ilk belә şirkәt 1961-ci ildә Nezih H. Neyzi tәrәfindәn 

qurulan Bazar Etüd Müşavirlik Araşdırma (PEVA- Piyasa Etüd Müşavirlik Araştırma) 

şirkәtidir
9
 [GÖKSU O., 2018, 32]. AKP-nin çox yaxşı şәkildә tәtbiq etdiyi ictimai rәy 

araşdırma texnologiyası әslindә RTƏ-nin ilk dәfә 1989-cu ildә Bәyoğlu Bәlәdiyyә başçısı 

seçkilәrilә birlikdә başlatdığı bir әnәnәyә söykәnir. O dövrdә anket sorğusu aparması üçün bu 

mәsәlәdә ilk iş “Denge” tәdqiqat mәrkәzi ilә aparılmış vә 70-75 gәnc anket sorğusu aparmaq 

işinә qoşulmuşdur. ƏİP 3 noyabr 2002-ci ildәn bәri aralarında Denge, A&G, ANAR, GENAR 

vә Pollmark olan müxtәlif araşdırma şirkәtlәrindәn professional şәkildә dәstәk almışdır. Hәr 
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seçki dövründә ictimai rәy araşdırmalarını bir-bir analiz edәrәk yol xәritәsi onun әasaında 

müәyyәnlәşdirilmәkdәdir. 

Mitinqlərin təşkili. Professional siyasi rabitә işlәrinin beynәlxalq alәmdәki tarixi çox da 

qәdim deyil. Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin yayılmağa başladığı 1950-ci illәrdә televiziya 

ilә birlikdә ilk siyasi reklam nümunәlәri dә ABŞ-da meydana gәlmişdir. Partiya liderlәri 

televiziya ilә reklam verәrәk vә TV proqramları vasitәsilә cәmiyyәtin dәstәyini almağa 

çalışmışdır. Lakin klassik siyasi rabitәnin әsas komponenti olan mitinqlәrin tarixi nisbәtәn 

daha qәdimdir. Siyasәt iştirakçıları seçici dәstәyini qazana bilmәk üçün cәmiyyәtlә bir yerdә 

toplana bilәcәyi proqramlar tәşkil ertmiş vә ümumiyyәtlә dә geniş kütlәlәrin qatıldığı 

mitinqlәri siyasәtçilәrlә xalqın vasitәsiz bir şәkildә görüşә bilәcәyi bir atmosfer yaranmışdır. 

Mitinq tәşkilatçılığı kütlәvi informasiya vasitәlәrinin yayılmasından sonra da әhәmiyyәtini 

itirmәyәrәk әn әsas üsullar arasında öz yerini qoruyub saxlamışdır. ƏİP-nın siyasi rabitә 

seruveninә baxıldıqda mitinq yolu ilә vәtәndaşla әlaqә yaratma cәhdinin sәsvermә 

proseslәrindә çox geniş bir yer tutduğu görünür. R.T.Ərdoğan hәr seçki dövründә Türkiyәni 

qarış-qarış gәzәrәk mitinqlәr vә salon toplantıları tәşkil etmiş vә belәliklә, cәmiyyәtin bütün 

fәrdlәrinә öz şәhәrlәrindәn mesaj verә bilmәk imkanına sahib olmuşdur. 2002-ci ildәki ilk 

seçkilәrdә R.T.Ərdoğan 40 gündә 68 mitinq hәyata keçirmişdi
10

 [Türkiye Genel Seçim 

Tarihi]. Hәmin tarixdәn başlayaraq, bütün seçkilәrdә ƏİP hәmişә mitinq sayındakı 

üstünlüyünü daim qoruyub saxlamışdır.  

Şüar. ƏİP kompaniyasında mәrkәzi yer tutan mesajda ümumi olaraq neqativ şüardan 

qaçılmaqda vә pozitiv mәzmun yaradılmasına üstünlük verilmәkdәdir. Optimizm vә 

cәmiyyәtin әhatә olunması ümumi yanaşmadır. Cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәri hәdәflәnәrәk 

yaradılan mәzmun daha çoxdur. ƏİP iqtidarda ikәn hәyata keçirdiyi fәaliyyәtlәri nümunә 

göstәrәrәk vә daha yaxşısını vәd edәrәk seçici qarçısına çıxmaqdadırlar. Kompaniyaların 

әksәri lider mәrkәzlidir. R.T.Ərdoğanın görünüşü hәm ümumi, hәm dә bәlәdiyyә seçkilәrindә 

reklamların ayrılmaz tәrkib hissәsi kimi istifadә olunur. Mövzu vә problem mәrkәzli 

nümunәlәr dә yaradılmaqla birlikdә R.T.Ərdoğanın nümayişçi seçici nәzdindә ƏİP üçün imic 

dәyәrini müәyyәn edәn bir elementdir. Buna görә dә qәzet elanları, afişalar, açıq hava 

reklamları vә TV reklamlarında R.T.Ərdoğanın mövcud olduğu mәzmunlara  yer 

verilmәkdәdir. Şüarların digәr bir xüsusiyyәti isә, kiçik qrupların da diqqәtdә saxlanılaraq 

hazırlanmasıdır. Dövrü olaraq dәyişmәklә birlikdә bәzәn tәlәbәlәr, bәzәn gәnclәr, bәzәn ilk 

dәfә sәs verәnlәr, bәzәn tez-tez sәyahәt edәnlәr, bәzәn qadınlar, bәzәn tәqaüdçülәr, bәzәn 

social müdafiyә altında olanlar vә ya bәzi zamanlarda da, Türkiyәnin müdafiә sәnayesinin 

böyüdülmәsini gözlәyәnlәr hәdәf  kütlә seçilәrәk şüar yaradılır. Belәliklә fәrqli qruplar 

xüsusiyyәtlәri vә gözlәntilәrinә görә tәsir altına alınmağa çalışılmışdır. Hәr seçki dövründә dә 

bir neçә şüar yaradılmaqla birlikdә, bütün şüarları әhatә edәcәk mahiyyәtә sahib olan bir 

mәzmun irәli sürülmәkdәdir. Mәsәlәn, 3 noyabr 2002-ci ildә  

“Hәr şey Türkiyә üçün”, 2007- ci il seçkilәrindә “Durmaq yox, yola davam”
11

[İlk kez sessiz 

sedasız ön kampanya yaptık], 12 iyuun 2011- ci il seçkilәrindә “Xәyal idi, gerçәk oldu” vә 7 

iyun 2015-ci il seçkilәrindә “Onlar danışır ƏİP hәyata keçirir” şüarları kompaniyanın 

sütununu tәşkil etmişdir. 
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Nəticə. 

 ƏİP R.T.Ərdoğanın başçılığı ilә yaradılmış siyasi partiya kimi, tәşkil edildiyi 2001-ci il 14 

avqustdan bәri qoşulduğu 12 seçkini qazanmaq bacarığını nümayiş etdirәrkәn hәm siyasi 

nәzәriyyәlәri, hәm dә bunların Türkiyәdәki tәtbiqi tәcrübәsini nәzәrә alaraq öz fәaliyyәtini 

bunların üzәrindә inşa etmişdir.  Türkiyәdә әhalinin milli-mәnәvi dәyәrlәrinin diqqәtdә 

saxlanılması vә xidmәtә istiqamәtlәnmiş siyasәt anlayışının inkişaf etdirilmәsi kimi bәzi әsas 

prinsiplәr ƏİP üçün yüksәliş nöqtәsini tәşkil etmişdir. R.T.Ərdoğanın şәxsi keyfiyyәtlәri vә 

liderlik bacarıqları, xarakteri vә  digәr keyfiyyәtlәrinin seçkilәrin qazanılmasındakı rolu 

danılmazdır. R.T.Ərdoğanın siyasi bir fiqur olaraq daşıdığı xarizmatik liderlik xüsusiyyәtlәri 

vә cәmiyyәtlә qurduğu rabitәdә sәmimiyyәti seçki nailiyyәtlәrinin arxasında duran әn mühüm 

faktorlardan biridir. İdeoloji bağlılıq vә dәyәrlәrin uyğunluğu sәsvermә davranışının 

formalaşmasında tәsirli olsa da, seçki әrәfәsindә hәyata keçirilәn kompaniyalar hәyәcanı 

yenilәyәn bir xüsusiyyәtә sahibdir. Lider faktoru ilә yanaşı, ölkәnin iqtisadi vәziyyәti vә 

iqtisadi inkişafı, bu baxımdan müәyyәn sabitliyin yaranması sәsvermә davranışlarına mühüm 

tәsir göstәrmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, ƏİP üzvlәri vә xüsusilә rәhbәrlәri bütün seçkilәrә 

eyni dәrәcәdә - yüksәk sәviyyәdә hazırlıq nümayiş etdirәrәk qәlәbәnin әldә edilmәsi üçün 

böyük sәy göstәrirlәr vә bunlar da qәlәbәnin tәmin edilmәsindә mühüm rol oynayır. 
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Jochi Ulus Döneminde Kahramanlık Destanı 

 

Narymbet Gulnur
1
 Kushenova Ganizhamal

2
 

Özet 

XIII yüzyılın ilk yarısında Kazak bozkırlarının Jochi ulusuna girmesiyle yeni bir devlet 

aşamasının başladığı bilinmektedir. Avrasya tarihinde en büyük devletlerden biri olarak önde 

gelen bir yer işgal eden Altın Orda devleti, ortaçağ kaynaklarında Jochi ulusu olarak 

adlandırıldı. Altın Orda sadece askeri gücün değil, aynı zamanda kültür ve medeniyetin de 

habercisi oldu. Kuşkusuz bu kültürel gelişmenin doruk noktalarından biri de kahramanlık 

şiiridir. Kahramanların şiiri sayesinde, o dönemin gündelik yaşamının ve gerçek yaşamının 

açıklanmayan sayfalarını öğrenebiliriz. Makale, Jochi ulusunda ortaya çıkan kahramanlık 

şiirinin kaynak değerini değerlendirmekte ve yazarın yaklaşımını tanımlamaktadır. 

Heroic Epic During the Period of the Jochi Ulus 

Abstract 

It is known that in the first half of the XIII century, with the entry of the Kazakh 

steppe into the ulus of Jochi, a new state stage began. The Golden Horde state, which 

occupied a leading place in the history of Eurasia as one of the largest States, was called the 

ulus of Jochi in medieval sources. The Golden Horde became a harbinger not only of military 

power, but also of culture and civilization. Undoubtedly, one of the peaks of this cultural 

development is the heroic poem. Through the poem of heroes, we can learn the undisclosed 

pages of everyday life and real life of that era. The article assesses the source value of the 

heroic poem that originated In the ulus of Jochi, and defines the author's approach. 

  Keywords: heroic poem, Jochi ulus, the Golden Horde, Er Edige, Ketbuga Zhyrau, 

Dasht-I Kipchak. 

          Героический Эпос В Период Улуса Джучи 

Аннотация 

 Известно, что в первой половине XIII века с вхождением казахской степи в 

состав улуса Джучи начался новый государственный этап. Золотоордынское 

государство, занимавшее ведущее место в истории Евразии как одно из крупнейших 
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государств, в средневековых источниках называлось улусом Джучи. Золотая Орда 

стала предвестником не только военной мощи, но и культуры и цивилизации. 

Несомненно, одну из вершин данного культурного развития составляет героическая 

поэма. Через поэму героев мы можем узнать нераскрытые страницы быта и реальной 

жизни той эпохи. В статье дана оценка источниковедческому значению героической 

поэмы, возникшей в Улусе Джучи, определен авторский подход.  

Ключевые слова: героическая поэма, улус Джучи, Золотая Орда, Ер Едиге, 

Кетбуга жырау, Дешт-и Кыпчак.  

Introduction. The birth of the Golden Horde state in the steppes of Eurasia led to a stage of 

new spiritual and cultural development. It was a time when the Turkic peoples adapted to 

semi-settlement, simultaneously developing urban and steppe culture. In this era, the 

foundations of a civilized society began to be laid, where science and education were widely 

spread, literature and culture were raised. The reader who reads the historical novel-trilogy 

«Altyn Orda» by Ilyas Yesenberlin understands the appearance and character of that time, the 

landmarks of the era. The conditions of adaptation from a nomadic lifestyle to a semi-

sedentary lifestyle formed the urban culture and brought up the steppe civilization. The 

creation of such capitals as the Berke Palace, Sarai Batu, whose fashion and luxury were 

coordinated, the construction of the mausoleum of Jochi Khan in Ulytau, the literary heritage 

of the eastern resins – all this is characteristic of the Golden Horde era. It is known that trade 

relations were accompanied by cultural prosperity. In the current situation, ulysynda said that 

these are not questions of knowledge of history instead of poems, he stopped at the expansion. 

For example, in 1357, Mahmud Aliyevich Kerder wrote his prose fiction book «Nahji ul 

faradis» in the capital of the Golden Horde, the city of Sarai. According to the data of that 

time, such works as «Muhabbatnameh Khorezmi», the poem of the poet Kutba «Khusrau and 

Shyryn», «Gulistan bit Turki» by Sayf Sarayi («Turkishe Gulistan»), «Kissa sul Anbia» by 

Rabguzi («stories about the prophets»), «Codex Cumanicus» («dictionary of the Cuman 

language») in the ancient Kipchak language appeared in the literature [1]. In the poem 

«Khusrau and Sok», one of the unique literary relics of the Golden Horde era, it is written that 

in addition to true love, justice and honesty defeat vice and evil, conspiracy and betrayal, 

gossip and lies. Therefore, we see that by singing morality and the love of honesty, we lead a 

person to virtue. Batyrs from the Zhoshy district occupy a special place in the history of such 

heroes and heroic poems as Er Yedige, Er Targyn, ER Sain, showed the highest spirit of 

defending the Motherland and became famous as leaders mourning the people. 

Discussion. Any of the literary monuments of the Golden Horde era is written in a mixed 

language Kipchak-Oguz or Oguz-Kipchak. Considering that the Kazakh language is one of 

the branches of the Kipchak languages, it is quite appropriate to consider the literature of the 

Golden Horde era as a common heritage of Kazakh literature [1]. That is, on the basis of these 

literary relics, Kazakh literature was subsequently expanded and strengthened. The problem 

of studying the poems «Yedige Batyr», «Er Targyn», «Yersayyn», telling about the fate of 

tame batyrs and leaders of the Golden Horde era, received its scientific name in the XIX 

century. First of all, special attention was paid to the memory of the outstanding historical 

figure Yedige. The steps to study the epic «Edige» are connected with the first corresponding 

member of the Russian Academy of Sciences in the field of oriental studies, G. I. Spassky, 

who worked a lot on the study of the folklore of the Turkic peoples, first published in the 

press. G. I. Spassky in 1818-1824 began publishing a magazine in St. Petersburg called 
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«Siberian Bulletin». The journal published materials on ethnography and geography, folklore 

and history of the peoples of not only Siberia, but also Kazakhstan and Central Asia. The 

researcher wrote down an excerpt from the poem «Edige Batyr» in the form of a word of 

edification and published it in his journal in 1820 [2, p.321]. M. Auezov, S. Mukanov, A. H. 

Margulan and others, who are bright representatives of Kazakh literature and history, who 

lived in the XX century, took part in the study of the poems" er Targyn "and" er Sain". 

Methods.When writing the article, scientific approaches to comparative analysis, historical 

periodization, and classification have been widely used. We tried to determine the level of 

reliability of the problem by showing a critical approach to domestic and foreign sources. 

Result. Let's make sure that in the XIII-XV centuries in the steppes of Desht-i-Kipchak, the 

author's oral literature developed in the form of improvisational versification, oral 

performance and transmission from mouth to mouth. Its main features include the presence of 

the author's form, some stability of the text and concreteness of the content, the presence of 

the addressee of the work-an initiated person, as well as the presence of the author's 

individuality in the style of the work, an indication of his own «I». 

The earliest extant sample of the author's poetry belongs to the XIII-XV centuries. 

These are fragments of the poem Ketbuk (XIII century), which became the «great zhyrshy». 

Information about their biographies and works has reached very far and mostly to the legend. 

Various texts in content and genre indicate that poets and zhyrau dominated the spiritual life 

of the Golden Horde society of that era [1]. First of all, they were developed as poets in the 

family, then they were recognized as psalm-singing warriors within the family, elevated to the 

rank of a well-known poem throughout the country, which improvise on topics of family and 

social significance. They received the title of poet only after they took part in several aitys and 

won one of the most famous poets. In addition, the poets, participating both in military 

campaigns and in public affairs, as excellent experts in traditions, performed various rituals 

and customs associated with the most important stages of human life, published psalms about 

important events and celebrities in the history of the country, etc. Among such works there 

were praises, and military appeals, and lamentations, and tolgauy, and other examples of an 

improvisational poem. 

One of these poems is a poem by the poetKetbuga, who lived in the time of Genghis 

Khan. Fragments of the text of the psalm were written by the Arab historian Ibn al-Asir in the 

XIII century. It is presented in the form of a poetic dialogue between the great poet Ketbuga 

and the great ruler Genghis Khan.  Large artistic traces are visible on these roads. A tragic 

story, not to mention parables, is told and told. The deceased hero is also depicted figuratively 

and is called «Poplar», «foal», «swan» [3, p. 125]. And the state of a person deprived of a son 

is accurately transmitted and described by psychological parallelism, metaphors, epithets and 

equations. There are artistic images of both the author, the hero who was killed prematurely, 

and the father who absorbed the grief. The signs of lyrical psychologism are also clearly 

manifested. All this considers the given text as a separate creative work. 

Surprisingly, this poem has not changed much and is still mentioned in a more 

complete form among the Kazakhs of the Zhezkazgan region, who lead their ancestors to 

Ketbuga and consider him the author of the above-mentioned poem. The name of Ketbuga, as 

a prestigious dance of its time, is also found in the famous works of Zhyrau Dospambet, who 

lived in the XY-XYI centuries («where to ask advice from Ketbugadai Bi?!») [4, p. 97]. 

Kotan, who was one of the most famous poets of the Desht- i-Kipchak steppe, 

according to chronicle legends is the founder of the Argyn tribe, and according to other 

sources, Kotan (Kodan, Kodon, Kodyan) is one of the Polovtsian - Kipchak khans (one of the 

Magyar leaders who led the migration to Hungary was also called Kotyan). 
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Only a few lines of Kotan's works have been preserved, in which an excerpt from the 

poem of mourning was found, released in connection with the death of his son Akzhol (in one 

version of Dayyrkozha) at the hands of the karakypchak Koblanda batyr.  

In the psalm, there was the cry of an old father who mourned his son as a «slave», 

grief and regret that at some point seized him, pity and guilt. 

 It is known that Akzhol (Dairkozha) under Abulkhair Khan became Akzhol for a fair 

solution of all disputed issues. He died in 1456. If we consider that his father was close to the 

quarter at that time, we can assume that Kotan the poet was born in the 1370s [1]. In the XIII-

XIV centuries, one of the most famous Zhyrau poets of Desht - i-Kipchak-Sypyr Zhyrau 

Surgantayuly lived. Oral tradition has transmitted in our time several excitements-monologues 

of Zhyrau, addressed to the then rulers of the Golden Horde, who in a difficult moment asked 

him for advice. In these exciting monologues, zhyrau described the ruler himself, his 

ancestors and the surrounding area, assessed the current situation, predicted the future, and 

then mentally prompted. It is known that he sang in difficult situations of heroes who turned 

to him for help, in order to reconcile with the Khans. These tolgauy prove that Sypyr zhyrau 

was basically an eternal zhyrshyr and a conciliator. A classic example of his reflection is the 

poem of sypyr dedicated to Toktamys Khan, depicted in the psalm about Yedig. In Arnau, 

zhyrau, introducing himself first, says that he saw eight grandfathers of Tokhtamysh, 

including Genghis Khan, and gives an appropriate description to each of them. Then he sings 

that Yedige's flight from Tokhtamysh is not accidental, that he can enter into an alliance with 

iron and open a war. At the same time, zhyrau beautifully describes the fate of the oppressed 

Toktamys ulus and the captured daughters and wives. To avoid this, Venira zhyrau advises 

Tokhtamysh to send an ambassador to Edige and make peace with him, and then fraudulently 

kill him [5, p. 118]. 

Poetic descriptions and figurative expressions. Zhyrau clearly illustrates the places 

through which the Edige must pass, and gives figurative definitions to historical figures. This 

word, pronounced before tokhtamys, was the last in the life of Sypyra zhyrau and was 

pronounced around 1390. If you believe the legend, at that time zhyrau was 180 years old, 

that is, there is reason to believe that Sypyr zhyrau was born around 1210. This means that he 

really saw and knew Genghis Khan, as he said [1]. 

The Golden Horde era is characterized not only by destruction, but also by the growth 

of cities, the intensification of foreign policy and trade activities, the development of writing 

and literature. The old cultural traditions were revived, a new culture was formed, common to 

all ethnic groups of Desht-i-Kipchak, Central Asia and the Volga region, including the North 

Caucasus. During this period, the Kipchak language became more widespread, although there 

was an official Mongolian-Kipchak bilingualism. Arabic and Persian were also widely used. 

In the Golden Horde and Mamluk Egypt, most of the fiction was created in the Kipchak 

language. 

The most notable literary works were written mainly by talented poets from the court 

corners, who were usually in the civil service or under the rulers and often dedicated their 

works to the rulers or bestowed them. 

In the era of the Golden Horde (XIII-XI centuries) The literature of the Turkic peoples 

of the Kipchak steppe has reached a completely new qualitative level . Among the works 

created during that period, we can distinguish such monuments unknown to the author as the 

«Codex Cumanicus», as well as the works of Khorezmi«Muhabbat-name», «Khusrau-

Shyryn» by Qutb, «Gulistan bi-T-Turki» by SayfSarai, «Zhusup-Zylikha» by Burbek, 

«Kissas-ulAnbiya»  byRabguzi, etc. [1]. 

The «Codex Cumanicus» (XIV century) is a work that was born during the rule of the 

Kipchaks, who covered vast lands from the Dzungarian Gate to the Danube. It also includes 

samples of fiction. In terms of content and structure, this work is a special dictionary and 
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textbook of the Kipchak language for Europeans who arrived in the Horde for various 

purposes and who know Latin, as well as for Kipchaks (Persians) who wanted to know Latin. 

The dictionary consists of two parts. Turkologists believe that they were written by several 

authors pursuing different goals. The first part, which may have been written by Italians, is a 

well-designed trilingual Latin-Persian-Kipchak (Cuman) dictionary. This section covers 110 

pages of the manuscript [6, p. 215]. 

Then, on several pages, several types of the word «audio» («esitu») are given. This 

suggests that the dictionary was compiled by a person who knows the principles of 

lexicography well and pursues only the goal of helping people who have come to Desht-i-

Kipchak and suffer from language disorders. According to scientists, the compiler of the first 

part knew Latin very well, and you can't say this about the Cuman-Kipchak language. 

The second part of the «Codex Cumanicus» consists mainly of folklore materials. 

These are: local fairy tales, legends, proverbs, riddles and legends about Christian sermons 

and the life of Mother Mary, Christ and his apostles. The section covers 161 pages of the 

manuscript, which was probably compiled by the Germans for a missionary purpose. In this 

section, many words are presented in German, and other lexical concepts are presented in 

Latin. The texts and words given as an example characterize not only the language of that 

time, but also the artistic culture of  Desht-i-Kipchak. Not to mention the words and phrases, 

many riddles, proverbs, sayings and winged expressions have been preserved in the modern 

Kazakh language and folklore. 

The main idea of the poem, reflecting the historical events of the Nogaili era, which 

covered most of the main composition of the Golden Horde – is the glorification of courage 

and heroism, the preservation of the unity of the people, unselfish love. The main characters 

of the poem are Targyn and Akzhunus. 

    «Targyn» is a hero who masterfully owns five types of weapons,«Akzhunus» is a 

beauty. Targyn, though he was at enmity with the Khans, but with the people. When a case 

gets into his head, he forgets about the easy attitude to the khan and simply destroys the 

enemy country. Akzhunus is not only a beauty, but also a clever, assistant to the hero. 

Healwaysaccompaniesthehero. 

The composition of the psalm «Er Targyn» was created smoothly and masterfully. The 

language of the poem is very picturesque. It completely preserves the features inherent in the 

classical epic. The song «ErTargyn» is well known to the Bashkir people. There is no 

significant difference in the plot of the Kazakh-Bashkir versions. The main characters are the 

exception, only at a given price. The plot of the poem is close to Kazakh. On this theme, the 

composer E. G. Brusilovsky wrote the opera «ErTargyn» (1937). There are many variants of 

the poem «ErTargyn». First published in the collections of N. I. Ilminsky (1859), V. V. 

Radlov (1870), N. Sarkin (1904), A. Divaeva (1922). Ort of Almaty. V. V. there are 8 

different versions of the poem in the collections of manuscripts of the library and the Institute 

of Literature and Art. Collectors-Sarkin, Divaev, I. Imanov, A. Yspanovich, B. Adambayev, 

Z. Bekarystanov, M. Kusniuly, aityskery-Marabay, O. Kisikov, N. Nurgalievich, M. 

Beketovich. The most common version among countries is the Marabay version. 

IlminskypublisheditinOctober 1862 [3, p. 174]. 

The «Version from the Divaev collection» is also based on the Marabai version. In this 

version, Targyn was a batyr from Karatau, in the version of Nurgaliuly-a batyr under the 

Astrakhan Khan Targyn, a girl named Gainizhamal fell in love with him, and tartys turned 

between Targyn and Shorman. In Bekarystanov's version, Targyn's father is a scythe. In 

Beketula's version, Targyn left Sozak for the Crimean Khan. ZhiyrdaSypyraZhyrau is a 

historical figure from the Kipchak tribe who lived under ToktamysKhan (15th century). The 

lines «bulgyr, bulgyr, bulgyr-tau, bulgyr-tau, bulgyr-tau» are characteristic of Zhyrau poetry 

of the 15th-17th centuries. Chagan is the name of the water of the Kalmyk land, a hydronym. 
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Once he referred to the white, once he had in mind the name of the clergy. The meaning of the 

word «Targyn» is not defined. The psalm contains the following information about the origin 

of Targyn: Targyn-Ardabi-Azhikerei, Aikozha. Aikozha was the khan of five cities here. This 

may be a historical Patch. The genealogy of the batyr should be specially studied among the 

information that complements the Kazakh chronicle. The ethnonymic names in the psalm can 

be divided into two parts: one is Kyrgyz, Nogai, black Nogai, the other is ten digits oymauyt, 

nine digits torgauyt. These data also bring clarity to the era of the birth of the psalm. Oymaut, 

sparrow, Hoyt, hoshout, Derbet – the name of the tribes that entered the fundamental Union of 

the Oirats. They penetrated into the Kipchak steppe in 1452-55 and went along the Syr Darya 

to Tashkent. "ErTargyn" was born in the 17th and 18th centuries, after the Nogai era. It is true 

that Targyn is a hero of the Nogai era. Historical and ethnographic formation of the Kazan, 

Astrakhan, and Crimean Khanates after the collapse of the Nogaiulus.the trace of the event is 

clearly traced in the verses. This is evidenced by the departure of Targyn from his country to 

the Crimean khan, as well as the departure to the Nogai prince on the Volga, who did not stay 

with Akshakhan. The artistic features, the storyline, the images of the poem «ErTargyn» were 

studied by M. O. Auezov, M. Gabdullin, K. Zhumaliyev, A. Konyratbayev, A. H. Margulan, 

S. Mukanov and other scientists [3, p.175]. 

One of the most significant works of the Golden Horde era is the poem «Khusrau-

Shyryn», the author of which is the poet kipchakKutb. There are no details about the poet's 

life. It is known that he was born in 1330-1340 in the capital of the Ak Horde - the city of 

Syganak and wrote his saga there, which he dedicated to the ruler Tynybek and his wife 

Malika. The author may have given the original of the saga to the ruler, because the poet 

fulfilled the wish of the ruler of Qutb when he asked the ruler to take him into service. 

However, Tynybek did not rule the country for long, according to some sources - from 1337 

to 1340, according to other sources-from March 1342 to the beginning of 1343. As a result of 

the Palace Revolution, Tynybek was killed by his brother Zhanibek, and there is no data on 

the further fate of Qutb [1]. 

Basically, Qutb wrote his saga in 1341-1342. There may be several copies of the manuscript. 

One copy of the saga was transferred to Egypt by the Kipchak poet BerkeFakih 

(BerkeibnBerakezibnEdgukipshaki), where in 1383, at the request of his relative Kuttykozhi, 

he copied the saga, which is now stored in the National Library of Paris under number 312. 

How he was brought to Paris remains a mystery. It is quite possible that the manuscript, 

which was located in Aleppo (Alexandria), was taken out during the campaigns of the 

Napoleonic expedition to North Africa. This particular manuscript was introduced by 

scientists into scientific circulation in the XX century and is still being studied [1]. 

The Qutb saga «Khusrau-Shyry» is written on the example of Nazira based on the 

Nizami saga of the same name. Qutb kept the entire line of Nizami's poem, leaving the main 

episodes and main characters unchanged. Like Nizami, in his saga he touches on the themes 

of infinite pure love and the ideal ruler. Both themes are based on the idea that love is the 

main key to the perfection of a person and society, that love is a feeling that not only cleanses 

a person and gives him good, but also changes him. 

   The idea of a just ruler and an ideal (good) society has long been expressed in the utopian 

stories of the people and in the scientific treatises of IbnSina, Al-Farabi and other thinkers. He 

found artistic expression in Firdousi, rabGali, Nizami. The saga of 

ZhusupBalasagun«Kuttybilik» became a direct source for Qutb, so the concept of an ideal 

ruler and a just society echoes in both poets [2, p. 186]. According to Qutb and Balasaguni, 

the people should be governed by a wise and just person who, first of all, should think about 

the welfare of the people, maintain strict control over their neighbors, peoples and officials 

and severely punish them for abuses. If the lord is not like that, he will be cursed by the 

country. 
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Qutb does not in all respects repeat Nizami in the artistic development of the plot of 

«Khusrau-sok». Qutb briefly gives the dialogues of the heroes, and also replaces the realities 

of Iranian life with the Turkic one: he shows the life and life of the khans of the Golden 

Horde, not the rulers of the Sasanians, and describes the nature of Desht-i-Kipchak. Kutb 

depicts the images of his heroes, especially female ones, in accordance with the Turkish 

understanding of the role of women in life, the real social status of women of the Golden 

Horde era [8, p.109]. 

    The lyrical poem of KhorezmiRavandi«Muhabbat-name» is an excellent example of 

the fiction of the XIV century. Information about its author and the history of writing the 

poem is contained in the work itself. It says that Khorezmi traveled a lot, was in Rum 

(Byzantium) and Shamda (Syria) and finished the "Muhabbat-Namen" on the banks of the Syr 

Darya in 754 (Hijra), that is, in 1353-1354, when he lived in the White Horde. According to 

the author himself, the poem was written at the request of Konyrat-BekMukhamedkozhi. He 

is a relative of Khan Zhanibek, who in 1342 killed his brother Tynybek and ascended the 

throne during a coup. Zhanibek ruled the country in 1342-1357 [1]. The manuscripts of 

Khorezm that have come down to our time are copies. Until recently, researchers believed 

that two copies of the «Muhabbat-name» were preserved: one in Arabic, the other in Uighur 

script, both are stored in the British Museum. However, the collection of Turkish scientists 

says that «Muhabbatnam» has two more copies in the Istanbul Library [1]. 

    «Muhabbat-name» is a work of a new type in the form and content in the Turkic 

literature of the Middle Ages. It is written in the form of letters from a guy in love, addressed 

to his beloved. The poem consists of several parts: an appeal to the Almighty Creator, praising 

Muhammad Beg, who commissioned the poem, love poems, a plea to have mercy and appeal 

to God, to describe yourself and tell about yourself.      Between the love letters and the 

individual parts, the author's words are given for listeners and winemakers. The content of the 

poem is built on pure love. The lyrical hero sends 11 poetic letters in which he artistically 

depicts his beloved, expresses a feeling of love for her, depicts her appearance, describes her 

behavior [2, p. 148]. 

Khorezmi's poem «Muhabbat-name» testifies that the basis of a new literature praising 

the highest feelings of an ordinary person is laid in the spiritual culture of Desht-i-Kipchak. 

Conclusion. In general, if we delve into the essence and meaning of the heroic poem 

embodied in the Ulus of Joshi, we will witness a heroic feat of our history. And since a feat is 

one action, we are convinced that the action is aimed at preserving our state. Of course, 

through instilling the values of heroic poetry to the younger generation, we will be able to 

consolidate the spiritual modernization and revival of the unity of an independent country. 
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Sanat Eserlerini Zenginleştirmenin Bir Aracı Olarak Özbek Halk Deyimleri 

 

Nazokat Jiyanova Eshquvvavtovna
1
 

Özet 

Bu makale, Özbekçe ifadelerin ulusal bir mülk olarak bilimsel ve teorik olarak incelenmesini, 

sanatsal çalışmaları geliştirmenin bir aracı olarak kullanılmalarını ve ayrıca sanatsal ve şiirsel 

metinlerin metodolojik renklendirilmesini tartışmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: söz öbeği, bilimsel, kuramsal, sanatsal metin, şiirsel metin, üslupsal 

renklendirme, küme anlatımı,  

 

Uzbek Folk Phrases as a means of Enriching  the Artistic Works 

Abstract 

  Annotation: This article discusses the scientific and theoretical study of Uzbek phrases as a 

national property, their use as a means of enhancing artistic works, as well as the methodological 

coloring of artistic and poetic texts. 

Keywords: phrase, scientific, theoretical, artistic text, poetic text, stylistic coloring, set 

expression,  

          

 O‘zbek xalq iboralari badiiylikni oshiruvchi vosita sifatida 

Аnnоtаtsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida mavjud iboralarning xalq mulki sifatida ilmiy va 

nazariy jihatdan o‘rganilishi,  badiiylikni oshiruvchi vosita sifatida qo‘llanilishi, shuningdek, 

badiiy va she’riy matndagi uslubiy bo‘yoqdorligi xususida fikr yuritilgan. 

         Kаlit so‘zlаr: ibora, ilmiy, nazariy, badiiy matn, she’riy matn, uslubiy bo‘yoqdorlik, 

turg‘un birikma, erkin birikma, leksikologiya, nutq birligi, xalq mulki, modal munosabat, 

psixologik xususiyatlari, axloqiy-estetik xususiyatlari.  
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Hozirgi o‘zbek  adabiy tilida iboralarni o‘rganadigan bo‘lim frazeologiya deb yuritiladi. 

Iboralar ma’no yaxlitligiga ega bo‘lgan, nutq jarayonida ikki va undan ortiq so‘zlarning  ma’no 

munosabatidan tashkil topgan, nutqqa tayyor holda  olib kiriluvchi ko‘chma ma’nodagi til birligi 

hisoblanadi. Tilda ibora tarkibidagi so`zlar ifodalaydigan ma’nosi jihatidan  bir butunlikni tashkil 

etadi va ko‘pincha mazmunan bir leksemaga teng keladi: og‘zi qulog‘da – xursand, qo‘y 

og‘zidan cho‘p olmagan – yuvosh, kapalagi uchib ketdi – qo‘rqdi, qovog‘idan qor yog‘adi – 

xafa, tegirmondan butun chiqadi – pishiq kabi. Shuningdek, iboralar gap tarkibida uning bir 

bo‘lagi vazifasida keladi. Gapning boshqa bo‘laklari bilan yaxlit, bir butunlikni tashkil etgan 

holda  ifoda munosabatiga kirishadi va biror gap bo‘lagi bo‘lib keladi. 

     Hоzirgi o‘zbеk аdаbiy tili turg‘un ibоrаlаrgа judа hаm bоydir. Chunki iboralar hayotdagi turli 

xil voqea-hodisalarni kuzatish orqali, jamiyatda bo‘lib turadigan yaxsh va yomon xatti-

harakatlarni baholash, turmush tajribalarining umumlashtirilgan asosi sifatida xalq chiqargan 

umumiy xulosalarning o‘ziga xos ta’sirchanlik, obrazlilik kasb etgan, ma’nosi jihatidan yaxlit 

butunlikka ega bo‘lgan fikrlar ifodasidir. Shuning uchun ham ibоrаlаr  tilda barcha lisoniy 

birliklarga ega bo‘lgan umumiylik xususiyati bilan birga nutq jarayonida esa xususiylik sifatida  

tаyyor hоldа  bir  vаqtning o‘zidа yuzаgа chiquvchi  til birligi. Ular хаlq mulki sifаtidа ilmiy vа 

nаzаriy jihаtdаn o‘rgаnilgаn. Ulаrning kеlib chiqishi, qo‘llаnilishi, lеksik-sеmаntik bo‘yog‘i, 

etimоlоgiyasi tаhlil etilаdi. Ibоrаlаr bаdiiy аsаrlаrdа ko‘p qo‘llаnilаdi. Bundаy qo‘llаnish 

yozuvchi vа shоir uslubigа bоg‘liqdir. Хаlq mulki hisоblаngаn ibоrаlаr hаm bаdiiy mаtn 

tаrkibidа o‘zigа хоs uslubiy vаzifаgа хоslаnаdi. Bundаy хоslаnish ibоrаlаrning uslubiy vаzifаsi 

sаnаlаdi.   

        Ilmiy mа’lumоtlаrgа ko‘rа, ibоrаlаr so‘zlаrdаn fаrqli hоldа bоrliqdаgi muаyyan vоqеа-

hоdisаlаrni fаqаt ifоdаlаsh, nоmlаsh uchun emаs, shu bilаn birgа ungа nisbаtаn mоdаl 

munоsаbаtni ifоdаlаsh mаqsаdidа yuzаgа kеlаdi. Tildаgi ibоrаlаrning аsоsiy qismi sеmаntik 

jihаtdаn insоngа, uning birоr hоlаt-hаrаkаtini izоhlаshgа qаrаtilgаn bo‘lаdi. Ulаr insоnning 

fiziologik, psiхоlоgik, ахlоqiy-estеtik, intеlеktuаl хususiyatlаrini bаhоlаydi. Insоnning ijtimоiy 

hоlаtini, kаsbi, yoshi, hаyotiy tаjribаsi, qаrindоshlik аlоqаlаrini хаrаktеrlаydi. (Yo'ldoshev B. 

Frazeologik uslubiyat asoslari. Samarqand, 1999-y. 129.)
2
.   

      Ibоrаlаr shаkl vа mа’nо munоsаbаtigа ko‘rа hаm, kеlib chiqish etimоlоgiyasigа ko‘rа 

hаm, shuningdеk, nutq uslublаridа qo‘llаnishigа ko‘rа hаm fаrqlаnаdi. Ular tilda  ilmiy, badiiy, 

so‘zlashuv, publitsistik, rasmiy uslibga xos iboralarga bo‘lib o‘rganiladi:chambarchas 

bog‘lanmoq, to‘g‘ri kelmoq - ilmiy, yuragi qoq o‘rtasidan yorilmoq, tillaridan bol tommoq - 

                                                 
2
 Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. Samarqand, 1999-y. 
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badiiy, arpasini xom urmoq, yerga urmoq - so‘zlashuv, bel bog‘lamoq, yeng shimarib ishga 

kirishmoq - publitsistik, ovozga qo‘ymoq,  chora ko‘rmoq kabi iboralar ilmiy uslubga xosdir.  

              Ibоrаlаrning аynаn bir mа’nоni ifоdаlаshi bu   fаndа ibоrаlаrning sinоnimlik hоdisаsi 

sаnаlаdi. Mаsаlаn: оg‘zigа tаlqоn sоlmоq - mum tishlаmоq - gung bo‘lib qоlmоq – dаrdimni 

ichimdаn tоp. Bu ibоrаlаr  “hеch nimа dеmаy turmоq”,  “mutlaqo gаpirmаslik”, ”suhbаtdа ishtirоk 

etmаslik”  mа’nоsini bildirаdi.  “O‘zbеk tilining izоhli lug‘аti”dа “tоrtinmоq”, “mutlаqо jim 

turmоq” kаbi mа’nоlаrdа qo‘llаnilishi hаm  qаyd etilgаn (O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki 

tomlik, birinchi tom. –М.,1981-yil.715 b.)
3
. Sinоnimlikni tаshkil etuvchi bundаy ibоrаlаr bаdiiy 

аsаrlаrdа uslubiy vаzifа bаjаrib kеlishidаn tаshqаri, o‘quvchining estеtik tuyg‘ulаrini 

shаkllаntirishgа hаm yordаm bеrаdi. Sinоnim ibоrаlаrdаn o‘rinli fоydаlаnish esа bаdiiy аsаr 

mаzmunini yanаdа bоyitаdi, o‘quvchining yozuvchi ifоdаlаb bеrmоqchi bo‘lgаn hоdisаlаrni оsоn 

vа tеz tushunib оlishigа ko‘mаklаshаdi. Аsаr tilining mа’nоdоrligini оshiruvchi vоsitаlаrdаn biri 

hаm хаlq mulki hisоblаngаn ibоrаlаrdir. Ibоrаlаrning bаdiiy mаtn tаrkibidаgi uslubiy vаzifаlаri 

judа hаm kеng vа rаng-bаrаng bo‘lib, yozuvchi vа shоirlаr turli mаqsаdlаrdа fоydаlаnаdi. Bаdiiy 

аsаrlаrdаn misоllаr kеltirаmiz:  

- Qizim sеngа аytаmаn, kеlinim sеn eshit qаbilidа bir o‘q bilаn ikki  quyonni nishоngа 

оlаrdiб сhоl tаslim, gung bo‘lib qоlgаn edi (О.Jumаbоеv). 

- Ichidа ikki kishi, оg‘zidаn gupillаb bаdbo‘y hid аnqiyotgаn, ruldа o‘tirgаn, yoshi 

qirqdаn оshmаgаn hаydоvchi; kеyingisi “dаrdimni ichimdаn tоp” qаbilidаgi g‘аmgin bir yigit. 

(О.Jumаbоеv). 

- Bоyagi tоshgаn g‘аzаbi pаsаyib, bоr аlаmini ichgа yutdi, chоl mum.(О. Jumаbоеv). 

- Ling esа mum tishlаgаndеk jim, chunki gаpirishgа аsоs yo‘q, qo‘lidа tuprоq to‘lа 

idish bоr, хоlоs. (Ibrаtli hikоyatlаr). 

-  Оg‘zinggа tаlqоn sоlib оlgаnmisаn, nеgа gаpirmаysаn, gаpir dеdim sеngа.... (О.Jumаbоеv). 

Yuqоridаgi misоllаrdа “mum tishlаmоq”, “chоl mum”, “gung bo‘lib qоlmоq”, “mo‘m 

tishlаgаndеk”, “оg‘zigа tаlqоn sоlmоq” ibоrаlаri “dаrdimni ichimdаn tоp” ibоrаsigа sinоnim 

hisоblаnаdi. Kеltirilgаn ibоrаlаrdа bir хil hаrаkаt nаtijаsini ifоdаlаgаn. Birоq hаr bir ibоrаning 

mа’nо qirrаsidа hаm tа’sir dоirаsidа hаm fаrq mаvjud. Olimlarning fikriga ko‘ra, yozuvchi va 

shoirlar iboralarni tasvir maqsadiga muvofiq qo‘llashdan tashqari qahramonlar tabiati, ruhiyati, 

hayot tarziga moslab o‘zgartirishadi. Shu tarzda xalq iboralari sayqallanib, yangi ma’no 

nozikliklari bilan to‘yinib boradi. Xalq iboralarini qayta ishlashning usullari va yo‘llari olimlar 

                                                 
3
 O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki tomlik, birinchi tom. –М.,1981-yil.715 b. 
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tomonidan o‘rganilgan (Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. Samarqand, 1999-y. 

112.)
4
.  

O‘.Hоshimоv аsаrlаridа “ichimdаgini tоp” vаriаnti ko‘prоq qo‘llаnilgаn: 

- Kichigi b‘lsа, ichimdаgini tоp dеydi. Yakkаsh o‘y  o‘ylаydi (O‘.Hоshimоv). 

Ikki ibоrаni o‘zаrо sinоnim dеyish uchun ulаr аyni bir mа’nоni аnglаtgаn bo‘lishi lоzim. 

Ulаr ikki, uch yoki to‘rt, hаttо bеsh sinоnimlik qаtоrni tаshkil etishi hаm mumkin. Bundаy 

hоlаtdа yozuvchi vа shоir vоqеlikdаn kеlib chiqqаn hоldа mоsini qo‘llаsh imkоniyatigа egа 

bo‘lаdi. Birоq sinоnimlikni tаshkil etgаn ibоrаlаrning mа’nо qirrаlаridаgi fаrqni bilish vа to‘g‘ri 

qo‘llаy оlish zаrur.  Fаndа sinоnimlik qаtоrni tаshkil etuvchi ibоrаlаr bir nеchа jihаtidаn 

fаrqlаnаdi. Bulаr quyidаgilаr: 

1. Mа’nо qirrаsi jihаtidаn. 

2.  Uslubiy bаhоsi  jihаtidаn. 

3. Nutqiy хоslаnishi jihаtidаn. 

     Yuqоridа kеltirgаn ibоrаlаrdаn birinchisi, ya’ni “оg‘zigа tаlqоn sоlmоq”  ibоrаsining 

mа’nо qirrаsi  “mum tishlаmоq”   ibоrаsigа nisbаtаn kuchlirоq hisоblаnsа,  “mum tishlаmоq”  

ibоrаsining “gung bo‘lib qоlmоq” ibоrаsigа nisbаtаn uslubiy bаhо оttеnkаsi kеngrоqdir. “gung 

bo‘lib qоlmоq” ibоrаsining “dаrdimni ichimdаn tоp”  ibоrаsigа nisbаtаn mа’nо nоzikligi 

jihаtidаn fаrqlаnish mаvjud.  “gung bo‘lib qоlmаq” vа “dаrdimni ichimdаn tоp” ibоrаlаri, 

аsоsаn,  оg‘zаki nutqqа хоs  bo‘lib, аdаbiy tildа qo‘llаnuvchi “оg‘zigа tаlqоn sоlmоq”, “mo‘m 

tishlаmоq” ibоrаlаrigа sinоnim sifаtidа qo‘llаnаdi. Dеmаk,  uslubiy bаhо mаzmunidа, tа’sir 

dоirаsidа vа dаrаjаlаnishidа hаm  bir-biridаn qismаn bo‘lsа-dа fаrqlаnаdi. Chunki bа’zi ibоrаlаr 

bir vаqtning o‘zidа hаm emоtsiоnаllik hаm bаhоlаsh хususiyatigа egа bo‘lаdi. Bundаy 

mаzmunni bilish fаqаt bаdiiy mаtn tаhlilidаginа аniqlаshаdi. 

      Shuningdеk, хаlq nutqidа “yеldеk yugurmоq”  - “qаnоt chiqаrib uchmоq (yugurmоq)” – 

“shаmоldеk esmоq” –“burgutdеk uchmоq” – “оyog‘ini qo‘ligа оlib yugurmоq” kаbi ibоrаlаr  hаm 

ko‘p qo‘llаnilаdi. Bundаy ibоrаlаr, аsоsаn, оg‘zаki nutq uchun хоsdir. “O‘zbеk tilining izоhli 

lug‘аtidа” “yеlmоq” so‘zining uch mа’nоsi bеrilgаn:1.Hаrаkаtgа kеlmоq. Esmоq; 2.Shаmоldа, 

shаmоl kuchi bilаn yurmоq; 3.Tеz yurmоq, yugurmоq, shаmоldеk uchmоq kаbi mа’nоlаri 

bеrilgаn ( O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki tomlik, birinchi tom. –М.,1981-yil.631 b.)
5
. Bu 

                                                 
4
 Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. Samarqand, 1999-y. 

5
  O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki tomlik, birinchi tom. –М.,1981-yil.631 b. 
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ibоrаlаr  bаdiiy аsаrlаrdа hаm tеz, shоshgаnichа оdimlаmоq, yurmоq mа’nоsini ifоdаlаb kеlаdi. 

Fikrimiz isbоti sifаtidа  bаdiiy аsаrlаrdаn misоllаr kеltirаmiz: 

- Shu zаyldа u yеlib, yugurib bоrаrdi (Ch.Аytmаtоv). 

- Mаshinаlаr bir-birini quvib, shаmоldеk yеlаdi (O‘.Hоshimоv) 

O‘zbеk mumtоz shе’riyatidа hаm, hоzirgi zаmоn shе’riyatidа hаm ibоrаlаrdаn fоydаlаnish 

hоlаtini kuzаtish mumkin. Bu o‘rindа M.Yusuf vа Х.Bоbоmurоdоvа shе’riyatidа qo‘llаnilgаn 

ibоrаlаrning uslubiy o‘zigа хоsligi mаvjud. Shоirlаr ibоrаlаrdаn o‘rinli fоydаlаngаn hоldа 

shе’rning musiqiyligini shаkllаntirа оlishgаn. Оg‘zаki nutqqа хоs bo‘lgаn “yеldеk yugurmоq”, 

“shоmоldеk  yеlmоq (esmоq)”, “qushdаy uchmоq” ibоrаlаrining shе’riyatdаgi o‘rnigа misоllаr 

kеltirаmiz: 

“Yeldеk yugurmоq”: Yelаr yеldеk, qirdа bеаrqоn 

                                 Tuyoqlаri chаqnоq qulunlаr. 

                                  Sоydа tаngа sоchаrdir hаmоn 

                                  O‘g‘il so‘rаb suluv kеlinlаr (M.Yusuf) 

“Shоmоldеk  yеlmоq (esmоq)”:Shаmоldеk yеl, suvdеk tоsh, 

                                                 Hеch kimsаgа bukmа bоsh...(M.Yusuf). 

Yoki: Go‘zаl yurtning lоlаlаri qo‘ymаs gоh, 

        Mеhr istаb bоlаlаrim qo‘ymаs gоh. 

        Bоrаqоl, dеb nоlаlаrim qo‘ymаs gоh, 

        Qirlаrimdа, shаmоllаrdаy yеlib kеt, 

      Tоshkеnt, Sаmаrqаndgа o‘zing kеlib kеt.(Х.Bоbоmurоdоvа). 

“Qushdаy uchmоq”: 

Bu tuprоqdа mеtin bаrdоsh bo‘lmаsа 

Jаhоngir Tеmurni qаndаy quchаrdi? 

Bаlki Ulug‘bеkning хаyoli birlаn 
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Yulduzlаrgа tоmоn qushdаy uchаrdi. (Х.Bоbоmurоdоvа) . 

         “Оyog‘ini qo‘ligа оlib yugurmоq”, “qаnоt chiqаrib uchmоq”  ibоrаlаri  hаm оg‘zаki nutqqа 

хоs bo‘lib, ko‘prоq so‘zlаshuv uslubidа qo‘llаnаdi: Dildora qo‘shnisidan bu xabarni eshitgach, 

uyi tomon oyog ‘ini qo‘liga olib yugurdi kabi. 

         Sinоnimlаr оdаtdа bir yoki bir nеchа jihаtdаn fаrqlаnаdi, shulаrdаn biri mа’nо 

qirrаsidаgi fаrq. Mаsаlаn: “yеr bilаn yaksоn bo‘lmоq - yеr bilаn yaksоn qilmоq” ibоrаsi “kulini 

ko‘kkа sоvurmоq - kuli ko‘kkа sоvurildi” ibоrаsigа sinоnim. Аyni bir mа’nоni аnglаtаdi, ya’ni 

butunlаy yеmirmоq, yo‘q qilmоq (G‘.Аbdurахmоnоv. O‘zbеk tilining аmliy grаmmаtikаsi. 

Tоshkеnt, 1992- y. 76.)
6
.   

       Sinоnimlikni tаshkil etuvchi  ibоrаlаr tаrkibidаgi so‘zlаrdаn biri o‘zаrо sinоnimlik uchun 

хizmаt qilishi kеrаk. Аgаr ulаr tаrkibidаgi so‘zlаrdа bоg‘lоvchi so‘z bоshqа-bоshqа bo‘lsа, undа 

ulаrni sinоnimlikni tаshkil etuvchi ibоrаlаr dеya оlmаymiz.Mаsаlаn: “Jоnini hаvuchlаb yugurdi” 

– “yurаgini hоvuchlаb yugurdi”  kаbi (Sh.Raxmatullaev, U.Tursunov.Hozirgi o‘zbek adabiy tili. 

“O‘zbekiston”, Toshkent, 1992-y.97.)
7
. Bundаy ibоrаlаrni sinоnimik ibоrаlаr dеb bo‘lmаydi. 

“Shаp-shаp dеgunchа, shаftоlini yеgunchа”  – “shаp-shаp dеgunchа, kаmpir shаftоlini 

yеgunchа”, “оg‘irini yеngil qilmоq” – “mushkulini оsоn qilmоq” kаbi ibоrаlаrni sinоnimlik 

ibоrаlаr dеyish mumkin. Birоq bu sinоnimlikni tаshkil etgаn ibоrаlаrdа hаm ma’no nozikligi 

vаqt munоsаbаtidа qismаn fаrqlаnаdi. Birinchi ibоrаdа bаjаrilishi lоzim bo‘lgаn hаrаkаt tеzligi, 

ikkinchi ibоrаdаgi hаrаkаt “kаmpir shаftоlini yеgunchа” ibоrаsidаgi vаqt tеzligigа nisbаtаn 

fаrqlаnаdi. Bu ibоrаlаrni  bir ibоrаning vаriаntlаri sifаtidа tаhlil etsа bo‘lаdi. Chunki ikkаlа 

ibоrаdа hаm bаjаrilishi lоzim bo‘lgаn hаrаkаt tеzligi vаqtgа munоsаbаt  hаqidа fikr ifоdаlаngаn.  

          Ilmiy mа’lumоtlаrgа ko‘rа, bir sinоnоmik qаtоrgа birlаshuvchi ibоrаlаrning miqdоri hаm 

hаr хil bo‘lishi mumkin. Ulаr ikki, uch, to‘rt bа’zаn bеsh sinоnimik qаtоrni tаshkil etishi hаm 

mumkin. Yuqоridа kеltirgаn “shаmоldеk uchmоq”,” burgutdеk uchmоq”, “qushdеk uchmоq”, 

“yеldеk yugurmоq” ibоrаlаri hаm “mum tishlаmоq”,    “gung bo‘lib qоlmоq”, “dаrdimni 

ichimdаn tоp”, “оg‘zigа tаlqоn sоlmоq” ibоrаlаri  hаm to‘rt sinоnimik qаtоrni tаshkil etgаn. 

Bunday sinonimlikni tashkil etgan iboralarning ma’no - mohiyatini bilishimiz  zarur. Ayniqsa, 

badiiy asarlardagi uslubiy o‘rnini to‘g‘ri anglashimiz  juda muhim hisoblanadi.   

 Hozirgi o‘zbek adabiy tilida ibоrаlаrning hаm so‘zlаr kаbi  оmоnimlik, аntоnimlik, 

sinоnimlik hodisasi ilmiy va nazariy jihatdan orhanilgan. Birоq ibоrаlаrning sinоnimligi 

                                                 
6
G‘. Аbdurахmоnоv. O‘zbеk tilining аmliy grаmmаtikаsi. Tоshkеnt, 1992- y. 

7
 . (Sh.Raxmatullaev, U.Tursunov.Hozirgi o‘zbek adabiy tili. “O‘zbekiston”, Toshkent, 1992-y. 
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оmоnimlik vа аntоnimlik hоdisаsigа nisbаtаn ko‘prоqdir. Bundаy hоlаt bоshqа tillаrdаn 

o‘zlаshtirish nаtijаsidа, shuningdek, qo‘llash jarayonida variantdorlikka yo‘l qo‘yilishi oqibatida 

yuz bеrаdi. Shuning uchun hаm ibоrаning sinоnimlik vаriаntlаri ko‘p. Ulаr turli uslubiy 

mаqsаdlаrdа qo‘llаnilаdi. O‘quvchilаrning so‘z bоyligini оshirishdа ibоrаlаrning аmаliy 

аhаmiyati kаttа. Shuning uchun hаm ibоrаlаrning uslubiy vаzifаlаrini bаdiiy mаtn tаrkibidа tаhlil 

etish, o‘rgаnish juda muhimdir. Bu esа o‘quvchilаrning mulоqоt jаrаyonidа nutq birligi 

hisоblаngаn ibоrаlаrdаn o‘rinli fоydаlаnish imkоniyatini bеrаdi. Shuningdek, og‘zaki, erkin fikr 

ifodalashda aniqlik, ravonlik va ta’sirchanlikka erishiladi. 
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Pamir-Van Kırgızlarının Anısına 

Nazgul Isabaeva 
1
  

Özet 

Bu makale, bugün Van ilinde yaşayan Van Kırgızlarının vatanı olan Pamir’in anılarına 

adanmıştır. Van Kırgızları, tarihte atalarının bıraktığı izlerle her zaman gurur duymuştur. 

Çeşitli siyasi zulme uğramalarına ve diğer komşu ülkelere yerleşip mülteci olarak kalmalarına 

rağmen yine de geleneklerini ve özgürlüklerini koruyabildiklerini ve kimseye itaat etmeden 

yaşadıklarını göstermişlerdir. Pamir Kırgızlarının zorlu yaşam koşulları ve komşu halkların 

saldırısına uğramaları onlara yaşam iradesi aşılamıştır. Van Kırgızları, atalarının çeşitli 

zamanlarda Kırgızistan'ın güneyindeki bölgelerden Pamir’e yerleştiğini ve bazı siyasi 

zulümlere uğradıkları için oraya sığındıklarını biliyorlar. Van Kırgızlarının Pamir ile ilgili 

anılarındaki Rahmankul Han'ın hayatı ve yaptıkları, her zaman bir örnek olarak kabul edilir. 

 Pamir Kırgızlarının tarihindeki önemli olaylar arasında Rus birliklerinin Pamirlerin 

sınırlarına yaklaşması, bazı insanların Çin'e kaçışı, Pakistan'a göç etmeleri ve günümüz 

Türkiye'sindeki yaşamları sayılabilir. 

 Köy büyüklerinin bu konudaki hatıraları, gelecek nesil için büyük eğitim değeri 

taşıyordu. Van Kırgızlarının felsefi görüşlerinin modern Kırgızistan’da yaşayan Kırgızlardan 

önemli ölçüde farklı olduğunu belirtmek gerekir. Her birinde Türk halkına karşı sıcak tavırlar 

ve devlete hizmet için tutku bulunduğu görülmektedir. Genel olarak Van Kırgızları, 

Türkiye'nin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar kültürel değerlerini koruma çabalarıyla her zaman 

hatırlanan geçmişlerine önemli katkılar sağlamıştır.  

Anahtar sözcükler: Pamir, mülteci, göç, vasiyet, gelenek, görenek, hayat 

The Pamir in the Reminiscences of the Van Kyrgyz. 

Abstract 

 

        This article focuses on the memories of the Pamirs, the former homeland of the Van 

Kyrgyz who are living in the Van province of Turkey today. The Van Kyrgyz have always 

been proud of the mark made by their ancestors in history. It is illustrated by the fact that, 

despite various political persecutions, they preserved their customs and freedoms and lived 

independently even though they were displaced and remained in a refugee-like situation. 

       This was influenced by their hard life in the Pamirs, as well as unexpected attacks and 

constant robberies from neighboring peoples that instilled a strong character and political will 

in this ethnic group. The Van Kyrgyz know that their ancestors resettled to the Pamirs from 

the southern part of Kyrgyzstan at different times seeking refuge from the political 

persecution. In the memories of Van Kyrgyz about the Pamirs, the life and deeds of 

Rakhmankul Khan are always valued as an example. 

           Significant events in the history of the Pamir Kyrgyz include the arrival of Russian 

troops at their borders, the flight of some people to China, migration to Pakistan, and their life 

in modern Turkey. 

          The memories of the village elders on these occasions were of great educational value 

for the younger generation. It should be noted that the Van Kyrgyz have significantly different 

philosophical views as compared to the Kyrgyz living in modern Kyrgyzstan. These views 

reflect a warm attitude towards the Turkish people and the fact that they live to honestly serve 

the state. In general, the Van Kyrgyz have made a significant contribution in their past that 

                                                 
1
 C. Balasagın Milli Devlet Üniversitesi, Doç. Dr. nazgulia@bk.ru 
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has always been remembered for their efforts to preserve cultural values regardless of the 

region in Turkey they live in. 

Keywords: Pamir, refugee, migration, will, tradition, customs, life. 

 

Giriş 

Bu makalede, 39 yıl önce Van ili ilçesine bağlı Pamir köyüne göç etmiş Pamir Kırgızlarının 

Afganistan’ın Pamir dağları bölgesinde geçirdiği yaşam anıları anlatılmıştır. Alınan 

malumattara göre, Van Kırgızları kendilerine ait eski kültürünü günümüze kadar yaşamlarına 

yansıtma amaçlanmıştır. Ayrıca  Afganistan’ın Pamir bölgesinde doğup büyüyen Kırgızların 

Pamir’deki (Afganistan) yaşam tarzı ve kültürüyle ilgili anıları da bu makalede ele alınmaya 

çalışılmıştır. Pamir Köyü nüfusundan alınan veriler, Afganistan’ın Pamir dağları bölgesinde 

yaşayan eski nesil Kırgızların yaşam tarzı, kültürü ve hayat felsefesi hakkında kendilerine ait 

bir dünya bakışını ortaya koymaktadır. Köyün muhtarı Eyüp Han Vatansever’in ifadelerine 

göre, Afgan hükümetinin eski yöneticileri Pamir Kırgızlarının hanı Toktosun’un zamanında, 

Badahşandan hariç 2-3 bölgenin kontrolünü Kırgızların sorumluluğuna vermiştir. 

             Bizim atalarımız yabancı bir ülkede yaşamasına rağmen, asla düşmana boyun 

eğmemişler, özgürlük söz konusu olduğunda, ölüme bile meydan okumuşlardır. Böyle güçlü 

bir karakterin oluşmasında, komşu halklar tarafından sürekli yağmalama, talihsiz saldırılara 

maruz kalma gibi koşullar yol açmıştır.Ayrıca, Kırgızlar, tabiiyet koşulları ağır olan Pamir’de 

yaşam sürdürmek için 500 metreden fazla dağ kayalıklarından un ve yiyecek taşıyarak hayat 

mücadelesini vermiş ve  zaman zaman uçurumlardan düşemeye yüz tutan atları dahi halat 

veya iple ile çekerek kurtarmışlardır. Afganistan’ın zor şartlarında yaşayan Pamir 

Kırgızlarının yaşam ile ilgili görüşleri bu sözle özetlenebilir: ‘’Zor şartlar insanı cesur ve 

güçlü yapar, kaygısız, amaçsız bir yaşam ise, insanı dengesiz, tembel ve çaresiz yapar’’. 

            Van’da ki  Kırgızların  Pamir’de ki yaşamlarını  sürekli hatırlamaları olağan bir 

durumdur.Bu durum  yeni neslin geçmiş tarihi unutmamasına ve ‘’Kim olduğuklarını ve 

nereden geldiklerini’’ merak etmesine ise bir cevaptır.   Van  Kırgızları kendi tarihlerini 

merak eder ve atalarının Kırgızistan'daki çeşitli siyasi zulümler nedeniyle Pamir’e yerleştiğini 

bilirler. Onlara göre, Sovyet Hükümetinin Kırgızistan'daki yozlaştırma politikası sırasındaki 

siyasi baskıdan dolayı  Kerben hacı ve Japarkul binbaşı kendi akrabaları ile Alaydan, Pamir’e 

gelip yerleşmişlerdir.Köydekilerin önemli anıları her zaman Toktosun hana ve Rahmankul 

han'ın hayatı ve köydeki çalışmalarına aittir diyebiliriz. Bu durumu bir örnekle açıklayacak 

olursak: “Pamir’de büyük bir kıtlık yaşanmış, insanlar açlıktan acı çekmişti. Daha sonra 

Toktosun Han’ın döneminde Çin ve Pamir sınırlar açılmış, ticaret gelişip hayat normala 

dönmüştü”. Vurgulayacak olursak, Alapa kabilesinden olan Pamir Kırgızlarının ilk Han'ı 

Toktosun Ruslar tarafından vurularak şehit edildiğinden sonra,  iktidarı kardeşi Sartbay Han'a, 

sonra oğlu Muhamedkerim Han'dan sonra hanlığı Astanabek hana geçtiğini belirtmek gerekir.  

Malumatlara göre, Astanabek han'ın gönüllü olarak iktidardan vazgeçtiği ve değer verdiği 

arkadaşı Rahmankul'a ihtidarı teslim ettiği söyleniyor. O günlerde han, halkın ihtiyaçlarını ve 

huzurunu sağlamaya muktedir bir adam olduğundan dışarı aynı zamanda büyükelçi, 

muhasebeci, politikacı, maliyeci, hakim vb. işleri yapmak zorunluydu. 

      Rahmankul hanın, her şeyi eşit olarak düşündüğünden, adil, vizyoner olduğundan, akıllıca 

hareket ettiğinden herkes ona saygı duymaktaydı. Han hakkında halk arasında çok eskiden 

anlatılan   söylentiler vardı: "Rus zulmü nedeniyle bazı Pamir Kırgızları 2 yıl boyunca Çin 

tarafına sığınırken, Uygurlar Rahmankul'un gelecekte iyi bir hükümdar olacağını tahmin 

etmişlerdi". Ayrıca Kaşgar halkından birisi han’a sığır yetiştirme tecrübesini anlatmış. Ona 

göre, eğer 150 sığırın varsa, onlardan 50'sini kendine bırakıp, gerisini halka dağıtacaksın ve 

böylece hayvanların çoğalacaktır demiştir.  Han'ın Danbaş'tan geldiğinde, yaklaşık 100 küçük 
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baş hayvanı ve kız kardeşi Maria hacınında 200 koyunu vardı. Yıllar sonra  Rahmahkul 

Han’ın 30.000 koyunu olduğunu kendi gözlerimle görmüştüm. Han’ın toplamda yaklaşık 

40.000 koyun vardı. Bir salgında, Pamir’de 5.000 hayvanı ancak kalmıştı. Pakistan'a 

vardığında Pamir’de 40.000 koyunu geride bırakmıştı”[1].  Diğer kaynaklarda Rahmankul 

Han'ın yaklaşık  40.000 koyunu ve 3.500 bizon öküzü olduğunu belirtilmektedir [2.] 

        Pamir Kırgızlarının tarihindeki önemli olaylar arasında  Çin'e gitmeleri de vardır. Bu 

olaydan şu şekilde bahsedilmektedir: ‘Yaklaşık 1948'de Pamir Kırgızlarının bir kısmı 

Ruslardan kaçarak ve geçici olarak Çin’in Doğu Türkistan'daki Danbaş bölgesine 

yerleşmişlerdir. Çocukken olaya tanık olan yaşlı Abdil Zair yaşanılanları  şu ifadelerle 

anlatmaktadır:  “Abdil Zair Koşar, 13 çocuğum var. Annemin gözleri kördü. Şimdi karımın 

bir tarafı beş yıldır hareketsiz. O çok iyi şarkı söylerdi. Şimdi köyde Çin sınırına yakın Min-

Teke bölgesinde yaşayanlardan sadece üç kişi kaldık. Ağabeyim Betey eğitimle ilgilenen, çok 

okuyan biriydi. Ama hiç evlenmedi ve yaklaşık 100 yıl yaşadı. Büyük babam Sarımsak, 

dünya harap olduğunda Afganistan'a gelmiştir.  Bu arada, Sovyet hükümeti Murgab 

bölgesinde kollektivleştirme siyasetini ve zenginlerin mülkünü devlette müsadere etmeye 

başladığı zamanlarda  babamız Pamir’re gelmiştir. Yolda gelirken bu  olaylar yaşanmış 

Duvana hacı diyen adam bir Rus askeriyle çatışmaya girmiş ve kafasına kılıçla vurmuştur. 

Diğer bir Zeinebu teyzemin kocası Dosmat, köylerine yeni gelen Rusların birini bıçaklayarak 

öldürmüş ve dedemlerle birlikte Pamir’re kaçmıştır. Pamirdeyken daha Rusların baskısı 

arttığından dolayı ben 12 yaşındayken ailem ile Rahmankul'un akrabalarıyla Çin'e göç ettik. 

Yaklaşık üç ve dört yıl boyunca Çin’in Doğu Türkistan’ındaki Danbaş sınır kapısının 

yakınında yaşadık. Çin'e Kaşgar, Tash Korgon'dan 8 günde ulaşıyorduk. 

      Çinlilerin evleri etrafı ahşapla kaplanan bir yer olup  ortada ateş bulunuyordu. Bunlar  

Kaşgar’ın "Şanman"  unundan yapılan ekmek yiyorlardı. Sınırdaki Çin askerleri için yaklaşık 

500 “Cımmama” diyen somun ekmeğini buharda pişiriyorlardı. Biz onlara yakacak odun 

topladığımızda bunu bize 1000 koin olan Çin parasına veriyorlardı. Parayı suya bırakırsan 

parçalanıyordu, tekrar güneşe koyarsan kalıbına gelip düzelirdi.  Ancak paralarının gücü 

yoktur ve kazandıkları para için küçük 4-5 salatalık gelirdi. Eğer  cephane  ve barut bulursan, 

Çinlilere verirseniz size bir çuval un verirlerdi. Çinlilerden herhangi bir şiddet görmedik 

Rahmankul Han, Çinliler tarafından elleri kalçalarında ve büyük bir saygıyla öpülerek ipek 

gibi karşılanmıştı. Çinli askerler "hay" diyen yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlardı. 

Yakınımızdaki sınır bölgesindeki askerler 8 günlük bir yolculuktan gelip-gidip çalışıyorlardı. 

Biz onların hayvanlarının bir kısmını besliyorduk. Buraya Pamir’den daha çok tüccarlar 

geliyorlardı. Onlardan tuz ve diğer ihtiyaçlarımızı alıp onlara hizmetimizi göstermekte yarar 

görüyorduk. Tüccarların urgan ipleri, ipekten olduğu için kadınlarımız bunları söküp tekrar 

örer şapka, elbise diker, ip olarak kullanarak nakış yaparlardı. Orda iklim, Pamir’den daha 

soğuk olup çığlar sık sık düşmekteydi. Kaşgarlı Uygurlar, nehri deve üzerinde geçerek bizim 

tarafa geliyorlardı. Onlar da Sarı Kolduk  Kırgızları kadar kibar, misafirperver iyi insanlardı. 

Bir olayda, Çinli askerler büyük miktarda mühimmat toplayarak halıların altına saklamışlar ve  

Çin'de bir darbe olduğundan dolayı bizim Aşımbay, Abdildabay Aşım, Çıllpık Şamşi diyen 

abilerimiz bu mermileri tesadüften bulup atlara yükleyip getirmişlerdi. Böylece bizim bazen 

silahlarımız  bu yolla oluyordu. Çinliler çeşitli otlar, balıklar ve haşlanmış “Sey” yosunu 

yiyorlardı.  Biz onlara “Hanhu” diyorduk.  Çince acıktım demek için “taşlan” sunu “kaysur” 

diyorlardı. Payzan diyen bir Çinli çok uzaktan Rahmankul han ile çay içip, koyun sütünü 

almaya  geliyordu. Daha sonra, bize Çin'in komünistler tarafından işgal edildiği haberi 

geldiğinde, Pamir’deki Baygara otlağına geri döndük.  

      Hanıbız dünyayı bilen bir önderdi. Pamir’de Rus baskısı gücündeydi ve vakit daralıyordu 

yeni bir yere taşınmak için  Rahmankul han gidecek yer arıyordu ki, Tumenbay adında bir 

adamı Çin'e, Ruslara Memud Hac'ı  elçi olarak  göndermişti. Bu arada Miskeyeden (Pakistan) 
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bu cevabı almışlar, "Eğer siz bize tek gelirseniz bir köşede kalırsınız, halkınızla gelirseniz 

hükümetimiz sizi mülteci kabul edip, yardımda bulunur " demişlerdi [3.] 

        Başka bir hatırada ise “Dedem Tokur Sarmısak oğlu Murgab’ın Aktaş köyinde muhtarlık 

yaptığı ve  Rus makamları yavaş-yavaş, “düşmanın yaşlı adamını öldürün” demeye başlayıp, 

mollaları ve yaşlıları öldürmeye başlayınca, dedemiz adamlarını toplayıp Çin'e göç ettiği 

anlatılmaktadır.O günlerde orada kalmış dedemin Çin'deki akrabaları olan Köbaş Asan oğlu 

ile geçenlerde haberleştik. Van  Kırgızları güçlü bir akrabalık duygusuna sahip olduklarını ve 

bu güne kadar yaşlıların farklı yerlerde akrabalarının durumunu sorduğunu belirtmek isterim. 

     Pamir'deki insanlar olayların tam yılını bilmediklerinden dolayı "Danbaş'tan gelen yıl" 

(1950), "çık kayan  yıl", "büyük kıtlık"  diyorlardı. Rahmankul Han'ın döneminde Kırgızlar 

bir kısmı Çin tarafına iki kez sığınmışlardır.  

       Van Kırgızlarının en unutulmaz hikayelerinden biri "1925'te, Rahmankul Han 13 

yaşındayken Ruslar babası Japarkul'a suikast düzenlemek için casuslar gönderdiği” hikayedir. 

Kıdırşa kabilesinden Isaak Daa bu konuda şu yorumu yapmaktadır: “Ruslar Rahmankul’un 

babası Japarkul'u öldürmek için çeşitli yöntemler kullandılar ve sonunda onu zehirlediler. 

Anneme göre, öğle vaktinde sağım saati olduğu için köylüler kadınlara yardım ediyorlardı o 

zaman iki Rus süvari, oğulu Rahmankul ile oturan Japarkul hacının evine girmişler. Girer-

girmez onları tehditle  "Seni nasıl öldürelim? Zehir mi  içmek istersin, yoksa seni vuralım mı? 

diye sormuşlardır. O sırada Japarkul’a oğlu Rahmankul  ilaç almasını söylemiş.  Ruslar hızla 

zehiri ağzına döküp kaçmışlardır. Ruslar çıkar çıkmaz tenceredeki ekşi yoğurdu yutup 

kusmuşlardır. Kusmalarını yiyen köpeklerin ise  hemen ölmüş olduğu ” anlatılmaktadır.   

     Belirtirsek, Pamir Kırgızları,  Rus tarafındaki Kırgızların hayatının iyi olduğunu 

biliyorlardı, ancak orada da Ruslaştırma politikasının varlığı onları ürkütüyordu. O 

zamanlarda, Pamir’de 16 yaşındaki, Jumahan  babasına küsmüş ve sınırı geçmiş ve yaklaşık 

30 yıldan sonra tekrar dönmüştü. 

      Pamir’de doğanların bir kaçı  vatanlarının hatırına  şiirlerde  yazmışlardır: 

"İsimsiz olursa daha 

kızı güzel markan dağ 

otlakları olmadan 

hayvanları etli markan dağ ” 

         Pamir’de çoğu insanın hayatı karanlık, çok eski bir yaşam biçimi olarak düşünür. Ancak 

Pamir’de doğup büyüyenler, oradaki hayatlarını başka hiçbir şeye değişmeyeceklerini 

söylüyorlar. Oralarda insanların günlük yaşamları bir rutindir. Pamir’de 60 yıldır koyun 

yetiştiren bir çoban, yaklaşık 1000 koyunu tek başına kontrol edebilmiştir. Hayvanın dilinden 

anlayıp ve bir düdükle koyunları istediği yere çevirip dağınıksa olanları bir yere toplamayı 

başarabilirdi. 

         Pamir’deki erkeklerin günlük yaşamları  
 Pamir’in Tacikistan tarafındaki Kunjubay denilen  yerde erkekler ticaret yapıyorlardı. O 

zamanlarda hırsızların olmadığından dolayı 2000 baş koyunu, 4 veya 5 çoban bakardı. 

Erkekler köpeklerini kurtlara karşı eğitirlerdi. Bazı hayvanları dağlara sürüp, 15 günde bir 

bakardık. Pakistan'daki solucanlı kirli suyu gördüğümüzde Pamir’deki buz gibi suyun 

kıymetini daha iyi anlamıştık. 

         Pamir’de avcılık bir meslekti. Dağ geyiği keçilerine "kızıl geyik",  erkek keçilere "beyaz 

geyik" denir ve genellikle beyaz geyik avlanırdı. "Kuş yakalayan" diyenler olmuştu. Yerliler, 

Pamir'deki Zor Göl'e gelen anır, ördek ve kazların yumurtalarını kullanırlardı. Genel olarak 

yay atmak, köpek vurmak, kartal yakalamak, ağ ve tuzak kuranlara “salbuurun”  denirdi.  

Pamir Kırgızları, silahın barutuna kara barut diyorlar ve onu kükürtten yapıyorlardı 

(Pamir’de Kükürt-Jılga adında bir yer var). Mühimmat yaptılar ve sadece avcılıkta değil, 

komşu yaşayanlara satmışlardı [4.]. Babam şoro'dan kendi mermilerini yapan büyük bir 
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avcıydı. Yapılış şekline gelince, gübre yakıp küllerini kaynatarak “barut” ve “kurşun” 

yapılırdı. 

Tahtadan özel bir şiş yapıp, tencereye koyarak  kaynayınca “kök taşı” ve “kükürtü” 20’ye  

yakın küçük taşı ekleyip tekrar kaynatıp, soğuduğunda  çantaların ağzına dikip 

kullanıyorlardı. Sonradan Ruslardan, "sarı mızraklar, siyah silahlar" olarak adlandırılan 

tabanca getirilmiştir. "müştek" delinen çok küçük iki mermiyi bir kuzuya alıyorlardı. 

       Pamir avcıları "altı sayluu an baran", "maşadar", " miltelüü mıltık", "tütötmö kara mıltık", 

"altadın taş mıltıgı", "sarı nayza", "çaçma mıltık", "çigit" gibi  av tüfeklerini kullanırlardı. 

Barut için yapılan ilacı bir keçi derisinden yapılmış ilaç kutusunda saklıyorlardı. Pamir'de 

mühimmat ile ilgili geyiklerin boynuzlarından yapılmış Ok-Salır mezarı vardı. Pamir’i ziyaret 

eden Rus general B.L Grombchevsky, “Mezarın önündeki  yamaçta derin yivli bir taş 

bulunmaktadır. Bazı inançlı avcılar kurşunu deliğe bırakıp, oradaki kurşunları inançları gereği 

alıyorlardı” diye yazmaktadır [5.] 

       Pamir’in Eçkili  yerinde dört pencereli çamurdan evler vardı. Pamirde kış mevsiminde 

ölüm olursa, zeminin don olduğundan  dolayı mezarı hazır olana kadar 2-3 gün tutulurdu. 

Eğer çariyede ceset varken başka ölüm olursa, iki üç gün içerisinde gübreli ateş yakıp buzu 

erittip ve mezarı hazır ederlerdi. 

      Ayrıca  Pamir’deki insanların  çok güçlü ve uzun boylu oldukları söylenir. Orozali adında 

bir adamın  2.70 metre boyunda olduğu belirtilmiştir. O zamanlardaki  insanlar tek başlarına 

hayvanı yere yatırıp yünlerini kırparlardı. Bazı durumlarda, insanlar Afganistan'dan  aştık  

getirirken  dağda uçurumdan düşen  atları iple çekip yakalayabilecek güce sahiplerdi. Ben 

çocukken o yolu genişletmek için üç ay çalışmıştık. Başka bir habere göre, yolun Afgan 

tarafında bir adam avlanırken  bacağını kırmış ve tahta bir sopayla  kendi ayaklarına “şahşak” 

(ağaç) koyup bağlamış ve vurduğu geyiği omuzunda taşıyarak evine getirmiştir. Başka bir 

olayda, kışın soğuğunda Badakhshan'da yoldan geçerken tüccarlar bağırdığı sesi duyup o 

tarafa varmışlar, orda bir adam avlanırken bacağı kırılıp, 7 gündür karda kaldığını söylemiş ve  

tüccarlar onu evine kadar götürmüşlerdir. Şimdi biz üşüdüğümüzde yaşlılar, "Sizler bir 

cesetsiniz, kemiklerinizde hiçbir yağ yok" diyorlardı. Pamir’e gelen bir araştırmacı, "Önceki 

insanlara göre şimdiki nesil küçülüyor ve birbirinizle evlenerek genetiğiniz bozuldu" 

demektedir [6]. 

       Pamir’de Kadınların Hayatı  
Pamir'deki kadınların ve kızların güzel kıyafetlerde düzgün ve zarif  olduklarını,  

ellerinde gümüş yüzüklerin, değerli taşlardan yapılmış kolye ve boncukları taktıkların 

Avrupalı bilim adamları tarafından çekilen fotoğraflardan da görülmektedir. 

          Örneğin 90 yaşındaki bir bayanın anlattığına göre Türkiye'ye geldiğinde "hayal 

kırıklığına uğramıştım ve hayata hiç ilgi duymuyordum. Burda Pamir’deki gibi hayatın 

olmadığı  görünüyordu. Zarif kıyafet giymek istemiyordum, el işi yapmayı buraktım, yiyip 

içmek istemiyordum, hala Pamir’in hasretini çekiyorum. Bir adama kendi vatanında olmaması 

çok acı vericiymiş. Hiçbir zaman vatan  ağızdan çıkmaz. Pamir'e tekrar gitmek istiyorum. 

Bütün akrabalarım orada yaşıyor. Uyuduğumda rüyalarımda Pamir’i görüyorum. Türkiye bize 

çok iyi davransa da Pamir’i hala özlüyorum» diye düşüncelerini anlatmaktadır [7.] 

         Abdul Kemal’da  Pamirlerdeki en kötü şey "sağır" yetim kalmaktı. ‘’Benim ailem erken 

vefat ettiğinden yetim olarak büyüdüm. O zamanda bir isyan yüzünden 31 yaşında Pakistan'a 

göç ettik. Vatanımız olan Pamir’i özlüyoruz’’ diye düşüncelerini söylemketdir[8.  ] 

Kadınların hayata bakış açısı ise  “Adım Sedep, Pamir’de evlenmiştim. Kayınbiraderim iyi bir 

adamdı ve sabah erken uyandırmadan kendisi bize ateş yakıp çay yapardı. Görümcem 

saçlarımı yıkayıp örüyordu. Hayatımda acı çekmedim ama başkalarının gelinlerine zülüm 

etiklerini gördüm. Kocam iyi birisi olduğu için   mutlu yaşadık. Yalnız kederim Pamir’deki 

akrabalarımın çoğu öldü ve ben onlardan uzaktayım.  
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       Rahmankul han Pamir’deyken her zaman “Kırgızistan'da özgürlük olursa biz de gideriz" 

diye motive ediyordu. Biz her zaman erken mi geç mi Kırgızistan’a döneriz diye yaşamıştık.  

Kızları da uzakta kalmasın diye akrabalarıyla evlendiriliyordu. Beni da 10 “cambı” başlık 

parasına dayımın oğluna evlendirdiler. Bu zor dönemde babam bir yıl yolculuk edip hacca 

gitmişti. Yemeğimiz olmadığı halde bile kedersiz yaşamıştık” dediler [9.]. 

       Turdu Güler burada artık Karabaş kabilesinden 5-6 aile var. Ben yurtta 8 çocuk 

doğurdum, onları “şakardı” (sabun yapma için kulanılan çimen) kaynatıp, yağda karıştırarak, 

elde sabun yapıp, çamaşırlarını yıkayıp büyüttük. Pamir’de hayatımızın sonuna kadar sadece 

beyaz başörtüsü giydik.  Biz Pakistan ve Afganistan'dan gelen tüccarlardan parfümlü sabunlar 

satın alırdık ve her on günde bir kere saçlarımızı yıkardık. Siyah sabun genellikle saf şakardan 

elle kaynatılıp yapılırdı. Kadınlar pudra ve parfüm kullanarak kendilerine iyi bakarlardı. 

Koyunları sağıldığı  vakitte farklı giysileri giyorlardı. Kadınlar bulaşıklarını kum ve külle 

yıkıyorlardı. 

       Ben Kırgız değilim, 62 yaşındayım, 13 yaşındayken, halamın 15 yaşındaki oğluyla 

evlendirdiller. Pamir’de zenginlerin kölesiydik. Bir hayvan ölürse yarısını yer, yarısını 

verirdik.  Orda at eti yaygın olarak kullanılırdı. Bugünkü çocuklarımız Türkler gibi at etini  

yemiyorlar.  Şimdi sağlığım kötü  o zamanlardaki hayatta büyük kapları taşımak zorunda 

olduğum için bacaklarım ve sırtım ağrıyor. [10.].         

         Pamir’de Alayçı kavramı  
 Pamir’de  son göç etmiş  50-60 aile  Alay'ın Kalça kabilesinden oldukları için bunlara 

"Alayçı" deniyordu. “Pamir’e ne zaman geldiğimizi tam olarak bilmiyorum. Babamın ilk 

karısı annemi Aksu'dan, ikinci karısın Alay bölgesinden almış. Alay’daki Çat, Kök Suu ve 

Arpa-Talaa'dan bahsediliyordu. Akrabalarımızın çoğu Alay'da yaşıyorlardı. Araştırmacılara 

göre: “1925'te Alaydan Kırgızlar, Sarı-Kol'a taşınmışlar ve oradan, 12 aile Pamir'e göç 

etmişlerdir.  O göçün nedenlerinin biri Rusların Kırgız çocuklarını okula göndermeye 

başladıkları ve onların kafir olmasına izin vermeyecekleriydi.  Onların nesilleri hala Pamir’de 

yaşamaya devam etmektedirler. Bu nedenle, geçmişte yerel halk onlara "Alayçılar" deşken 

[11].  Alay'dan gelenler anneyi “apa” derse, ve Pamir’de “ene” deniyordu.  

         Pamirdeki eski gelenekler   
"Toy saç" – Kızın saçları uzadığında misafirler çağrılıp yemek verilip, saçları örülürdü. 

Konuklar kıza yüzük, boncuk vb. getirir ve saçına takarlardı. İfade edecek olursak bu adet 

şimdiye kadar Özbeklerde de bulunmaktadır.  

        Pamir’deki rahat yaşam tarzına bakıldığında:  

“Pamir’de gelin alma ya da kız verme, dünürleri karşılamada, unla dövme geleneğimiz vardı. 

Köydeki evlerin uzaklığından dolayı damat geldiğinde herkes toplanıp 50'li veya 60'lı atlı iki 

gruba ayrılır, çuvallara un koyar, birbirini kovalar, ağızlarına un koyardı. Gürültü yüzünden 

yurtların düştüğü ve insanların yaralı olduğu durumlar bile vardı. Sahne o kadar canlı ve 

hareketliydi ki, herkes unla geliyordu ve  meydan savaşı  olduğu gibi birbirine un 

serpiyorlardı. Bu gelenek bittikten sonra misafirler kıyafetlerini değiştirip eve giriyorlardı. 

Şimdi burada sadece birkaç sefer un serpilirdi. Gençlerimiz ise bu geleneği anlamıyor, onlar 

günümüzde gerçekten kavga ediyorlar.  

      Pamir anıları  
Muhamed Yar, Koçkor kabilesindenim atalarım Murgap'ın Aktaş ile gelmişler, şimdi 90 

yaşındayım. Pamir’de kışı öküzleri keserek geçirirdik. Pamir’e gelmiş Kaşgarlı tüccarlar 

ticareti para yerine el yapımı işleri olan şeylere deyiş-tokuş yaparlardı. 

      Babama göre, Rus ordusunun komutanı Filikov, nerde Kırgız görürse öldürtmüş. Onunla  

göç etmişken karşılaşmışlar. Sabahın erken saatlerinde göç devam ederken, Rus ordusunun bir 

askeri  bizim yolumuzu kesip ve zorlayarak  bizim çadırımızın ağaçlarını alıp ateş yakıp 

ısınmaya başlamış. Babam ise bu esnada direnmiş ve savaşmaya başlamış. Babama da kız 

kardeşi yardım edip ikizi o Rus askerinin bacaklarını bağlayıp kendileri ise ormana 
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saklanmışlar. Yanlarına gelen Rus komutanı Filikov’u, Kırgız Duvanakazı tarafından 

vurularak öldürülmüş. Önceden Duvanakazın oğlu Zolkubek Ruslar tarafından gözaltına 

alınmış. Dubanakazı, Ruslarla daha önceki bir çatışmalarda savaştığından kafasında o çizik 

izleri bulunmaktaydı. 

        Pamir’de mollalar çocuklara ücretsiz Kur’an-ı Kerim  okumayı öğretmişlerdir. 

Genellikle çocuklar Kur’an'ı 5-6 ayda, eksik kalanlar ise “aptekten” başlayarak 1 yıl 

okurlardı. Eskiden Arapça yazardım ama şimdi okuyabiliyorum. Pamir Kırgızları, dil 

öğrenme konusunda yatkın olduğu için Farsça, Urduca, Peştuca ve diğer dillerde konuşa 

biliyorlardı.  Pakistan'da iken   çoğunu Şina dilini konuştuklarını hatırladı. Pakistan'da iki yıl 

yaşadıktan sonra Pamir’e geri dönen Alapa, Otunçu ve diğer kabilelerden dolayı ben da  

tekrar gitmek istemiştim. [12]. Böyle hayalde çok insan vardı. Pamir çok harika bir yerdir.  

Adım Torgoy Cengiz, Kızılayak kabilesindenim benim da tekrar Pamir’e  gitme haylim vardı 

ama orada geri dönenlere Ruslar tarafından baskı olacak diye vazgeçmiştim.   

     Pamir’deyken ayrıca secireye çok anlam veriliyordu ve akraba ilişkileri büyük önem 

taşıyordu. Şimdi hala Pamir’den akrabaların köye ziyareti harika bir haberdir. Uzak 

akrabalardan haber almak insanlık görevi olarak kabul edilmekteydi. Isaak Dağ'nın bir anısına 

göre: "Büyük amcamız Raimbek'in oğlu Zulpukar, Oş'ta bir gazetede çalışıyordu" demesi bile 

örnek olarak geçmektedir.  Köylülerden bazıları bir veya iki yıllığına Kabil'e uçuyorlardı ve 

ordan üç günlük  at üstündeki yolda Pamir'deki akrabaların ziyaret ediyorlardı. 

     57 yaşındaki İsmail Atılgan ise “biz zengin değilsek de Pamir’de yaşamaktan mutluyduk. 

Ben dedemin şerefi ile evlenmiştim. Bizim yaklaşık 100’e yakın hayvanımız vardı ve kışın 

ağaç ile yapılmış evlerde yaşıyorduk. Zamanla, Afganistan'ın Sarat  kentinden  en az bir aylık 

erzak getirirdik”. Şu anda köyde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdumitalip Şamşi’ye göre, 

“Pamir’de yaşarken çok fakir olduğundan zenginlere hizmet ettik ve şimdi  şükürler olsun, 

hepimizin durumumuz daha iyi ” diye anlatmaktadır. 

          Bu Göç’ün tarihi, halkın güçlü bir hükümdara ihtiyacı olduğunu kanıtlamaktaydı. Aksi 

takdirde, zayıflar güçlüler tarafından istismar edilip ve toplum bozulacaktır. Uzun yıllar 

boyunca Pamir halkı, büyük ölçüde köyün yaşlılarına dayanan bir “han” tarafından 

yönetilmiştir. Bu geleneği 39 yıldır Van  Kırgızları devam ettirip, hala  ihtiyarlar mahkemesi 

iç anlaşmazlıkları çözmektedir. [13] 

          Bugün Van Kırgızlarının yaşadığı Ulu Pamir köyünü ziyaret eden herkes, dünya 

değişse de onlar hala kendilerine ait kültürlerini yaşattıklarını söylemektedirler. Böyle bir 

çaba, atalarının tarihine ve geleneklerine saygı duyan güçlü bir neslin işareti olarak 

görülmektedir. Ayrıca, köyün yaşlılarının Pamir’le ilgili sürekli hatıralarını tazelemesi de yeni 

neslin kültürlerini ve geleneklerini muhafaza etmelerinde önemli bir etken olarak ön plana 

çıkmaktadır. 
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Âşık Paşa ve Nidâî’nin Eserinde İnsanı Ölümsüzleştiren Oğullar 

 

Nuran Öztürk
1
 

Özet 

Edebî eserler incelenirken “iç tenkit ve dış tenkit” gereği, iki yol tutulur. Birisi, tek başına 

eserin içindekileri tespittir. Diğeri ise eserin kendi türünde yazılmış başka kitaplarla olan 

benzerliğini tespittir. Birinci yol eser merkezlidir. İkinci yol ise tür/gelenek bilgisine dayanır. 

Bu çalışmada ikinci yol takip edilmiş ve iki kitapta benzer içerikle anlatılan bir konu 

karşılaştırılmıştır. Bu eserlerden birisi 14. yüzyılda yazılmış Âşık Paşa’nın (1272-1332) 

Garib-nâme adlı eseri, diğeri ise 16. yüzyılda yazılmış Ankaralı Nidâî’nin (1509-1567?) 

Genc-i Esrâr-ı Ma’nî’sidir. Bu iki kitapta “insanoğlunun ardında bıraktığı oğullar”ın 

anlatıldığı birer bölüm bulunmaktadır. Her iki eser de anlattıkları ile insanoğlunun 

“ölümsüzlüğü” nasıl elde edebileceğini öğütlemektedir. Buna bir anlamda “sadaka-i 

câriye”nin açılımı da denilebilir. Bu konu, dil, üslup ve içerik bakımından iki eserde benzer 

biçimde yer almıştır. Aslına bakılırsa her iki kitap başkaca benzerlikler de taşımaktadırlar. 

Mesela, her iki eser de öğüt edebiyatı kapsamında ve mesnevi biçiminde yazılmıştır. Sayısal 

simetri ile düzenlenmişlerdir. Bu iki eserin aralarında iki yüzyıldan fazla bir zaman dilimi 

olmasına rağmen her ikisinde de ele alınan konu başlığı haricindeki benzerlikleri, edebî 

gelenek açısından ayrıca anlamlıdır. Bu kapsamda, eserlerdeki örneklerle “insanoğlunun 

ardında bıraktığı/bırakamadığı oğulların kimler/neler olduğu anlatılacak ve iki eserin benzer 

başka yönlerine de dikkat çekilecektir. Böylelikle edebî geleneğimizin halkalarını tespitte ve 

tanımada benzerliklerden yararlanmanın önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Âşık Paşa, Garib-nâme, Ankaralı Nidâî, Genc-i Esrâr-ı Ma’nî, 

Ölümsüzleştiren Oğullar, Karşılaştırma 

 

Sons Making Man Immortal in the Works of Ashık Pasha and Nidai 

 

Abstract 

While examining the literary works, two ways are followed due to "internal criticism and 

external criticism". One is to identify the contents of the work alone. The other is to determine 

the similarity of the work with other books written in its own genre. The first way is work-

centered. The second way is based on genre/tradition knowledge. In this study, the second 

way was followed and a subject described in two books with similar content was compared. 

One of these works is Garib-name written by Ashık Pasha (1272-1332) written in the 14th 

century, and the other is Genc-i Esrar-ı Ma'ni by Nidai from Ankara (1509-1567?) written in 

the 16th century. In these two books, there is a chapter in which "sons left behind by people" 

are told. Both works advise how human beings can achieve "immortality" with their 

narratives. In a sense, this can also be called the expansion of "sadaka-i cariye/ charity that 

continues uninterrupted after death”. This subject took place in two works in a similar way in 

                                                 
1
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terms of language, style and definition. As a matter of fact, the two books also have other 

similarities. Both works are in the advice literature. Written in Mesnevi format. They are 

arranged with numerical symmetry. Despite the fact that there is more than two centuries 

between them, it is also significant in terms of literary tradition that there are similarities in 

both of them, apart from their content. In this context, with the examples in the works, it will 

be explained who/what are the sons left/not left behind by mankind. At the same time, 

attention will be drawn to other similar aspects of the two works. Thus, the importance of 

utilizing similarities in identifying and recognizing the rings of our literary tradition will be 

emphasized. 

 

Keywords: Ashık Pasha, Garib-name, Nidai from Ankara, Genc-i Esrar-ı Ma'ni, 

Immortalizing Sons, Comparison. 

• GİRİŞ 

Bilindiği üzere, edebî eserler şekil özellikleri; edebî tür ve bu türün özellikleri; edebî çevre, 

dönem, saha ve akım; müellif (şâir/yazar); edebî sanatlar, dil ve anlatım; bakış açısı, anlatıcı, 

hayat felsefesi; konu, tema, mesaj, motif, tip, ana ve ara fikirler,  kültürel ve sosyal yaşantıyla 

ilgi, başka disiplinlerle ilişki vb açılarından karşılaştırılmaktadır (Bayram, 2004, s.71).  

Edebiyat tarihi çalışmalarında, edebî eserlerin hangi dönemde ve hangi türde yazıldığını 

tespitten sonra, kimlerin kimlerden etkilendiği incelenirken “iç tenkit ve dış tenkit” gereği, iki 

yol tutulur. Birisi, eser merkezli inceleme olup şairi, türü, konusu edebî özellikleri vb. 

bakımından yapılan incelemedir. Diğeri ise eserin kendi türünde yazılmış başka kitaplarla 

olan benzerliğini tespittir, denilebilir. Birinci yol eser merkezlidir. İkinci yol ise 

türün/geleneğin takibi ve halkalarını belirlemek için yapılır. Bu çalışmada, ikinci yol izlenmiş 

ve ele alınan kitaplardaki içerik benzerliğinden hareketle bir taraftan “insanı ölümsüz kılacak 

oğullar” başlığı ile isimlendirdiğimiz konu dikkatlere sunulurken diğer taraftan başta bu başlık 

olmak üzere iki eserin tematik olarak da birbirinin takipçisi olduğuna temas edilmek 

istenmiştir. Bu çalışmaya konu olan eserler ise ölümsüzlüğe dair aynı bakış açısına sahip 

olmaları sebebiyle karşılaştırılmaktadır. 

Bu iki eseri karşılaştırmadan önce genel hatları ile tanıtmak gerekecektir. Bu eserlerden birisi, 

14. yüzyılda yazılmış Âşık Paşa’nın (1272-1332) Garib-nâme adlı eseri, diğeri ise 16. 

yüzyılda yazılmış Ankaralı Nidâî’nin (1509-1567?) Genc-i Esrâr-ı Ma’nî’sidir. Her ikisi de 

tasavvuf konulu mesnevidir. İki eserin de metin neşri yapılmıştır. Bu kısa tanıtımdan sonra bu 

iki eseri karşılaştırma sebebine gelince, öncelikle eserler üzerinde farklı zamanlarda yapılan 

çalışmalarda bazı kısımların oldukça benzediği fark edilmiştir. Bunun üzerine bu 

benzerliklerin ne ölçüde olduğunu belirleme ve benzeme sebeplerinin ne olabileceğini ortaya 

çıkarmanın gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Böylelikle yapılacak çalışmanın Türk 

edebiyatı tarihine katkısı olacağı varsayılarak adı geçen eserler incelenmiştir. Nitekim her iki 

eser de gerek şairleri gerekse de bu şairlerin edebiyatımıza katkıları bakımından tanınan ve 

zaman geçtikçe de daha çok tanınma gereği duyulan şahsiyetlerdir. Ele alınan bu mesnevileri 

de özel önemi haiz eserlerimizdendir. Bilhassa Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’si Anadolu’da 

Yûnus’un ilahilerinden sonra Türk dili ile tasavvufu anlatan bir büyük eserdir. Bu iki kitaptaki 
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dikkat çeken en önemli bölüm,  “insanoğlunun ardında bıraktığı oğullar”ın anlatıldığı 

bölümlerdir. Her iki eser de anlattıkları ile insanoğlunun “ölümsüzlüğü” nasıl elde edebileceği 

konusunda yol gösterip bu yolun izlenmesi gerektiğini öğütlemektedir. Buna bir anlamda 

“sadaka-i câriye”nin açılımı da denilebilir. Zaman ve mekânla sınırlı olmaksızın hayır işleme 

sevk ve yönlendirmedir. Çünkü Sadaka-i câriye, öldükten sonra bile amel defterinin 

kapanmaması umuduyla yönelinen bir hayır faaliyetidir. Hayattayken yapılacak üç hayrın kişi 

öldükten sonra da ona sevap kazandırmaya devam eden ameller olduğuna inanılır. Nitekim 

Hz. Peygamberin konuyla ilgili bir hadisi bulunmaktadır:  “İnsan ölünce üç şey dışında ameli 

kesilir. Sadaka-i câriye yani faydası kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanılan 

ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyye, 14).  

1. İki Eserin Benzer ve Farklı Yönleri 

Bu iki eserin aralarında iki yüzyıldan fazla bir zaman farkı olmasına rağmen her ikisinde de 

ele alınan konu başlığı haricindeki benzerlikleri, edebî gelenek açısından ayrıca anlamlıdır. 

Bu konu, dil, üslup ve içerik bakımından iki eserde benzer biçimde yer almıştır. Aslına 

bakılırsa her iki kitap başkaca benzerlikler de taşımaktadırlar. Her ikisi de öğüt edebiyatı 

kapsamında ve mesnevi biçiminde yazılan eserler, nümeroloji denilen sayılara sembolik değer 

atfetme bakımından da benzeşmektedirler.  Her ikisinde de “Elif-nâme” denilen harflere 

istinad edilen anlamlarla yazılmış şiir bulunmaktadır
2
. Esasaen tasavvuf edebiyatında bu tür 

harf telakkileri de yaygındır (Ceylan, 1997). Bu anlayışa uygun olarak da ele aldıkları 

konuları ve bu konuların bölümlerini sayısal simetri ile düzenlenmişlerdir. Bu kapsamda, 

eserlerdeki örneklerle “insanoğlunun ardında bıraktığı/bırakamadığı oğulların kimler/neler 

olduğu anlatılacak ve iki eserin benzer başka yönlerine de yeri geldikçe dikkat çekilecektir. 

Böylelikle edebî geleneğimizin halkalarını tespitte ve tanımada benzerliklerden yararlanmanın 

önemi vurgulanmış olacaktır. Nihayetinde bu eserlerden ilki olan Garîb-nâme’nin, Genc-i 

Esrâr-ı Ma’nî’yi etkileyip etkilemediği anlaşılmış olacaktır.  

Garîb-nâme ile Genc-i Esrâr-ı Ma’ni’nin içinde aşkın halleri, insanın halleri, insan bölüğü 

kıssası, üç taht kıssası, âlemin temelleri, mevsimler, dört kapı, dört oğul, dua kapısı, şeyhler 

ve müridler, bedava nimetler, Hz. Hızır, âşık kimseler, miraç, öğütler gibi başlıklar, iki eserde 

de oldukça benzer biçimde yer almaktadır. Bu iki eserin konu veya konu başlıklarından başka 

benzeyen yönleri de bulunmaktadır. Benzer ve farklı yönleri şöylece özetlenebilir:  

• Benzerlikler 

• 1. Her ikisi de manzum, mesnevi biçiminde ve tasavvufun inceliklerini anlatmak için 

kaleme alınmıştır. 

• 2. Her iki eserde de konular temsil/hikâye ile somutlaştırılarak anlatılmıştır.  

• 3. Her ikisi de varlığın mahiyeti ve unsurları (anasır-ı erbaa, mevâlid-i selâse vb.) 

konularında hemfikirdirler. 

                                                 
2
 Genc-i Esrâr-ı Ma’ni’deki Elif-nâme için bakz. (Öztürk, 2012, s. 173-185). 
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• 4. Her ikisi de Hızır  (a.s)’ı tasavvuf erlerinin üstâdı görmekte ve hürmetle 

anlatmaktadır. 

• 5. Her ikisi de sayı düzeninden anlam çıkarma (numeroloji) fikrini barındırmaktadır. 

• 6. Her ikisinde de «ma’na» kavramına kuvvetli vurgu yapılmıştır. 

• Farklılıklar 

• 1. Hacim bakımından farklıdırlar. 

• 2. Yazıldıkları asır ve coğrafya farklıdır. 

• 3. İki eserin şairinin aile ve yakın çevresi bakımından farklılıklar vardır. Dolayısıyla 

eserlerine de bu yansımaktadır. 

2. Âşık Paşa’ya Göre Âdemoğlunun Ardında Kalanlar 

Tasavvuf edebiyatımızın ortak konuları (Aşkar, 2001) ve bunların benzer biçimde ele 

alınan yönleri vardır. Ölümsüzlük bunların başındadır. Garîb-nâme’de ölüm ve ölümsüzlük 

hakkında bir araştırma yapılmıştır (Kaya, 2006). Bu konunun karşılaştırmalı olarak yeniden 

ele alınmasında fayda olacağı düşünülmüştür. Zira bu konunun Garîb-nâme’de müstakil bir 

başlık ile 51 beyitte anlatılmış olması (Yavuz, 2000, C.I/1, s. 489-497) dikkat çekicidir. 

Kendisinden sonraki bir eserde de kitap yazmanın önemini dile getirmek kastıyla konuya 

girilip devamında ise Âşık Paşa’nın sıraladığı gibi insanoğlunu ölümsüz kılacak başlıklarla 

oldukça benzer biçimde ele alınması manidar görülmüştür. Âşık Paşa’daki ilgili bölüm 

şöyledir: 

 SEKİZİNÇİ DÂSİTÂN DÖRDÜNÇİ BÂBDAN BEYÂN İDER KİM HER MEVCÛD 

VÜCÛD-ILA ÂRÂSTE VE MÜZEYYENDÜR VE GEREK KİM DÖRD ‘UNSURDAN 

DÖRD DÜRLÜ FERZEND VÜCÛDA GELE VE YED-İ MEMÂT OLARUÑ ZEYL-İ 

HAYÂTINA İRİŞMEYE)  

• “Er/Erlik” Niteliğini Elde Etme 

• Kimsene kim erlige degmiş ola / Eydeyüm kim n’eyleye ol ne kıla (2349) 

• N’eyleye kim bileler ol er-durur / Dürlü bahşâyişler anda var-durur (2350) 

• Ger niçe kim gizlüdür erde hüner / Belürür elbette andan bir eser (2351) 

• Kim anuñla ol hünerler bilinür / Nitekim müşk yiylemekle bulınur (2352) 

• Ol hünerden eydeyüm bir kaç habar / Şol kadar kim mu‘teberdür muhtasar (2353) 

• Sanma kim bunçak-durur erlik işi / Biñde biridür ki direm iy kişi (2354) 

• Yohsa ben anı niçe eydem tamâm / Ulu yirde urılupdur ol makâm (2355) 

• Kamusıyla geldük erlik şerhine / Bir gör anuñ dirligi ne şerhi ne (2356) 

• Kim bilesin erlige irmek nedür / İşid imdi kim hikâyet nitedür (2357) 
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• Ol hakîkat diri-durur ölmedi / Şol kişi öldi kim oglu kalmadı (2385) 

Er Olandan Dört Oğul Doğmalı 

2. 1 Oğul malından doğar 

• Her kim erlik tahtına agmış ola / Ol kişiden dörd ogul dogmış ola (2358)  

• Dördi dörd işde ola kâyim-makâm / Atasınuñ adın añdura müdâm (2359) 

• Dördi toga dörd yirinden ol erüñ / Eydeyüm ger açug-ısa gözlerüñ (2360) 

• İşid imdi her birinüñ adını / Kim bulasın uşbu sözüñ dadını (2361) 

• Bir ogul oldur ki mâlından dogar / Şöyle kim mâlın döker mescid yapar (2362)  

• Medrese hem köpri hem kârvânsarây / Ataya alkış ider yıl on iki ay (2363) 

• Zîra mâlından dogan oglı-durur / Anuñ-ıçun ata adın añdurur (2364) 

2.2 Oğul nefsinden/kendinden doğar 

• Bir ogul oldur ki nefsinden biter / Ata gider yirini oglı dutar (2365) 

• Oglı-y-ıla ata adı añılur / Oglını gören du‘â aña kılur (2366) 

• Şol oguldur ol bitüp nefsden gelen / Kim bu halk eydür fulân ibni fulân (2367) 

• Çün sülâle mukbil ola dünyada / Ata adın yirde komaz iy dede (2368) 

2. 3 Oğul canından/özünden doğar 

• Bir ogul oldur kim ol cândan gelür / Ata bu mülkden gider oglı kalur (2369) 

• Dün ü gündüz sohbet ider halk-ıla / Atasınuñ adı kendüyle bile (2370) 

• Ol ogul uşbu kitâblardur ‘ayân / Atasını bildürür bellü beyân (2371) 

• Her kitâb kim dünyada kalmış-durur / Cümlesi cândan dogup gelmiş-durur(2372)  

• Pes bu söz cân oglıdur hîç şeksüzin / Ma‘niye bak kim göresin cân yüzin (2373) 

2.4 Oğul «zâtından inerek» doğar 

• Bir ogul oldur ki zâtından iner / Şol çerâglar kim çırâgından yanar (2374)  

• Oglıdur zâtından inmiş şeyhüñ ol / Ger sürerse şeyhi gibi dogru yol (2375) 

• Bu halîfe kim kopar erden kopar / Ol ere ‘âşık olan aña tapar (2376) 

• Zîra kim oglı anuñ bayıkdur ol / Aña ogul olmaga lâyıkdur ol (2377) 

• Şeyhi gider dünyadan bunlar kalur / Şeyh yolı niçeydügin ma‘lûm kılur (2378) 

2.5 Helâl Lokma Yiyenlere Nasip Olan Dört Oğul 

• Kimsenüñ kim hôş halâldur lokması / Hem dahı gitmiş-durur göñli pası (2379) 
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• Ger kala ol kişiden bu dörd ogul / Olmaya hîç dirliginde bî-usûl (2380) 

• Ger harâmdan kursagı dolmış-ısa / Andan uşbu dörd ogul kalmış-ısa (2381) 

• Hîç bulardan gelmeye bir hôş kılınç / Kim aña yoldaş olanlar ola renc (2382) 

• Uş didüm ol dörd ogul şerhin saña / Ma‘lum oldı her biri öñden soña (2383) 

• Her kim uşbu takrirüñ issi ola / Kendü gide dörd ogul bunda kala (2384) 

2.6 Ölümsüzlüğü Elde Etmenin Şartı 

• Bu kadar söz ma‘ni yiter ‘âkile / Her ki ‘âkildür bile kim ne kıla (2386) 

• Uşbu sözden ma‘lum ola iş aña / İş içinde gelmeye teşvîş aña (2387) 

• Devlet ol kimselerüñ kim iş bile / Dünya içre hakk’a lâyık iş kıla (2388) 

• İşi kala kendü gide dünyadan / Cânı ölmeye ölürse bu beden (2389) 

• İy yaranlar uşbu işe cehd idüñ / İş içinde pâdişehle ‘ahd idüñ (2390) 

• Eyle işleñ kim geçiçek rûzigâr / Kala sizden dünyada bir yâdigâr (2391) 

• Anı gören aña sizi dem-be-dem / Eydeler kim zîhi yol zîhî kadem (2392) 

• Eyle etmeñ kim görenler kakıya / Arduñuzça kamu la‘net okıya (2393) 

• Uşbu dünya bâkî kalmaz kimseye / Cân göñül harc eylemeñ bu dünyeye (2394)  

• Dünyadan hîç kimsene almadı dad / Devlet anuñ kim koya bir eyü ad (2395) 

• Kendüden soñra cihânda yâd ola / Kendünüñ anda revânı şâd ola (2396) 

• ‘Âşıkuñ sözi ögütdür dutana / Dutmayanlar yarın anda utana (2397) 

3. Nidâî’ye Göre Âdemoğlunun Ardında Kalanlar 

Eserin sebeb-i ism-i kitâb kısmında (165b) yer alan ( 3776-3792) 16 beyit tutarındaki 

bölümde beş oğuldan söz edilmiştir. Bunlarla insanın ölümsüz/kalıca olacağı ifade 

edilmiştir. Âşık Paşa’daki anlatımda “er olana lazım gelen” olarak sıralanan oğullar 

Nidâî’de “âdem/adam olana” girişiyle anlatılmış ve orada sayı dört iken bu eserde beşe 

çıkmıştır. Sırasıyla bu beş oğul şöyledir: 

3.1 oğul, bel oğlu 

• Eyâ ma’nî bâbında derbân olan / İşit kim n’olur derde dermân olan (3776) 

• Asıl âdem oldur ki anuñ temâm /Beş oġlı ola bu cihânda be-nâm (3777) 

• Biri anuñ oldur bilüñden gelür /Be-ġâyet bu ‘âlemde sâlih olur (3778) 

(166a) 

• Gören anı oķur du’âlar saña /Anuñla olur çoķ senâlar saña (3779) 
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• Eger sen cihândan giderseñ dahı /Senüñ aduñ ölmez bil anı dahı (3780) 

3.2 Oğul, mal oğlu 

• Biri dahı mal oġlıdur iy safâ /Kim ol hayr ü ihsândur it dâyimâ (3781)  

• Eger köpri mescid ‘imâret ne var /Bular maluñ oġlıdur iy nâmdâr (3782) 

3.3 Oğul, akıl oğlu  

• Biri ‘aķluñ oġlı ki ol ‘ilm olur/ Bu ‘ilm atınuñ ıssı hilim olur (3783)  

3.4 0ğul, can oğlu 

• Biri ol oġul durur ki adı kitâb/ Ķalem kâġıd üzre yazar fasl-ı bâb (3784)  

• Bu cân oġlıdur çünki cândan gelür/ İki yolı var el dehândan gelür (3785) 

• Ne deñlü cihân içre vardur kitâb /Ķamu cânuñ oġlıdur iy şeyh şâb (3786)  

3.5 0ğul, tarik/yol oğlu 

• Biri biş veledden ţarîķ oġlıdur /Bu Haķ yolda ya’ni refîķ oġlıdur (3787)  

• Ki ya’ni sülûkiyle mürşîd olur / Güneş gibi ‘âlemde horşîd olur (3788)  

• Mürîdini haķ yola irşâd ider /Ġam u ġussadan ķurtarup şâd ider (3789)  

• Beşinci oġul işine budur benâm /Bunuñla aduñ zindedür ve’s-selâm (3790) 

• Cihânda kimüñ kim bu biş oġlı var /Mükemmel velîdür bilüñ âşikâr (3791)  

 

Nidâî, şu mısralarla  “can oğlu” diye tavsif ettiği kitaplarını, onların neden, nasıl ve 

niçin canın oğlu olduğunu anlatarak bu bölümü tamamlamıştır: 

• Benüm çünkim oġlumdur işbu kitâb /Ķaşı mâh-ı nevdür yüzi âfitâb (166b/3792)  

• Bunuñ hâli encüm saçı Kehkeşân /Olur tîr-i çeşmine Mirrîh nişân (3793)  

• Gelüp cân içinden zuhûr eyledi/ Dahi ‘aķl öñinden ‘ubûr eyledi (3794)  

• Anuñçün biri ‘arş-ı dildür şehâ /Hemîşe beķâdur degildür fenâ (3795)  

• Budur ölmez oġul ki bu zindedür /Ki zîrâ içi ma’rifet birle pür (3796)  

• Nitekim bu oġlum cihân içre var /Benüm adum ölmez bilüñ âşikâr (3797)  

• Çü ţoġdı oġul pes gerek aña ad/ Cihân halķı ol ad-ile ide yâd (3798)   

• Didi ‘aķl ü cân dil buña böyle nâm /Budur Genc-i Esrâr-ı Ma’nî be-nâm (3799)  

• Bu on iki harf oldı ism-i kitâb/ Olur her biri ma’nî şehrine bâb (3800)  

• Hurûfa bulardur on iki imâm /Kitâb evveli olmasun mı maķâm (3801)  

520



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

• Çü bildüñ nedür oġlumuñ adını /Oķı harfi añ ma’nisi dâdını (3802) 

• Bunuñ gibi sâlih veled olmaya / Cihânda bunı her kişi bulmaya (3803)  

• Bunuñ dahî on biş ķarındaşı var /Ķamusı bu vechile pür ma’nîdâr (3804)  

•   

• Olar bundan evvel ţoġupdur ‘ayân / Velî cümle cân oġlıdur bî-gümân (167a / 3805)  

• Ve illâ meseldür bu söz iy safâ /Kişi küçük oġulun sever dâyimâ (3806)  

• Benüm dahi meylüm buñadur buña /Bu küçük oġul sevgülüdür bana (3807)  

• Ţoġup şehri ķırķ yirde işbu veled /Göñüllerde dutdı vaţan iy hıred (3808)  

• O ķırķ yir didigüm eyâ hüsn-i mâh/ Ķırım hânlarına olur tahtgâh (3809)  

• Çün ol câygâh oldı buña mekân Gerek ola oġlum göñüllerde Hân (3810)  

• İmdi budur kim Hudâ hażreti /Bunuñ hürmetine ide rahmeti (3811) 

 

Sonuç 

• Edebiyat tarihinde akımlar, yazarlar, eserler arasında yapılan karşılaştırmalar, 

edebiyat teorilerini geliştirmek ve ortak prensiplere indirgeyebilmek açısından alanla 

ilgili önemli bir uğraşı teşkil eder. Böylelikle metinler arası referans araştırmalarıyla, 

etki araştırmaları konu, motif, biçim ve türlerin gelişimi tarihsel ve sistematik bağlarla 

aydınlatılmaya çalışılır.  

• Bu çalışmada da Türk edebiyatında mesnevi biçiminde yazılmış, konusu tasavvuf olan 

iki kitapta yer alan ortak «insanoğlundan geriye kalanlar» düşüncesi ele alınmıştır. 

• Sonuçta her iki eserin de bu konuya İslâmî ve insânî açıdan yaklaştığı görülmüştür. 

Aralarında birkaç asır olmasına rağmen bu konuda oldukça benzer bir dil kullanılmış 

olmasının sebebi her iki eserin yazarı/şairinin aynı kültürün temsilcisi olmalarındandır.  

• Her iki eserin benzerlikleri görüldükten sonra Nidâî’nin Garîb-nâme’yi okumuş ve 

zamanımıza kadar çokça nüshası ulaşan, dolayısıyla şöhreti ve tesirinin de bu oranda 

olduğu tahmin edilebilecek olan Garîb-nâme’den etkilenmiş olma ihtimalinin olduğu 

söylenebilir.  
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XX. Yüzyıl Başlarında Van ve Çevresinde Sel Baskınları 

 

Rahmi Tekin
1
, Yağmur Şen

2
 

Özet
 

Sel, sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar 

veren taşkın su anlamına gelmektedir. Bir bölgede toprağı tamamen veya kısmen su altında 

bırakarak büyük felaketlere sebep olabilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi iklimsel olarak her 

ne kadar kurak bilinse de zaman zaman şiddetli yağışlara maruz kalmıştır. Bu yağışlar, 

beklenenden fazla olmasından dolayı taşkınlara sebep olmuş çevresindeki yapıları, tarım 

arazilerini ve hayvan çiftliklerini tahrip ederek büyük zararlara yol açmıştır.  

 Taşrada meydana gelen bu durumlara İstanbul duyarsız kalmamış, mümkün olduğu 

ölçüde söz konusu afeti, sevk ve idare etmekle beraber önemli derecede maddî yardımda 

bulunmuştur. Yapılan yardımların bir kısmı aynî bir kısmı da nakdî olmuştur. Sel 

baskınlarının Van merkezde ciddi manada bir zarar verdiği gözlenmemiştir. Ancak çevredeki 

bazı kaza ve köylerde halkın bu durumdan oldukça büyük sıkıntılar çektiği Osmanlı Arşiv 

Kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu yerler, merkeze bağlı Mahmudiye (Saray ve Hoşap) Kazası, 

Havasor (Gürpınar) Nahiyesi, Timar Nahiyesi ile Pıçar/ Bicar Nahiyesi ve buralara bağlı 

birçok köydür. Söz konusu çalışma arşiv kayıtları bağlamında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Van, Doğal Afet, Sel Baskınları. 

XX. FLOODS IN VAN AND ITS SURROUNDINGS AT THE BEGINNING OF 

THE CENTURY 

ABSTRACT
 

Flood is damage to places where it passes, consisting of constantly falling rain or 

melting snow. Means overflowing water. It can cause great disasters by completely or 

partially submerging the soil in a region. Although the Eastern Anatolia Region is known to 

be arid climatically, it has been exposed to heavy rains from time to time. These rainfalls 

caused floods due to being more than expected and caused great damage by destroying the 

surrounding structures, agricultural lands and animal farms.
 

                                                 
1
 Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, rahmitekin65@gmail.com, zrnsen@gmail.com 

2
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Istanbul did not remain indifferent to these situations that took place in the 

countryside, and provided significant financial assistance, as well as managing and managing 

the disaster in question as much as possible. Some of the aid was in kind and some in cash. It 

was not observed that the floods caused any serious damage in the center of Van. However, it 

is understood from the Ottoman Archive Records that the people in some townships and 

villages in the vicinity suffered greatly from this situation. These places are Mahmudiye 

(Saray and Hoşap) District, Havasor (Gürpınar) District, Timar District and Piçar / Bicar 

District and many villages connected to these places. The study in question will be examined 

in the context of archival records. 

Keywords: Van, Natural Disaster, Floods.  

 GİRİŞ: 

Van, Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında, toprakları 

verimli, akarsuları bol,  iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. Anadolu’nun 

doğusunda bulunan Van Şehri, tarihin her safhasında önemli bir geçiş merkezi olmuştur.  

Buradaki yerleşimler de kültür şehirleri olarak tanınmaktadır. Farklı medeniyetlerin hâkim 

olduğu bölge, XI. yüzyılın başında İslâmlaşmıştır. Osmanlı- Safevi mücadelesinin önemli 

şehirlerinden olan Van, 1555 yılında imzalanan Amasya Antlaşması ile resmen Osmanlı 

hâkimiyetine girmiştir
3
.   

 Yaratılıştan beri insanoğlu birçok afetlerle karşılaşmıştır. Bunların bir kısmı insan 

eliyle olurken, diğer kısmı da doğal afetler dediğimiz deprem, yangın, sel baskınları, salgın 

hastalıklar, kuraklık ve yanar dağların infilakı gibi afetlerdir. Doğal afet olarak 

nitelendirdiğimiz söz konusu musibetler, kutsal kitaplarda gelişi güzel tesadüfî olaylar 

olmadığı, her şeyin dizginini elinde tutan Allah’ın irade ve kudretiyle meydana geldiği ifade 

edilmektedir.   

 İnsanoğlunun başına gelen afetleri kaydetmek, insanlık tarihi kadar eskidir. Kazılarda 

çıkarılan bazı tablet ve kitabelerde savaş, deprem ve salgın hastalıklar ve benzeri afetlerden 

bahsedilmektedir. Resmi olarak tutulan arşivler, kronikler ve benzeri tarihî kayıtlarda, 

milletlerin yaşadıkları afetlerden uzun uzun söz edilmektedir.   

                                                 
3
Orhan Kılıç, Doğu Serhaddinin Kilidi Van 16.- 18. Yüzyıllar, Van: Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat 

Yayınları, 2021, 23;  Van Vilayet Salnâmesi 1315, Van: Van Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü Yayınları, 1995,64.   
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 Osmanlı Devleti zamanında bu gibi afetler en ince ayrıntılarına kadar tutulmuş ve 

arşivlerde muhafaza edilmiştir. Özellikle vakanüvislerin XVII. yüzyıldan itibaren Divân-ı 

Hümâyûn kalemleri arasına girmesiyle, devletin sınırları içinde her nerede olursa olsun 

meydana gelen afetler gün, ay, yıl hatta saat belirterek kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Osmanlı 

Arşivlerinde afetlerle ilgili yazışmalar kayıt altına alınmış ve muhafaza edilmiştir. Osmanlı 

döneminde meydana gelen doğal afetler konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalardan, İstanbul depremleri, İstanbul yangınları, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

meydana gelen sel baskınları öne çıkanlardır. 

 Osmanlı dönemi Van ve çevresinde meydana gelen doğal afetler; farklı zamanlarda 

meydana gelen depremler, yangınlar, salgın hastalıkları ve su baskınları olarak görülmektedir. 

İnceleme konumuz olan XX. Yüzyıl Başlarında Van ve Çevresinde Sel Baskınları hakkında 

beş ayrı dosya oluşan yirmi beş civarında belge bulunmaktadır. Söz konusu belgeler ışığında 

halkın, yerel idarecilerin ve merkezi devletin faaliyetleri incelenmiştir.  

1. Timar Nahiyesine Bağlı Adıgüzel Köyünde Meydana Gelen Sel Felaketi 

Arşiv kayıtlarında bulunan merkezi hükümetin nezaretleri ve Van Vilayeti arasında 

yapılan yazışmalarda, Timar Nahiyesine bağlı Adıgüzel Köyünde Eylül 1909 tarihinde büyük 

bir sel felaketinin olduğu anlaşılmaktadır. Köyde üç kadının sele kapılarak öldüğü, otuz 

hanenin yıkıldığı, köylülerin mahsulât ve hayvanlarının telef olduğu ve köylülerin çok zarar 

gördüğü belirtilmektedir. Bu durum ilk defa Van Valisi Bekir Sami Beyin Dâhiliye 

Nezaretine çekmiş olduğu 25 Teşrin-i sani 1325 / 8 Aralık 1909 tarihli telgrafta belirtilmiştir
4
.   

Nahiye müdürlüğünün Van Valiliğine vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Maliye ve 

Dâhiliye nezaretleri ile Sadaret arasında yazışmaların yapıldığı görülmektedir. Dâhiliye 

Nezaretinin talebi, Maliye Nezaretinin tahsisatı ve Sadaretin onayı ile 18 Şubat 1325 / 3 Mart 

1910 tarihinde Adıgüzel karyesinde selden zarar görenlere yüz elli lira para ve tohumluk 

buğday tahsis edilmiştir. Ancak hanelerinin tamiri ve yiyecek verilmesi gereken paranın 

Maliye hazinesinde karşılığı olmadığından dolayı ödenemeyeceği, ancak Mesârif-i Gayr-i 

Melhuza’dan ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
5
   

Arşiv kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla, Eylül 1909’de meydana gelen sel felaketiyle 

ilgili olarak bazı yazışmalar yapılmıştır. Bürokrasinin ağır işlemesi veya Mesârif-i Gayr-i 

Melhuza tertibinden tahsis edilen paranın ödenememesi köylüleri sıkıntıya düşürmüştür. Bu 

                                                 
4
 COA, DH. MTV. 00032.2.00024.02. 

5
 COA, DH. MTV. 00032.2.00024.05. 
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durum Timar Nahiyesi müdürü tarafından Van Valisine bildirilmiş,  Van Valisi Bekir Sami 

Bey de 6 Temmuz 1326 / 19 Temmuz 1910 tarihli bir telgrafla durumu Dâhiliye Nezaretine 

bildirmiştir. Tahsis edilen paranın bir an önce Adıgüzel Köyünde selden zarar görenlere 

ulaştırılması gerektiğini haber vermiştir. Zira köylülerin fakr u zaruretleri ayrıca 

belirtilmiştir.
6
 Ancak daha sonra 18 Şubat 1325 / 3 Mart 1910 tarihinde Maliye Nezareti 

Mesârif-i Gayr-i Melhuza ödeneğinden altun akçe on beş bin kuruşun Van Defterdarlığına 

aktarıldığı ifade edilmektedir.
7
 Yine aynı gün içinde Van Valisi Bekir Sami Bey, selden zarar 

gören Adıgüzel köy halkının hükümet konağı önünde toplanarak, ihtiyaçlarının şiddetli 

olduğunu bildirdiklerini bir telgraf ile Dâhiliye Nezaretine aktarmıştır.
8
 

Arşiv kayıtlarında selin açmış olduğu zararın boyutu ayrıntılı olarak verilmemiştir. 

Sadece sele kapılan üç kadından söz edilmiş ve hanelerin yıkıldığı bilgisi mevcuttur.  Yine 

tahsis edilen paranın köylülere ödenip ödenmediği hakkında da ayrıntılı bilgi 

bulunmamaktadır.  

2. Mahmudî Kazasında Meydana Gelen Sel Felaketi 

Van Valisi Bekir Sami Bey’in 14 Temmuz 1326 / 27 Temmuz 1910 tarihinde Dâhiliye 

Nezaretine çekmiş olduğu telgrafta, 11 Temmuz 1326 / 24 Temmuz 1910 günü Mahmudî 

Kazasında yağan şiddetli yağmurdan meydana gelen selden halkın zarar gördüğü ifade 

edilmektedir. On beş hanenin harap olduğu ve bir hayli hayvanın da telef olduğu ifade 

edilmektedir. Ancak her hangi bir can kaybının olmadığı belirtilmiştir.  

Vali Bekir Sami Bey telgrafında haneleri yıkılanların zahire ihtiyaçları olduğu ve 

bunun da Mirî Ambarı
9
’ndan bir miktar zahire verilmesi gerekmektedir. Ancak Mirî Ambarı 

yetkililerinin ifadesiyle Maliye Nezareti’nin emri olmadan veremeyecekleri bildirilmiştir. 

Maliye Nezareti’nin bilgilendirilerek bir an önce ihtiyaç sahiplerine zahirenin ulaştırılabilmesi 

için bilgi verilmesi talep edilmektedir.
10

   

Van Valiliğinden gelen bu telgraf üzerine, harekete geçen Dâhiliye Nezareti bir gün 

sonra Maliye Nezaretine yazmış olduğu takrirde, Mahmudî Kaymakamlığının Valilik 

                                                 
6
 COA, DH. MTV. 00052.1.00003. 

7
 COA, DH. MTV. 00032.2.00024.09. 

8
 COA, DH. MTV. 00032.2.00024.10. 

9
 Mirî Ambar: Kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeylerin saklandığı 

Devlete ait olan depodur. Bu depo Maliye Nezareti bünyesinde çalışmaktadır. Bu sebepten ötürü Maliye 

Nezareti’nin haberi olmadan buradan hiçbir şey kullanılamamaktadır. 
10

 COA, DH. MUİ. 00117.00072.002. 
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aracılığıyla talep ettiği zahirenin Ayniyât Zahiresinden ihtiyaç sahiplerine gereği kadar 

verilmesi talep edilmiştir.
11

 

Dâhiliye Nezaretinin 9 Ağustos 1326 / 22 Ağustos 1910 tarihli Van Valiliğine yazmış 

olduğu takrirde, Mahmudî Kazasında selden zarar görenlerin isimleri talep edilmiştir.
12

 Ancak 

Van Valiliğince zarar görenlerin isimlerinin gönderildiğine dair her hangi bir kayıt tespit 

edilememiştir.  

Maliye Nezareti Van Vilayetinden gelen ilâm üzerine ilgi tutarak 1 Ağustos 1326 / 14 

Ağustos 1910 tarihinde Dâhiliye Nezaretine ilgili yazı gönderilmiştir.  Belirtilen miktarın 

Mesârif-i Gayr-i Melhuza tertibinden verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmiştir.
13

 Verilecek 

yardımın ayni yardım mı, yoksa nakit mi olduğu hakkında her hangi bir tasriahat 

bulunmamaktadır.   

3. Havâsor (Gürpınar) Nahiyesinde Meydana Gelen Sel Felaketi 

Havâsor (Gürpınar) Nahiyesine bağlı Kızıltaş Köyü Muhtarı ve ihtiyar heyeti 

tarafından 24 Haziran 1326 / 7 Temmuz 1910 tarihinde nahiye müdürlüğüne yazılan takrirde, 

üç gün önce köyde meydana gelen sel baskınında Bağdin oğlu Nişan ve biraderi Kola’nın 

evlerinin yıkıldığını ve evde bulunan yirmi beş çaptan fazla çeşitli zahirenin ve birçok ev 

eşyasının zayi olduğun bildirilmektedir.  Muhtar ve azalardan köyün tamamen bir 

gayrimüslim köy olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu yazının Nahiye müdürlüğüne 

ulaşmasından sonra, olayın araştırılması için Nahiye Meclisi İdare azası Sadullah Efendi 

tahkikat yapmak üzere Kızıltaş Köyüne gönderilmiştir.
14

  Sadullah Efendi düzenlediği raporu 

prosedür gereği olarak Havasor Nahiye Müdürlüğüne teslim etmiştir.  

Mehmet Sadullah Efendinin keşifnâme raporunda zayi olan mallar şöyle sıralanmıştır;  

Yirmi beş çap buğday, 

Yarım batman bezir, 

Dört batman peynir, 

Altı batman tuz,  

Bir sandık ev eşyası,  

                                                 
11

 COA, DH. MUİ. 00117.00072.001. 
12

 COA, DH. MUİ. 00117.00072.003. 
13

 COA, DH. MUİ. 00117.00072.004. 
14

 COA, DH. MTV. 00044.00001.004. 
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Üç parça yatak, 

Topraktan yapılmış küp ve çömlek zayi olmuştur. 

Ayrıca hanelerinin duvarları da yıkılmıştır. Hanelerinin tamiratı için sekiz kuruş, diğer 

zayi olan mallarının değeri ise tahmini olarak on dört lira tutarındadır. Raporda toplam yirmi 

iki lira zarar olduğu beyan edilmiştir.
15

  

Havasor Nahiyesi Müdürlüğü de söz konusu keşif sonucunda hazırlanan raporu, 

nahiye müdürü ve beş azadan oluşan bir heyet tarafından düzenlenen mazbata Van Valiliğine 

sunulmuştur.
16

 Van Valiliği 10 Ağustos 1326 / 23 Ağustos 1910 tarihinde yukarıdaki sel 

baskınını ve meydana gelen zayiatı bir takrir ile Dâhiliye Nezaretine bildirmiştir.
17

 Dâhiliye 

Nezareti ise 4 Eylül 1326 / 17 Eylül 1910 tarihinde cevap vermiştir. Verilen cevapta, … 

ihtiyaçları için bütçede karşılığı olmadığı hükümetçe müteferrik surette i‘ânât i‘tâsı gayr-i 

mümkündür. … ahalice verilecek i‘ânât ile idâre-i maslahat zaruri bulunmuş…
18

 Söz konusu 

belgelerden zarara uğrayan Kızıltaş köylülerine her hangi bir yardımın yapılamayacağı 

anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Van Belediyesi tarafından gönderilen mazbatada bu miktarın 

çok olduğu, yıkılan evlerin tamiratı ve zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi için ancak 1231 kuruş 

verilebileceği belirtilmiştir.
19

 

1910’lu yıllarda Osmanlı Devleti’nin büyük savaşlar arifesinde olması ve bütçedeki 

sıkıntılar dolayısıyla bu gibi doğal afetlerde pekte fazla yardım yapamadığı anlaşılmaktadır. 

Zira Dâhiliye Nezareti’nin Kudüs, Selanik, Hüdavendigar, Konya, Adana, Ankara ve Van 

valiliklerine gönderdiği 14 Teşrin-i Evvel 1326 / 27 Ekim 1910 tarihli bir yazıda, devletin sel 

baskını, yangın, deprem ve saire doğal afetler için tahsis ettiği Mesârif-i Gayr-i Melhuza 

tertibinde para kalmadığı ifade edilmektedir.
20

 Bu durum doğal olarak devletin malî sıkıntı 

içinde olduğunun açık bir göstergesidir.  
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SONUÇ 

Doğal afetler insan hayatını derinden etkileyen olayların başında gelmektedir. Başta 

deprem olmak üzere, yangın, kuraklık, kıtlık, şiddetli kışlar, sel ve fırtınalar yaşamı derinden 

etkilemiştir. Bu afetler tabii hayata vermiş oldukları zararların yanı sıra birçok insanın 

yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine de neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti‘nin hemen her döneminde birçok yerleşim yerinde yılın hemen 

hemen her mevsiminde önemli miktarda sel baskını meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti’nde 

bir coğrafi bölgede sel baskını meydana geldiği zaman yerel yönetim tarafından, konu 

hakkında merkezi yönetime bilgi verilmiştir. Verilen bilgiler arasında, sel baskınının meydan 

geldiği zaman, vermiş olduğu maddî ve manevî zararlar, halka yapılan yardımlar ve merkezi 

yönetimden yerine getirmesini istediği talepler bulunmuştur. Yönetim tarafından selden zarar 

görmüş olan halkın barınma ve iaşe ihtiyaçları mümkün olduğu kadar karşılanmıştır. Ayrıca 

oluşan sel baskınları sırasında, çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve bu olay nüfus sayısını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Birçok mesken yıkılmış ve tarım arazileri hasar görmüştür.  

Bunun yanında sel baskınından zarar görmüş olan insanlar, geçim zorluğu içine de 

girmişlerdir. Bunlara karşılık devlet bazı tedbirler almıştır. Muhtelif vergileri ertelemiş, 

şehirleri sel baskınlarından korumak için, şehirlerin içinden geçen dere, çay gibi akarsuları 

ıslah etmeye çalışmıştır.  

Sonuç olarak bölge geçmişten günümüze kadar, sahip olduğu coğrafî konumu ve iklim 

şartları sebebi ile her zaman sel baskınları ile karşı karşıya kalabilir. Buna mukabil hem yerel 

hem merkezi yönetim tarafından gerekli tedbirler alınmalı ve hiçbir şekilde aksatılmamalıdır.       
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Bağımsız Kırgızistan’ın İlk Devrimi: Lale Devrimi 

 

Ramazan Keserci
1
 

Özet 

Kırgızistan’da Mart 2005’te meydana gelen ve daha sonraları Lale Devrimi olarak 

adlandırılacak olan bu devrim, bağımsızlık sonrası ilk halk hareketi olma özelliği 

göstermektedir. Kırgızistan’da meydana gelen devrimin sadece özgürlük ve demokrasi 

kavramlarıyla açıklanamayacağı bir gerçektir. Öyleyse bu döneme etki eden ABD, Rusya ve 

Çin gibi aktörlerin olaylara etkileri ve bölgedeki rekabetleri göz önünde bulundurularak daha 

sağlıklı bakış açısı elde edilebilir. Mart 2005 darbesinin vuku bulmasında, ülkenin içinde 

bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz ana aktör olarak gözükmektedir. Bununla beraber Küresel 

güçlerin Türkistan coğrafyasındaki Kırgızistan devrimine bir şekilde az veya çok müdahil 

olmaları mümkün olup olayların seyrinden bu durum açık olarak anlaşılmaktadır. Bu 

çalışmada bağımsızlık sonrası Kırgızistan’da meydana gelen Lale Devrimi’nin iç ve dış 

nedenleri ele alınmış, bu hareket objektif bakış açısıyla ve tüm yönleriyle değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Devrim, Kırgızistan, Bağımsızlık, Rusya, ABD.  

Independent Kyrgyzstan's Fırst Revolutıon: The Tulip Revolution 

Abstract 

This revolution, which took place in March 2005 in Kyrgyzstan and would later be 

called the Tulip Revolution, is the first popular movement after independence. It is a fact that 

the revolution in Kyrgyzstan cannot be explained only in terms of freedom and democracy. 

Then, a healthier perspective can be obtained by considering the effects of the actors such as 

the USA, Russia and China, who influenced this period, to the events and their competition in 

the region. The political and economic crisis in the country seems to be the main actor in the 

occurrence of the March 2005 coup. However, it is possible for the global powers to be more 

or less involved in the Kyrgyzstan revolution in the geography of Turkestan, and this situation 

is clearly understood from the course of events. In this study, the internal and external causes 

of the Tulip Revolution that took place in Kyrgyzstan after independence were discussed, and 

                                                 
1
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this movement was tried to be evaluated from an objective point of view and with all its 

aspects. 

Keywords: Devrim, Kırgızistan, Bağımsızlık, Rusya, ABD. 

Giriş 

Kırgızistan’da 27 Şubat-13 Mart 2005 tarihleri aralığında yapılan seçimlerde 

muhalefetin çoğunluğunun parlamento dışında kalması sonucu özellikle tüştük (güney) 

bölgesindeki Oş ve Jalalabat şehirlerinin başını çektiği bir isyan dalgası yayılmaya 

başlamıştır. Ana temasının seçimlerin adil yapılmadığı ve iktidar partisinin seçimlere hile 

karıştırdığı iddiası olan bu isyan hareketi, daha sonra ülkenin tamamına yayılacak ve başkent 

Bişkek’te iktidar değişikliğiyle nihayete ermiştir. Bu süreçte ülkenin çeşitli bölgelerinde 

devlet daireleri ve mahkeme binaları halk tarafından ele geçirilmiştir.  

Başkent Bişkek'te 24 Mart'ta toplanan muhalefet ve taraftarları, başkanlık binasını 

basarak dönemin Cumhurbaşkanı Askar Akaev’i iktidarı bırakmaya zorlamış ve devrik 

cumhurbaşkanı, ailesi ile birlikte Moskova'ya sığınmak zorunda kalmıştır. Bu olaylardan 

sonra Kırgızistan’da geçici hükümet kurulmuş ve muhalefetin önde gelen isimlerinden 

Kurmanbek Bakiyev geçici Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bazı araştırmacılar, Akayev 

iktidarının devrilmesini Hizbuttahrir
2
 gibi İslamcı örgütlerin yoğunlukta olduğu Oş'ta 

başladığını belirtmelerine karşın (Trisko, 2005: 383), devrimde bu örgütlerin izlerine 

rastlandığı söylenemez. İlaveten muhalif gruplar da devrim süresince herhangi bir İslami dil 

kullanmamışlardır. Bununla beraber Akayev döneminde devlet, İslamcı grupları kendi bekası 

için tehdit olarak algılamış ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapmıştır. Ancak yine de 

Mart 2005 darbesinin vuku bulmasında, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz 

ana aktör olarak gözükmektedir. Orta Asya ülkelerinin çoğunluğu için geçerli olan seküler 

otoriterlik (Hunter, 1996: 36) yönetim şekli Kırgızistan'da günümüze kadar devam etmektedir.  

Devrime Giden Süreç 

Bağımsızlık sonrası Kırgızistan, Devlet Başkanı Asker Akayev’in olumlu katkılarıyla, 

siyasal ve ekonomik özgürlükler bakımından Batının dikkatini çekmişti. Özellikle bazı Batılı 

gözlemciler, 2000’li yıllara kadar yaşanan olumlu gelişmeleri dikkate alarak Kırgızistan’ı 

Orta Asya’da bir demokrasi adası olarak adlandırmışlardı (Anderson, 1999: 23-63). Ancak 

Akayev iktidarının son dönemlerinde Kırgızistan’da yaşanan olaylar, bu ülke hakkındaki tüm 

olumlu düşünceleri tersine çevirmeye yetmiştir. Şubat ve Mart 2000’de yapılan Parlamento 

seçimleri ve Ekim 2000’de yapılan Başkanlık seçimlerinde, oy pusulalarının önceden 

doldurulması, medyaya baskı yapılması ve muhalefetin saf dışı bırakılmaya çalışılması gibi 

durumlar tarafsız gözlemciler tarafından rapor edilmiştir (Peterson, 2000: 7-10). 

2003’te Gürcistan’daki Gül Devrimi ve 2004’te Ukrayna’daki Turuncu Devrimi ile 

birçok yönden benzerlik gösteren Kırgızistan’daki devrimin şüphesiz kendine has nedenleri 

                                                 
2
Hizbuttahrir: 1953’te Kudüs’te siyasî bir parti olarak ortaya çıkan İslâmî bir harekettir. Partinin kurucusu 

Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî olup Filistin’in haklarını savunduğunu iddia etmektedir. Daha sonra 

HİZBÜ’t-TAHRÎRİ’L-İSLÂMÎ adını alan bu siyasi partinin amacı Hilafeti kurmaktır. Bkz. TDV İslam 

Ansiklopedisi Cilt 18, s. 184-185, İstanbul. 
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de vardı. Kısa bir karşılaştırma yapıldığında Gürcistan ve Ukrayna devrimlerinin daha planlı 

ve programlı olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte Kırgız devriminin daha karmaşık bir 

yapıda olduğu görülmektedir. Gül ve Turuncu devrimlerde muhalefeti yönlendiren ve ön 

plana çıkan tek bir lider varken Lale devriminde muhalefete öncülük eden tek bir lider yoktu. 

Kırgızistan’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışmış olan Kurmanbek Bakiyev, Roza 

Otunbayeva, Feliks Kulov ve Azimbek Beknazarov devrimi yönlendirmede ön plana çıkan 

isimlerdi.  

Lale devrimi bugüne kadar pek çok çevrelerde halkın daha çok demokrasi ve 

özgürlük talebi şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak Kırgızistan, Orta Asya’daki diğer 

ülkelerle karşılaştırıldığında eksikliklerine rağmen, komşularına göre demokrasi, insan 

hakları ve özgürlükler konusunda çok daha gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Keza Akayev de, dönemin Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev, Türkmenistan lideri 

Saparmurad Niyazov ve Özbekistan lideri İslam Kerimov ile mukayese edilemeyecek 

şekilde daha ılımlı ve reformcu bir kişiliğe sahip olup demokrasi çizgisine daha yakındı. 

Bununla beraber, gittikçe artan oranda devrim öncesi dönemde Kırgızistan’ın da bölgenin 

otoriter rejimlerden etkilendiği demokrasi, hak ve özgürlükler bağlamında ciddi 

olumsuzluklar yaşadığı söylenebilir. Emniyet eski Genel Müdürü ve Ulusal Güvenlik 

Kurumu başkanı Feliks Kulov’un, Akayev’e muhalif tavırları nedeniyle, yetkilerini kötüye 

kullanmak ve yolsuzluk gibi suçlamalarla hapse atılmış olması bu örneklerden birisidir. 

Kırgızistan’da 2000 yılında yapılan Parlamento seçimlerinden sonra bütün dikkatler 

Başkanlık seçimlerine yönelmişti.  Seçimler başlamadan önce tartışmalı bir durum ortaya 

çıktı. Çünkü 1993 Anayasasında bir kişinin arka arkaya en fazla iki defa başkan olabileceği 

belirtilmişti. Başkan Akayev de iki kere arka arkaya bu hakkı kullanmış olduğundan yeni 

seçimlerde başkan adayı olamayacağı düşünülüyordu. Ancak durum böyle olmadı ve Akayev, 

Anayasa Mahkemesinin kararıyla bu durumu kendi lehine çözerek üçüncü defa kendisine 

başkanlık yolunu açtı. 

Anayasa mahkemesinin siyasi baskıyla alınmış bu kararına muhalefetten çok sert tepki 

gelmesine rağmen, dağınık bir o kadar da halk desteğinden uzak olan muhalefet, toplumu 

harekete geçirememiştir. Bu dönemde halkın iktidar ve muhalefete diğer bir deyişle siyasilere 

güvenleri yok denecek kadar azdır. Yine toplumda ilginç bir görüş hâkim olmuştur. Bu görüşe 

göre, Akayev iktidarı zaten ülkeyi yeterince soymuş ve ciddi anlamda mal ve mülk elde 

etmiştir. Eğer muhalefetten biri iktidar yapılırsa onlar da aynısını yapacaktır. En iyisi Akayev 

tekrar iktidara gelsin ki bundan sonra belki halka hizmet eder (Connery, 2000: 7). Bu durum 

Kırgızistan halkının ne kadar çaresiz kaldığının kanıtıdır. 

Aslında 2000 Parlamento seçimlerine partilerinin katılması yasaklanan ve önemli 

muhalefet liderlerinden General Felix Kulov ve Daniyar Usenov seçimlerde Başkan Akayev’e 

rakip olabilecek nitelikte liderler olarak görülmekteydi. Çünkü bu liderlerin her ikisi de gerek 

siyasi deneyimi ve tecrübe açısından gerekse seçim kampanyalarına harcanacak mali 

kaynaklar açısından iyi durumdaydılar. Ancak bu liderlerin önlerine çeşitli engeller konularak 

seçimlere katılmaları engellendi. Daniyar Usenov birtakım gerekçelerle seçimlere katılmaktan 

menedildi. General Felix Kulov ise Başkanlığa aday olabilmek için getirilen Kırgızca Dil 
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Sınavına girmeyi kabul etmediğinden diskalifiye edildi. Bu durumda Kulov, diğer muhalif 

partisi Omurbek Tekebayev’i destekleme kararı aldı. Neticede Akayev kendisini zorlama 

ihtimali olan iki önemli rakibinden kurtulmuş oldu (Huskey, 2002: 86). 

Böylece Kulov ile Tekebayev birleşerek seçim sürecinde birlikte hareket etmeye karar 

verdiler. Bu süreçte Seçim Kanununa, Başkanlığa aday olacak kişilerin belirlenen tarihe kadar 

100 bin imza toplamaları, Kırgızca bildiğine dair sınava girmeleri, her hangi idari suçu 

olmadıklarını ispatlamaları gibi şartlar ilave edildi. (Abazov, 2001:133). Seçim Kanununun 

ilgili maddesinde “milli dile sahip olmak demek milli dilde okuyabilmek, yazabilmek, kendi 

fikirlerini ifade edebilmek ve halk önüne çıkıp konuşabilmektir” (61.Md) ifadesi yer 

almaktaydı. Ancak burada Başkanlığa aday olacak kişilere uygulanan Kırgızca Dil sınavı 

yoğun tartışmalara neden olmuştur. İktidar tarafından oluşturulan yedi kişilik özel dil 

komisyonu, siyasi parti liderlerini okul öğrencileri gibi sözlü ve yazılı sınava tabi tutmuşlar ve 

her birisi 20 dakika komisyon üyeleri ile görüşme yapmak zorunda kalmıştır (Kurtov, 

2002:36–37). Özel dil komisyonunun ilk kurbanı Komünist Parti tarafından aday gösterilen 

İshak Masaliyev’dir. Sınavı geçemediğini öğrenen Masaliyev, jüri üyelerine “o zaman ben bir 

buçuk saattir sizinle hangi dilde konuştum?” diye sormuştur (Sydykova, 2003: 66). 

Sonuç olarak Seçim Komitesi Akayev ile birlikte 5 kişinin daha Başkanlığa aday 

olarak kabul edildiğini bildirmiştir. Bunlar; Anavatan Sosyalist Partisi Başkanı Omurbek 

Tekebayev, işadamı Almazbek Atambayev, gazeteci ve “Asaba” Ulusal Yeniden Doğuşu 

Partisi liderlerinden Melis Eshimkanov, Özgür (Erkin) Kırgızistan Partisi liderlerinden 

Tursunbay Bakir Uulu ve İnsan Hakları Savunucusu Tursunbek Akunov’dur (Abazov, 2002: 

509; 2003a: 48, 2003b: 34). 

Kısa süren seçim kampanyası sürecinde adayların herhangi bir program ya da 

stratejisinden ziyade, kişilikleri, bölgesel ve hemşerilik ilişkileri ön plana çıkmıştır (Abazov, 

2001:133–134). Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamalara göre,  Askar Akayev oyların 

%74.4’ünü alarak ilk turda seçimi kazanmış oldu. Böylece Başkanlık seçimlerini Akayev 

rakiplerine oranla yüksek bir farkla kazanmıştır. Ancak Akayev’in seçimi kazanması her 

şeyin iyiye gittiği anlamına gelmedi. Zira hem parlamento hem de başkanlık seçimleri 

sırasındaki usulsüzlükler Akayev’in Batıya vermeye çalıştığı “demokrasi adası” imajını 

sarsmıştır. (Abazov, 2001:134). Şubat ve Mart 2000’de yapılan Parlamento ve Başkanlık 

seçimlerinde yaşanan usulsüzlük ve hileler muhalefeti oldukça öfkelendirmiş akabinde 

yaklaşık on partinin birleşmesiyle “Ulusal Vatansever Hareketi” adıyla yeni bir muhalefet 

bloğu kurulmuştur.   

Siyasi arenada bunlar yaşanırken ülkede çözülemeyen ekonomik ve sosyal problemler, 

yaşam standartlarının bir türlü istenen seviyeye çıkamaması gibi nedenler siyasi ortamı bir 

krizin eşiğine getirmiştir. Bu arada sonradan Aksu Olayları olarak adlandırılacak bir vaka 

yaşanmıştır. Akayev iktidarının Çin ile yaptığı bir sınır anlaşmasını eleştiren muhalif lider 

Azimbek Beknazarov’un hapse atılması bölge halkının sokağa çıkmasına neden olmuştur. 

Sokaklara dökülen Aksu bölgesinin halkı ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmiş, güvenlik 

güçlerinin göstericilere ateş açması sonucunda 6 kişi ölmüş ve 60’tan fazla kişi ise 

yaralanmıştır ( Joldoshov, 2009: 157). 
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Başkan Akayev bu olayla ilgili ertesi günü halka yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 

olaydan muhalefeti sorumlu tutmuştur. Ancak gerek Aksu olayı ve gerekse Akayev’in 

konuşması halkın huzursuzluğunu iyice artırmış ve özellikle ülkenin güney bölgelerinde bu 

konuşma Akayev’in güney halkını ciddiye almaması şeklinde anlaşılmıştır Muhalifler, bu 

olayın sorumlularının hemen yargılanması gerektiğini bildirmiş ve derhal başkan ve 

hükümetini istifaya davet etmişlerdir. Bu doğrultuda Mayıs 2002’de Akayev’in istifası için 

bazı muhalefet grupları birleşerek “Halk Kongresi” adıyla bir kurultay yapmışlardır (Abazov, 

2003a: 49). 

Aksu olaylarından sonra Mayıs 2002’de Hükümet istifa etmek zorunda kaldığından 

yeni hükümet kurulmuştur. Akayev yönetimi muhalefet ile görüşmeyi kabul etmiş ve 

tutuklanan bazı muhalifler serbest bırakılmıştır. Başkan olaylarda kendilerinin de kusuru 

olduğunu kabul ederek muhalefete diyalog çağrısı yapmıştır. Neticede başkan Akayev’in 

liderliğinde Eylül 2002’de muhalefet liderlerinin de içinde olduğu bir Anayasa Komisyonu 

oluşturularak yeni bir anayasa yapılması yönünde karar alındı. Muhalefetin amacı yeni 

Anayasada başkanın yetkilerinin sınırlandırılması ve parlamentonun güçlendirilmesi 

şeklindeydi. Hazırlanan yeni Anayasa taslağında başkanın yetkileri önemli ölçüde 

tırpanlanmış, parlamento ve hükümetin yetkileri artırılmıştır. Başkan Akayev tarafından 

imzalanan ve 3 Şubat 2003’te Referanduma sunulan yeni anayasa tasarısı halkın yaklaşık %75 

evet oyu ile kabul edilmiştir. Ayrıca Başkan Akayev’in 2005 yılının sonuna kadar iktidarda 

kalabilmesine yeşil ışık yakılmıştır ( Joldoshov, 2009: 159). 

Kırgızistan’da 27 Şubat – 13 Mart 2005’te yapılan iki turlu Parlamento seçimlerinin 

neticesinde parlamentoya sadece birkaç muhalefet milletvekili girebildi. Seçimlerde yolsuzluk 

yapıldığı iddiası ile özgürlük ve demokrasi talepleri muhalefet ve taraftarları tarafından 

yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Muhalefet partilerinin düzenlediği mitinglere ülkenin 

güneyindeki halkın destek vermesi protestoları bir ayaklanmaya dönüştürmüştür. Halk, 

ülkenin güneyinde ele geçirdikleri hükümet binalarını ateşe vererek başkent Bişkek’e doğru 

yürüyüşe geçmiştir. Kısa sürede Başkanlık Sarayı ve Parlamento binası ele geçirilmiştir. 

Akayev’in güneylilere karşı kuzeylilerin desteğini alma girişimi de sonuçsuz kalınca ülkeyi 

terk etmiştir. Muhalifler Kurmanbek Bakiyev’in geçici devlet başkanı olarak atanması ve 

Haziran’da yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılması konusunda anlaştılar (Bingöl, 2007:1-

21; Joldoshov, 2009: 160). 

Devrime zemin hazırlayan bir başka olay ise 2005 parlamento seçimlerine katılan 

Akayev’in oğlu ve kızının cumhurbaşkanı olabilmesinin yolunun açılmış olmasıydı. Hâlbuki 

muhalefette daha popüler adaylar olmasına rağmen bunlar seçimlerin ilk turunda elendiler. 

Seçimlerin ikinci turunda da ilk turda olduğu gibi ciddi seçim ihlalleri yapılması muhalefetin 

tepkisine neden olmuştur. (Jamankulova, 2011:47,48). 

Kırgızistan’ın iç sorunlarının Akayev iktidarını zor durumda bıraktığı bir gerçektir. 

Ancak Kırgızistan’ın jeopolitik önemi dolayısıyla ABD ve Rusya gibi küresel güçler, 

Kırgızistan’daki olaylarda önemli rol oynamışlardır. Bunun karşılığında ise Kırgızistan söz 

konusu büyük güçlerle zaman zaman stratejik ortaklık dâhil pek çok anlaşmalar yaparak 

denge siyaseti izlemiştir (Madi, 2004: 250). 
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Lale Devriminde Abd Etkisi 

Kırgızistan’da meydana gelen devrimin Türkmenistan, Özbekistan gibi daha totaliter 

ülkelerde ortaya çıkmaması, olayın sadece demokrasi ve adil yönetim anlayışı ile ilgili 

olmadığı, küresel güçlerin de bir şekilde Lale devrimine müdahil olduğu izlenimini 

vermektedir. Mesela ABD bölgede kendisiyle uyumlu hareket eden ve beklentilerini 

karşılayabilecek siyasal rejimler ve liderler görmek istemektedir. Ayrıca Rusya, Çin ve 

Afganistan’ı da kontrol altında tutmak isteyen ABD için, Kırgızistan jeopolitik konumuyla ön 

plana çıkmaktaydı. 

Clinton dönemindeki ABD yönetimi, bölgenin diğer otoriter rejimlerle 

karşılaştırıldığında, daha demokratik sayılabilecek Kırgızistan’ı ekonomik ve siyasal yönden 

desteklemiştir. ABD demokratik, insan haklarına saygılı ve özgürlükçü bir yapıdaki 

Kırgızistan’ın diğer otoriter rejimlere örnek oluşturacağını düşünmüş olmalıdır. Ayrıca 

jeopolitik anlamda ABD açısından oldukça önemli bir ülke olan Kırgızistan, coğrafi olarak 

Rusya ile Çin arasında, yaklaşık beş milyon nüfusa sahip dağlık bir ülkedir. Zengin yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarının hiçbirine de sahip olmamasına rağmen jeopolitik konumu, Kırgızistan’ı 

ABD açısından bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Kırgızistan, Çin’le sınır komşusu olması 

ve Rusya ile Afganistan’a yakınlığından dolayı, ABD açısından, çok büyük bir stratejik 

öneme sahipti. 

ABD’nin, 11 Eylül olayları sonrasında terörle mücadele kapsamında Afganistan’a 

karşı yapmış olduğu harekâtta, Özbekistan yönetimi tarafından kendisine her türlü siyasi ve 

lojistik destek verilmiştir. Akayev yönetimi ise Amerika’nın ülkesindeki üslerden 

yararlanması konusunda isteksiz davranmış, bu durum Kırgız yönetiminin eksi hanesine 

yazılmıştır. Yine bu dönemde Kırgızistan’ın, Çin ve Rusya ile birlikte kurdukları Şanghay 

İşbirliği Örgütü’nün kurucu ve aktif bir üyesi olması da ABD açısından hoş olmayan bir 

durumdur. Zira bu örgüt bir nevi ABD’nin bölgedeki varlığına tepki olarak kurulmuştur. ŞİÖ, 

14 Haziran 2001’de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından 

kuruldu. Ancak Özbekistan’ın bir yıl bile dolmadan ABD’den çekindiği için bu oluşumdan 

çıkmasıyla örgüt Şanghay Beşlisi olarak adlandırılmaya başlandı. Örgütün görünürdeki 

kuruluş amaçları; sınır çatışmalarını önlemek, askeri çatışmalardan kaçınmak, anti-terörizm 

ve radikal İslamcı hareketleri önlemek şeklinde açıklanmıştır. Bununla birlikte ŞİÖ’nün 

gerçek amacının ABD’ye karşı bölgede bir denge unsuru oluşturmak olduğu bilinmektedir.  

ABD’nin Kırgız muhalefetini büyük oranda Batı yanlısı Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK) kanalıyla desteklediği görülmektedir. Kırgız muhalefetiyle çalışan en önemli 

STK’lardan biri olan Demokrasi ve Sivil Toplum Koalisyonu (DSTK), kaynaklarının büyük 

bir kısmını Amerika hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Kırgızistan’da faaliyet 

gösteren, Yolsuzluğa Karşı Sivil Toplum (YKST) örgütü de parasal kaynağını Amerika 

Hükümeti’nden ve Washington’la kötü ilişkileri olan hükümetleri düşürme gayretleriyle 

bilinen AFL-CIO Ticaret Örgütü ile bağlantısı olan Demokrasi İçin Ulusal Vakıf’tan 

karşılamaktadır (Peters, 2005: www.wsws.org ).   

Bütün bunların dışında Akayev’e karşı devrime öncülük eden muhalif liderlerin 

bazılarının da ABD ve Batı’ya yakın isimlerden oluştuğu da biliniyordu. Mesela, muhalefet 
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liderlerinden birisi olan Roza Otunbayeva Hanım, 1991-1994 yılları arasında Kırgızistan’ın 

ABD ve Kanada Büyükelçilikleri görevinde bulunmuş, 1997’de ise Kırgızistan’ın İngiltere 

Büyükelçiliği görevini yürütmüştür. Dolayısıyla Otunbayeva’nın Batı ile çok güçlü kişisel ve 

siyasal ilişkileri olduğu bilinmekteydi. Bir süre BM şemsiyesi altında Gürcistan’da görev 

yapan Otunbayeva bu ülkede meydana gelen Gül Devrimi’ni, Kırgızistan’a uyarlamaya 

çalışmıştır. 

Gerek Kırgızistan ve gerekse de bundan önce Gürcistan ve Ukrayna’da gerçekleşen 

devrimlerde olduğu gibi Kırgızistan’da meydana gelen devrim de ABD’den habersiz ve 

bağımsız değildi. Görünürde daha fazla demokrasi ve özgürlük söylemleri ön plana 

çıkarılarak devrimleri haklı gerekçelere dayandırma çabaları olsa da gerçekte böyle olmadığı 

çok açıktı. Öte yandan dünyanın diğer taraflarında olduğu gibi Orta Asya’da da demokratik 

yönetimlerin işbaşına gelmesi, ABD’nin çıkarları açısından risk olabilirdi. O halde Amerika 

bu riski göze almaktansa kendi politikalarına katkı sunabilecek, kendisine biçilen role sadık 

kalacak siyasal kadroları işbaşında görmek istemekteydi. Mesela Özbekistan’daki İslam 

Kerimov yönetimi tam bir otokrasi rejimi olmasına rağmen, ABD’nin bölgesel politikalarına 

verdiği destek karşılığında Washington’un gazabına uğramaktan kurtulmuştur. Buna karşılık 

Kırgızistan, bölgedeki en ileri demokratik uygulamalara sahip olmasına rağmen, kendisine 

biçilen rolü oynamakta isteksiz davrandığı için ilk devrimiyle tanışmıştır.  

11 Eylül 2001 tarihi Kırgızistan ile ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına neden 

olmuştur. ABD’nin Afganistan’da başlattığı operasyonlar ABD açısından Orta Asya’nın 

önemini stratejik açıdan daha da artırmış, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği 

geliştirilmiştir. Bu dönemde ABD başkanı George Bush’un terör karşıtı operasyonlar için 

koalisyon kurulması çağrısına Kırgızistan tam anlamıyla destek vermiştir. Özbekistan İslam 

Hareketi (IMU) silahlı militanlarının 1999’da Fergana Vadisi’ne girmesi ve Hizbut Tahrir gibi 

İslami örgütlerin faaliyetleri Kırgızistan’ı endişelendirmiştir. Bu yüzden bölge devletleri ABD 

ile askeri işbirliğini desteklemeye başladılar. Kasım 2001’de ABD yönetimi Afganistan’daki 

terörle mücadele kapsamında Kırgızistan’dan Manas Havaalanını kullanmayı talep etti. 

Akayev hükümeti ABD’nin bu talebini olumlu karşıladı ve Afganistan’daki Taliban ve El-

Kaide gibi unsurlara karşı hava sahasının kullanmasına müsaade etti. (Jamankulova, 2011: 

47,48)  

Aralık 2001’de Kırgızistan ve ABD arasında Manas havaalanının geçici olarak 

ABD’ye tahsis edilmesine dair anlaşma imzalandı. Anlaşmanın süresi bir yıl ile sınırlı tutuldu 

ancak taraflar arasında mutabık kalınırsa bu süre uzatılabilecekti. Manas havaalanı Afganistan 

operasyonlarında ABD’nin başını çektiği koalisyon ülkeleri tarafından aktif olarak 

kullanılmıştır. Akayev hükümetinin ABD ve NATO kuvvetlerine ülkenin kapılarını açması 

aynı zamanda iç güvenlikle ilgili bir durumdu. Zira 1999’da olduğu gibi IMU militanlarının 

Kırgızistan’a sızma ihtimalinin olması Kırgızistan için göz ardı edilemeyecek bir tehditti.  

ABD, Aralık 2004’te Akayev yönetimine Çin sınırında istihbarat uçuşu yapmak için 

başvuruda bulunmuştur. Ancak Amerikan’ın ısrarlı talebine rağmen bu istek Kırgız hükümeti 

tarafından reddedilmiştir. Ayrıca Akayev’in ABD üssünün kapatılmasıyla ilgili parlamentoda 

girişimde bulunması, Amerika tarafından bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir. 

Artık Amerika cephesinden Akayev iktidarının gitmesi yönünde çıkan seslerin gittikçe 
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yükseldiği görülmekte ve açıkça Kırgız muhalefeti desteklenmektedir. Böylece Akayev 

yönetimi yolsuzluk ve gittikçe artan otoriter yönetim anlayışından kaynaklı kendi 

destekçilerini kaybederken diğer taraftan ülkede muhalefeti destekleyen ve Amerika 

tarafından fonlanan STK’ların faaliyetleri devrimin ayak seslerini duyurmuştur. 

Devrim Sürecinde Kırgızistan-Rusya İlişkileri 

Kırgızistan’ın dış politikasında Rusya daima önemli bir konumda olmuştur. Bunun en 

önemli sebebi ise Sovyet Rusya döneminden beri devam eden sosyo-ekonomik bağlardır. 

Ayrıca Kırgızistan’ı yöneten devlet adamlarının çoğunun SSCB eğitim ideolojisiyle yetişmiş 

olması nedeniyle Rusya’ya yakınlık hissetmeleri önemli bir faktördür. 1991’den itibaren 

Kırgızistan ile Rusya arasındaki ilişkiler gözden geçirilerek yeniden ve daha kapsamlı olarak 

yapılandırılmıştır. Türk cumhuriyetleri içinde ekonomik ve askeri olarak en zayıf olan 

Kırgızistan, güvenlik ve topraklarını koruma politikasında daima Rusya’nın desteğini almaya 

çalışmıştır.  

1992’de Rus sınır birliğinde görevli askerlerin Kırgızistan’da görev yapabileceği ile 

ilgili bir anlaşma yapıldı. Sözü edilen Rus birlikleri Tacikistan’daki iç savaş boyunca Kırgız-

Tacik sınırında görev yapmışlardı. Ayrıca bu Rus sınır muhafız birliği Kırgız-Çin sınırında 

1999’a kadar sınırı korumuşlardır. Akayev iktidarının Kırgızistan topraklarında 1999’da 

radikal dini grupların Kırgızistan’ın Batken bölgesine sızmasından sonra Rusya ile ilişkiler 

daha ileri düzeye taşınmış ve uluslararası terörizme karşı birlikte hareket etme kararı 

alınmıştır. Ülkede ABD’ye askeri üs kurma izni verilmesi, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği 

ile de doğrudan ilgiliydi. Bu yüzden ve biraz da ortamı yumuşatma adına Temmuz 2000’de 

Akayev bizzat Moskova’yı ziyaret etmiş ve Rusya’yla siyasi ve askeri işbirliğine hazır olduğu 

mesajını vermiştir. Nitekim bu doğrultuda Aralık 2002’de Kırgızistan’ın Kant şehrinde Rus 

askeri üssünün oluşturulması yönünde karar alındı. Eylül 2003’te Moskova’da imzalanan 

anlaşmaya göre ise Rus askeri üssü beş senede bir uzatmayla Kırgızistan toprakların 15 sene 

kalacaktır denildi (Laumulin, 2009: 283). Yine Rus dili bu dönemde Kırgızistan’da Kırgızca 

ile birlikte resmi statüye kavuşturulmuştur. Görüldüğü gibi Akayev, ulusal ve bölgesel 

güvenliği sağlama adına ABD ve Rusya arasında bir denge siyaseti izlemeye çalışmıştır.  

ABD’nin Manas’ta kurduğu askeri üsse karşı sadece 30 km uzaklıktaki Kant’ta 

kurulan Rus askeri üssünün ABD üssüne rakip olmadığı düşünülemezdi. Nitekim bu konu 

Rus medyasında da gündeme getirilmiş bunun sadece terörizm ile açıklanamayacağı aynı 

zamanda Rusya karşıtı bir eylem olduğu ifade edilmiştir. Akayev iktidarı her ne kadar ABD 

ile Rusya’nın arasını açmak için bu tür söylemlerin gündeme getirildiğini açıklasa da durum 

değişmeyecekti (Jamankulova, 2011: 75,76) 

Neticede Akayev yönetiminin ABD ve Rusya arasında denge kurma girişimi bir 

ölçüde başarılı olsa da bu küresel oyuncular menfaat çatışması yaşadıklarında durumun 

Kırgızistan’ın aleyhine olduğu zamanlar da olmuştur. Kırgızistan’daki Lale Devrimi denilen 

hareket de bundan nasibini almıştır. Demokrasi ve özgürlük söylemleriyle gerçekleşen 

devrimin arka planında dış güçlerin çıkar çatışmasıyla birlikte ülkenin piyasa ekonomisine 

geçişinde başarısız olması, yolsuzluk, torpil, rüşvet vb. etkenlerin Kırgızistan ekonomisini 

çıkmaza sürüklemesi yer almaktadır. 
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Sonuç 

Kırgızistan’da Mart 2005’te meydana gelen ve Askar Akayev iktidarının düşmesine 

neden olan Lale Devrimi’ni sadece demokrasi ve özgürlük kavramlarıyla açıklamanın bir 

eksiklik olacağı bilinmelidir. ABD’nin Kırgızistan’da meydana gelen devrime Çin ve 

Rusya’yı kontrol altında tutmak amacıyla ciddi şekilde destek verdiği anlaşılmıştır.  

Kırgızistan’da meydana gelen halk ayaklanmasının ortaya çıktığı dönemde Orta 

Asya’daki ülkelerden bazılarının demokrasi ve özgürlüklere daha yakın olduğu görülür ki 

buna Kırgızistan ve Kazakistan örnek verilebilir. Diğer taraftan Özbekistan ve Türkmenistan 

gibi daha otoriter siyasal mekanizmaların bulunduğu ve neredeyse hiçbir muhalefet grubunun 

siyaset yapmasına müsaade edilmediği ülkeler mevcuttur. Kırgızistan’da ise demokratik 

durum nispeten daha ılımlıdır. Muhalefet grupları sıkı kontrol altında değildir.  

Ancak bu ülkelerin tamamının adı respublika (cumhuriyet) olduğu halde devlet 

başkanları, parlamentolarını dikkate almadan keyfi uygulamalara imza atmaktadırlar.  Bu 

ülkelerde siyasal ve ekonomik alanlar başkan ve etrafındaki küçük bir azınlık tarafından 

kontrol edilmektedir. Buna rağmen Akayev döneminin Kırgızistan’ın kendi çevresindeki 

ülkeler göre demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında oldukça iyi bir konumda 

olduğu söylenebilir. Ancak özellikle Akayev yönetiminin son dönemlerinde seçimlere hile 

karıştırılması, halkın alım gücünün düşmesi, rüşvetin yaygınlaşması ve liyakate dayalı bir 

düzen kurulamayışı ve üstüne üstlük daha da otoriteleşen yönetim tarzı halkın öfkesine neden 

olmuştur. İlaveten Akayev’in gittikçe Rusya’ya yakınlaşan bir görüntü vermesi ve ABD’nin 

bölgesel beklentilerine karşı kayıtsız kalması ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kurucu üyesi 

olması, Washington açısından Akayev rejiminin gözden düşürülmesine yeterli sebepler olarak 

değerlendirilebilir. Neticede ortaya konan kanıtlardan ve yapılan analizlerden anlaşılacağı 

üzere devrimin arkasında ABD’nin olduğu anlaşılmıştır. Zaten devrik lider Akayev de 

Rusya’da verdiği mülakatlarda bu durumu açıkça dile getirmiştir. 
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Yahya Kemal’in “Bir Başka Tepeden” ve Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” Şiirlerinde 

İstanbul Duyguları 

Sabri Balta
1
 

Özet 

Kültürler ve medeniyetler şehri İstanbul klâsik Türk şiirinde şöhretli şairlerimizin 

dizelerinde asırlardır yaşayan eşsiz şehirlerden birisi olmuştur. İstanbul, edebiyatımız 

üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Fethinden bu yana pek çok şair tarafından İstanbul üzerine 

çok sayıda şiir yazılmıştır. Bu şiirlerde şehre ruh veren neredeyse bütün unsurlar şairlerin 

kendi bakış açılarına göre dile getirilmiştir. Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının ve şiirinin 

büyük sütunlarından Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) ile Necip Fazıl Kısakürek (1904-

1983) İstanbul deyince akla ilk gelen şairlerdendir. Yahya Kemal’in “Bir Başka Tepeden” ve 

Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirleri İstanbul’u en güzel anlatan şiirlerdendir. Tam bir 

İstanbul hayranı olan Yahya Kemâl “Bir Başka Tepeden” adlı şiirinde İstanbul’a hürmet 

edercesine ‘Aziz İstanbul’ sıfatı vererek, şehre büyük bir heybet yüklemeyi ustalıkla 

başarmıştır. Necip Fazıl ise, “Canım İstanbul” adını verdiği şiirinde İstanbul’u adeta 

kendisiyle özdeşleştirmiştir. Şair için İstanbul yaşadığı ve rengine büründüğü bir iklim, 

güzelliğinden bir şey kaybetmeyen bir sevgilidir. Şiir, yansıttığı tarih ve medeniyet ruhu 

itibariyle şairin diğer şehir şiirlerinden ayrılmaktadır. Bu çalışmamızda, Yahya Kemal’in “Bir 

Başka Tepeden” ve Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirlerinde iki şairin İstanbul duygularına 

yer verilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Şiir. 

Istanbul Feelings in Yahya Kemal's "From Another Hill" and Necip Fazıl's 

"Dear İstanbul" Poems 

Abstract 

Istanbul, the city of cultures and civilizations, has been one of the unique cities that 

have lived for centuries in the lines of our famous poets in Classical Turkish poetry. Istanbul 

has left a deep impact on our literature. Since its conquest, many poems have been written on 

Istanbul by various poets. In these poems, almost all the elements that give spirit to the city 

have been expressed according to the poets' own perspectives. Yahya Kemal Beyatlı (1884-

1958) and Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), who are among the great pillars of twentieth 

century Turkish literature and poetry, are among the first poets that come to mind when 
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Istanbul is mentioned. Yahya Kemal's "From Another Hill" and Necip Fazıl's "Dear Istanbul" 

poems are among the poems that best describe Istanbul. Yahya Kemâl, a true Istanbul fan, 

masterfully managed to impose great majesty in his poem "From Another Hill", using the 

adjective "Saint Istanbul" as if showing respect to Istanbul. He reflected the unique beauty of 

Istanbul into his poetry from a perspective of history, belief, culture, aesthetics and 

civilization. Necip Fazıl almost identified Istanbul with himself in his poem he named "Dear 

Istanbul". Necip Fazıl almost identified Istanbul with himself in his poem "Dear Istanbul". 

For him, Istanbul is a climate in which he lives and takes on its color, a lover that does not 

lose anything from its beauty. The poem differs from the poet's other city poems in terms of 

the history and civilization spirit it reflects. In this study, the feelings of two poets about 

Istanbul in Yahya Kemal's "Another Hill" and Necip Fazıl's "Dear Istanbul" poems are 

emphasized. 

Keywords: Istanbul, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Poem. 

Giriş 

Şehirlerin de ruhu vardır (Söylemez, 2018: 381). Şehirlere ruh veren, doğal 

güzelliklerinden başka, tarihi, kültürü, edebiyatı, mimarisi, sanatı, sanatçısı, musikisi, 

destanları, aşkları, aşıkları ve mümtaz şahsiyetleridir. Şairler, etkilendikleri ve etkiledikleri 

şehirlerin ruhlarını dizelerinde canlandırarak, şehirlerin konuşan dili, yankılanan sesidirler. 

Şehrin tarihini, coğrafyasını, mimarisini ve sosyal yapısını hayalleriyle ve estetik 

tasavvurlarıyla süslemek suretiyle yeniden inşa ederek yüzyıllar sonrasına aktarırlar 

(Karadavut, 2020: 461). Şehir ile şair iç içedir. Klâsik Türk edebiyatında gerek Divan, 

Tanzimat ve İkinci Meşrutiyet şairleri ve şiiri gerekse Cumhuriyet dönemi şairleri ve şiiri 

şehirlidir (Narlı, 2008: 157).  

Eşsiz şehirlerin çoğu zaman şöhretli şairleri de olagelmiştir. Üzerinde bir çağın açılıp, 

bir çağın kapatıldığı, kültürler ve medeniyetler şehri, Fatih Sultan Mehmed Han şehri İstanbul, 

asırlardır Klâsik Türk şiirinde şöhretli şairlerimizin dizelerinde yaşayan emsalsiz şehirlerden 

birisi olmuştur. Yaklaşık beş asır Osmanlı Devleti’nin merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde 

de kültür merkezi olmaya devam eden İstanbul, edebiyatımız üzerinde derin tesirler ve izler 

bırakmıştır (Tat, 2015: 213). Fethinden bu yana şairlerimiz, yaşadıkları dönemde İstanbul için 

kaside, gazel, mesnevi ve şiir vb. gibi çeşitli tarzlarda kaleme aldıkları dizelerinde, şehre ruh 

veren neredeyse bütün unsurları kendi gönül dünyalarına ve bakış açılarına göre dile 

getirmişlerdir.  

18. yüzyıl divan şairlerimizden Nedîm’in “Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır, Bir 

sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır” dizelerinde “Bir taşına bütün Acem ülkesi feda olsun” 

dediği şehr-i İstanbul (Macit, 1997), Türk edebiyatında pek çok ünlü şairimizin duygu 

dünyasında ayrı bir ruh, ayrı bir değer kazanmıştır. Nedîm’in yanında Aynî, Bakî, Cafer 

Çelebi, Esrar Dede, Eşref Paşa, Gelibolulu Alî, Hevâî, Hoca Sâdeddin, Seyyid Vehbî, 

Sürurî, Süleyman Nâhîfî, Şeyh Galib, Tâcîzâde Câfer Çelebi, Zekeriyâzâde Yahyâ Efendi 

gibi pek çok divan edebiyatı şairi, kaleme aldıkları gazellerde, kasidelerde, mesnevilerde ve 

şehrengizlerde İstanbul’un yaşayış tarzı, örf ve âdetleri, mevsimleri, semtleri ve mimarisi gibi 

çok çeşitli unsurlarını işlemişlerdir. Bunun yanında, Cumhuriyet döneminde kimi şairlerin, 
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şiirlerinde İstanbul’un çeşitli yönlerini olumsuz bakış açısıyla dile getirdikleri, buna karşın 

Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Orhan Veli Kanık, Behçet 

Necatigil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Can Yücel, Mustafa Necati Karaer, Edip Cansever, Sezai 

Karakoç ve Erdem Bayazıt gibi kimi şairlerin ise çeşitli şiirlerinde İstanbul’un daha çok 

güzelliklerini öne çıkardıkları görülmektedir.   

1884 yılında Üsküp’te doğan ve 1958 yılında İstanbul’da vefat eden Yahya Kemal 

Beyatlı, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının ve şiirinin büyük sütunlarından olup, Gök 

kubbemiz şairi olarak anılmaktadır. Yahya Kemal Beyatlı, yirminci yüzyılın başında divan 

edebiyatı geleneğini göz ardı etmeden divan şiirinden pek çok malzemeyi modern şiire taşıyan 

(Gürsoy, 2018: 64), sadece Türk şiirinin değil, Türk tarihinin, Türk musikisinin, Türk 

mimarisinin ve İstanbul’un mühre şairidir (Aktaş, 2010: 32). Yahya Kemal, İstanbul deyince 

akla ilk gelen şairlerden biridir. O tam bir İstanbul hayranı olup, çok sevdiği İstanbul’u sokak 

sokak, cadde cadde adımlamıştır. Bütünüyle bir İstanbul şairi olan Yahya Kemal (Bayrak, 

2009: 1533) İstanbul şehrini, bir güzellik olduğu kadar tarih ve uygarlığın bileşimi, bir kültür 

ürünü olarak yansıtmıştır (Çankaya, 2016: 96). Yeni Türk şiirinde İstanbul’u bütün bir 

medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak gören, bu yüzden İstanbul’un her yapısını, her semtini, 

her manzarasını seven en önemli şairdir (Narlı, 2008: 159). Şiirinde çok geniş bir mekân algısı 

işleyen Yahya Kemal’in neredeyse bütün Osmanlı mekânı, bütün İmparatorluk toprağı onun 

şiirinde varlık bulurken, İstanbul bu geniş mekânın kalbi konumuna yerleştirilerek bütün 

kılcal damarlarıyla resmedilmiştir (Yivli, 2009: 694). Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul, 

fetih destanı, her biri ayrı bir ruh taşıyan semtleri ve büyük mimarî eserleriyle ebedî bir 

güzelliğe sahip bir şehirdir (Kaplan ve Kutlu, 1980). Onun şiirlerinde tarih, vatan, millet, 

milliyet, aşk, kadın, din, musikî, sonsuzluk ve ölüm gibi birçok tema ele alınmakla birlikte, 

İstanbul ayrıcalıklı bir yeri tutmaktadır (Doğan, 2008: 166).  

Yahya Kemal’e göre kültürümüzün önemli taşlarından biri de musikidir (Çakmakcı, 

2020:8). Yahya Kemal’in şiirinde musikiye de önem veren bir şairdir. Onun pek çok şiiri 

bestelenerek Türk müziğine kazandırılmıştır O, Hacı Ârif Bey’in musiki meclislerine 

katılmış, büyük Türk bestekârı Itrî’nin müziğiyle tanışmış, bazı şiirlerinin başlığında İsmail 

Dede Efendi, Hafız Tanburi Cemil Bey ve Itri Efendi gibi Türk musikisinin zirve 

bestekarlarına yer vermiş, bazı şiirlerini bu bestekarlara ithaf etmiş bir şairdir (Güldürmez, 

2015: 1159).   

1904 yılında İstanbul’da dünyaya gelen, İstanbul’da uzun yıllar yaşayan ve yine 

İstanbul’da 1983 yılında hayata veda eden Necip Fazıl Kısakürek ise Cumhuriyet döneminin 

kuşkusuz en şöhretli ve aynı zamanda anlaşılması en zor şairlerinden birisidir. Türk Edebiyatı 

Vakfı tarafından kendisine 1980 yılında ‘Şâirler Sultanı’ ünvanı verilen Necip Fazıl 

(Demirbağ, 2011: 22), şiirinde mutlak hakikati arayan (Saltık, 2015: 1996), kullandığı 

kelimeleri titizlikle seçen (Karabulut, 2017: 2), sonsuzluk kervanında yürüyen bir şairdir. Ona 

göre, şiirde kullanılan kelimeler, çok önemli olmalı ve derin mana taşımalıdır. Necip Fazıl’ın 

şiirlerinde zaman, insan, cemiyet, hayat, hakikat, ölüm, fikir, inanç, tarih ve medeniyet 

temaları öne çıkmakla beraber, işlediği başlıca temalardan birini de şehir oluşturmaktadır. 

Nitekim, ‘Çile’ adlı eserinde şiirlerini tasnif ederken isimlendirdiği ana başlıklardan birini 

‘Şehir’ oluşturmuş, bu ana başlık altında ‘Kaldırımlar’, ‘Otel Odaları’, ‘Bacalar’, ‘İstasyon’, 

‘Sokak’, ‘Apartman’, ‘Karacaahmet’, ‘Nur Şehri’, ‘Şehrin Kalbi’ ve ‘Canım İstanbul’ isimli 

şiirlerine yer vermiştir. ‘Şehir’ başlığı altında topladığı ‘Canım İstanbul’ şiiri dışındaki 

şiirlerinde daha çok şehrin kaldırımları, caddeleri, sokakları ve mekanları üzerinden 

seslenerek ifade etmeye çalıştığı, hakikati arayış yolculuğu esnasındaki korkularının, 

yalnızlığının, ıstırabının, çilesinin, iç ve dış dünyasında yaşadığı gerilimlerin, fırtınaların, 

çatışmaların ve dertleşmelerin yansıtıldığı farklı bir ruh hali hissedilmektedir. Belki de, bütün 
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bunlar Necip Fazıl üzerinde, sürekli tefekkür eden bir ruh dünyasının, dertli bir bakış açısının 

ve zengin bir gönül dünyasının gelişmesine ve yansımasına, böylece sanat ve şiirinde 

derinleşmesine vesile olmuştur. 1963 yılında kaleme aldığı “Canım İstanbul” şiiri, kaleme 

alınış biçimi, olumlu ve derin bakış açısı, vermek istediği mesaj ve yansıttığı tarih ve 

medeniyet ruhu itibariyle, diğer şehir şiirlerinden hemen ayrılmaktadır.   

Diğer taraftan, emsalsiz şehir İstanbul, şairlerimizin yanında, çok sayıda söz yazarı ve 

sanatçımızın da mısralarında, derlemelerinde ve bestelerinde canlı olarak yaşamaktadır. 

Sözlerini İstanbul’dan alan ve çeşitli makamlarda bestelenen “Ah güzel İstanbul, ey şirin 

İstanbul” (Söz: Vecdi Gönül, Beste: Kadri Şençalar), “İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne 

anlar” (Söz: Behçet Kemal Çağlar, Beste: Münir Nurettin Selçuk), “Boğaziçi şen gönüller 

diyarı” (Söz ve beste: Aleaddin Yavaşça), “Beyoğlu’nda gezersin, gözlerini süzersin” (Beste: 

Neyzen Rıza), “Kız sen İstanbul’un  neresindensin” (Söz: Elbistanlı Hacı Yener, Beste: Ünal 

Narçın) ve “İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider, deste deste hanımlara gül gider” (Söz ve beste: 

Anonim) gibi pek çok gönül eseri (Güntekin, 2000: 100-105), dinlerken hepimize İstanbul’u 

hatırlatmakta ve yaşatmaktadır. Bununla birlikte, bu makalenin de konusunu oluşturan Yahya 

Kemal’in “Bir Başka Tepeden” adlı şiiri Münir Nurettin Selçuk (Güldürmez, 2015: 1170), 

Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiiri Amir Ateş (Anonim, 2021) tarafından bestelenerek 

duygu dünyamızdaki yerlerini almışlardır.  

Günümüze kadar çok sayıda şaire ilham kaynağı olmuş İstanbul üzerine çok sayıda şiir 

yazılmıştır. Bu makalenin gayesi, İstanbul’u en güzel anlatan şiirler içerisinden Necip Fazıl 

Kısakürek’in ‘Canım İstanbul’ ve Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Bir Başka Tepeden’ isimli 

şiirlerinde iki şairin İstanbul duygularını, İstanbul sevgi ve hayranlıklarını ortaya koymaktır.   

 

Yahya Kemal: “Bir Başka Tepeden”  

 

Yahya Kemal Beyatlı Türk şiirinin zirve simalardan biridir. Şiirlerinde şehir temasını 

işleyen şairlerdendir. İstanbul onun hayatında ve duygu dünyasında bambaşka bir yerdir. O, 

tam bir İstanbul hayranıdır. Yahya Kemal’e göre İstanbul vatanın özeti olup, her semtinin ayrı 

bir ruhu, ayrı bir güzelliği vardır (Doğan, 2008: 182).  

Yahya Kemâl “Bir Başka Tepeden” adlı şiirinde şehrin heybetini ifade eden çarpıcı bir 

başlık kullanmıştır. Daha şiirinin ilk cümlesinde İstanbul’a hürmet edercesine ve manevi 

kimliğine dokunurcasına ‘Aziz İstanbul’ sıfatı vermeyi ve böylece şehre büyük bir heybet 

yüklemeyi ustalıkla başarmıştır. İstanbul’a fiziki manzaralı bir yüksek tepe üzerinden gerçekte 

bir uhrevi yükseklik görüntüsü verirken, şehrin heybetli görünümü ile İstanbul’un azizliğini 

bir araya getirerek İstanbul’a şöyle seslenmektedir:  

 

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!” (Beyatlı, 2015: 12).  

 

Şair, ilk dört mısrada İstanbul’a övgü dolu kelimelerle hitap etmekte, İstanbul’la 

iletişim kurmakta ve İstanbul’la konuşmaktadır. Çok sevdiği bu şehri sokak sokak, cadde 

cadde, köşe bucak gezip dolaşan şairin gözünde İstanbul, her yeriyle sevilmesi gereken, gezip 

gördüğünde sevilmeyecek hiçbir yeri olmayan bir şehirdir. Şairin, yaşadığı müddetçe kendi 

gönül tahtına seve seve oturttuğu ve bundan büyük haz duyduğu şehirdir İstanbul. Şair, 

üçüncü ve dördüncü mısralarda iki defa ömür kelimesi kullanarak, İstanbul sevgisini bir ömür 

üzerinden dile getirmiştir. Nitekim üçüncü mısrada İstanbul’u hayatının sonuna kadar 

kalbinde bir huzur ve güzellik şehri olarak yaşayacağını ve yaşatacağını, dördüncü mısrada ise 

bir semtinin sevilmesinin bile bir ömre bedel olduğunu çok estetik biçimde ahenkli olarak 

ifade etmiştir:    

547



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

 

 “Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 

 Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 

 Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.” (Beyatlı, 2015: 12). 

 

Şiirin devamında Yahya Kemal’in İstanbul sevgisi ve güzelliği dünya çapında 

şehirlerle mukayeseli olarak işlenerek, estetik oluşunun yanında, büyüleyici bir anlatıma da 

bürünmüştür. Şair, dünyada pek çok göz alıcı ve ihtişamlı şehirler olduğunu, fakat bütün 

büyüleyici güzelliklerin aslında şekillendiği şehrin İstanbul olduğuna vurgu yapmıştır. Öyle 

ki, Yahya Kemal’e göre İstanbul, efsunlu güzellikleriyle kendisini seyredenleri büyüleme 

niteliğine sahip olduğu için, dünyadaki tüm şehirler bir tarafta İstanbul bir tarafta tutulmuştur. 

Şair, burada İstanbul’u duygu dünyasında bütün şehirlerden üstün tutmuş, onu şehirlerdeki 

güzelliklerin yaratıldığı yer, bir bakıma şehirlerin anası olarak görmüştür:  

 

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda,  

Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.” (Beyatlı, 2015: 12). 

 

Diğer taraftan, Yahya Kemal’e göre İstanbul, büyüleyici olduğu kadar huzur veren bir 

rüya şehir, yaşanmaya değer bir yerdir. Şair, bu rüya şehirde uzun yıllar hayat sürmeyi, orada 

dünya hayatına veda etmeyi ve yine orada ebedi hayata kadar huzurla yatmayı büyük bir 

bahtiyarlık olarak hissetmektedir. Nitekim, İstanbul’da uzun yıllar yaşayan, vefat eden ve 

İstanbul toprağında yatan kişileri, çok estetik ifadelerle en hoş, huzur içinde ve sanki bir güzel 

rüyada ömür geçirmiş, gerçekten yaşanmaya değer bir yerde yaşamış talihli insanlar olarak 

nitelendirmektedir:  

 

 “Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada 

 Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.” (Beyatlı, 2015: 12). 

 

 

Necip Fazıl: “Canım İstanbul”  

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli simalarından olan Necip Fazıl 

Kısakürek, şiirlerinde şehir temasını da işleyen şairler arasındadır. O hem şehirli hem de 

şehirle iç içe bir şairdir. Onun, adına şiir yazdığı şehirlerden biridir, doğduğu, yaşadığı, canım 

dediği ve can verdiği İstanbul. "Canım İstanbul" şiiri, Necip Fazıl’ın İstanbul’a bakışını ve 

yüklediği değeri yansıtan şiirlerinden biridir. Şairin, dört bölümden oluşan bu şiirinde, bir 

yandan İstanbul’la kendi duygu dünyası arasında derin bağlar kurmaya çalıştığını, diğer 

yandan İstanbul için hissettiği tarih, inanç, kültür ve medeniyet algısını olabildiğince şiirine 

işlediğini görüyoruz.  

Necip Fazıl, başlıkta çarpıcı biçimde vurguladığı gibi, şiire en kıymetli varlığı olan 

ruhuyla/canıyla giriş yaparak, ilk dört mısrada İstanbul’u adeta kendisiyle özdeşleştirmiştir. 

Şair için İstanbul, sadece ruhunun eritilerek bir kalıpta dondurulduğu, adına İstanbul ismi 

verilerek toprağa kondurulduğu bir yer değil, aynı zamanda içinde tüttüğü, yaşadığı, nefes 

aldığı ve rengine büründüğü bir iklim, dahası zaman ve mekân ötesinden gelen, güzelliğinden 

bir şey kaybetmeyen, altın yaldızlı bir çiçek gibi edalı bir sevgilidir. Şair, bu mısralarda 

kendisini İstanbul’a o derece ait hissetmiş olmalı ki, ruhunun ismi ve cisminin İstanbul 

olduğunu şu şekilde söyleyebilmiştir:  

 

“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;  
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Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 

İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; 

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.” (Kısakürek, 2016: 166). 

 

Necip Fazıl, şiirin birinci bölümünün devam eden mısralarında, giriş cümlelerinde 

ruhu ile yaptığı özdeşleştirmeyi, dünyamızı aydınlatan ve hayatın olmazsa olmazları olan 

güneş ve ay için de yaparak, onların da ezelden kader icabı iki İstanbullu olduğunu 

söylemeden geçememiştir. Şairin, denizi ve toprağı birbirine hasretle ulaşmayı bekleyen iki 

sevgili gibi İstanbul’da birbirine kavuşturması, İstanbul’a bir vuslat yeri olarak baktığına 

işaret ederken, canıyla eşdeğer tuttuğu İstanbul’u rüyaların gerçekleştiği, vatanımda vatanım 

dediği emsalsiz örnek şehir olarak görmesi, hem her yönüyle baştan aşağı İstanbullu olduğunu 

hem de İstanbul’a ne kadar büyük kıymet verdiğini göstermektedir. Şair, bütün bu 

tasavvurlarını şu mısralarla ifade etmiştir:   

 

“Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; 

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. 

Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, 

Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. 

İstanbul benim canım; 

Vatanım da vatanım... 

İstanbul, 

İstanbul...” (Kısakürek, 2016: 166). 

 

Şiirin ikinci bölümünde Necip Fazıl’ın İstanbul için dile getirdiği tarih, ahiret inancı, 

fetih ruhu, medeniyet, hayat, ölüm, günah ve rahmet tasavvurlarını çeşitli benzetmeler 

şeklinde yaptığını görmekteyiz. Bölüme başlarken, İstanbul’un delik surlarını tarihin 

gözlerine, endamlı servi ağaçlarını dünya ile ahiret arasındaki perdeye ve İstanbul'un 

bulutlarını şehri fetheden kumandan Fatih Sultan Mehmet Han’ın kır atına benzeten şair, 

İstanbul’un kubbelerinin birer pırlanta değeri taşıdığını ve paha biçilmez olduğunu veciz bir 

biçimde şu şekilde dizelere dökmüştür:   

 

“Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; 

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik... 

Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at; 

Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...” (Kısakürek, 2016: 167). 

 

Bilindiği gibi, Necip Fazıl, inancı ve benimsediği medeniyet tasavvuru gereği, hayat 

ve ölüm temalarını şiirlerinin önemli bir kısmında işlerken, bu şiirinde olduğu gibi, bu iki 

kavrama farklı pencerelerden bakış açıları kazandırmış ve mana derinliğine de çok özen 

göstermiştir.   Nitekim, şairin bu bakış açısını, işleme tarzını ve mana derinliğini çeşitli 

şiirlerinde açıkça görmek mümkündür. “Zindandan Mehmed’e Mektup” adlı şiirinde 

“Kavuşmak mı?.. Belki… Daha Ölmedim!” derken, ölümü Allah’a bir kavuşma olarak tarif 

etmiştir. “Ölüm güzel şey” başlıklı şiirinde ise “Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber, 

hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?” şeklindeki mısralarıyla da, aynı zamanda 

ölümü güzelleştiren, müjdeleştiren ve ölümle barışık olan bir şairdir o. Necip Fazıl, şiirin 

ikinci bölümünün devam eden mısralarında, şehadet parmağını göğe doğru yükselen bir 

minareye benzetirken de, “her nakışta o mana” olarak tanımladığı ölüm gerçeğini yine 

hatırlatmıştır. Ancak bu hatırlatmayı yaparken, “Hayattan canlı ölüm” ifadesiyle, ölümün bir 

daha yaşanmayacağı ahiret hayatının asıl canlı hayat olduğu vurgusunu perçinlemiştir. 

Devamında ise, İstanbul’da dünyevî ve uhrevî yönleriyle temsilen öne çıkardığı Beyoğlu ve 
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Karacaahmet semtleri üzerinden hayata, ölüme, günahlara ve buna karşın Allah’ın rahmetine 

birlikte vurgu yaparak, ümit dolu ve iyimser bir bakışla Allah’ın rahmetinin insanların 

günahları karşısında baskın olduğunu dile getirmiştir. Şairin, bu dizelerde, madde ve mana 

yönüne dikkat çektiği İstanbul’a, asıl mananın arandığı ve bulunması gereken bir mana şehri 

olarak da baktığını anlıyoruz:  

 

“Şahadet parmağıdır göğe doğru minare; 

Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? ..” 

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet; 

Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet... 

O manayı bul da bul! 

İlle İstanbul'da bul! 

İstanbul, 

İstanbul...” (Kısakürek, 2016: 167). 

 

Necip Fazıl şiirin üçüncü bölümünde, İstanbul boğazının ve Çamlıca’nın güzelliğine, 

Üsküdar’ın sık sık yangın çıktığı koskocaman ve görkemli ahşap konaklarına ve “Katibim” 

şarkısıyla inleyen/inleten büyüleyici klasik musiki nağmelerine tanbur ve ud sesleriyle 

dikkatleri çekmektedir. Şair, klasik musiki nağmelerinin peşine ilginç bir İstanbul kadını tarifi 

yapmaktan da geri kalmaz. Boğaz’a gümüş bir mangal benzetmesi yaparken, Çamlıca’yı derin 

göklerin yere indiği yer olarak tasvir eder. Yine, boğazın oynak/dalgalı sularını yalılara gidip 

gelen misafire benzetirken, yalıdaki resimde gördüğü eski sefir portresini dünyanın 

gidişatından mahzun bir sima olarak öne çıkarıverir:   

 

“Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; 

Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği.  

Oynak sular yalının alt katına misafir; 

Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.  

Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, 

Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar... 

Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? 

Cumbalı odalarda inletir 'Katibim'i... 

Kadını keskin bıçak, 

Taze kan gibi sıcak. 

İstanbul, 

İstanbul...” (Kısakürek, 2016: 167) 

 

Necip Fazıl, şiirin son bölümünde, bir yandan şehrin güzelliklerini ve öne çıkan 

yaşayış biçimlerini, diğer yandan Hisarlar üzerinden fetih ruhunu ve Topkapı Sarayı 

üzerinden tarihe şahitliğini çarpıcı benzetmelerle tasvir etmektedir. Son bölüme İstanbul’un 

güzelliğini anlatan dizelerle başlayan şaire göre İstanbul, zamanın yedi tepe üzerinde nakış 

nakış işlediği, her bir tepesinden tüm renklerin ve seslerin sayısızca zuhur ettiği, eşsiz ve 

benzersiz güzellikte bir şehirdir. Devam eden dizelerde, şair, şehrin olabildiğince güzelliğine 

karşın hem yaşayış biçimi çeşitliliğine hem de kültürel yozlaşmasına bazı semtler üzerinden 

vurgu yapmaktadır. Nitekim, Eyüp’ü - tarihi geçmişindeki ihtişamını ve manevî kimliğini 

kastederek - öksüz bulurken, Kadıköy’ü süslü püslü ve sosyete insanlarıyla ön plana çıkan, 

Moda’yı ise daha çok kendini beğenmişliğin ve gösterişin hakim olduğu semtler olarak 

tanımlamaktadır. Her şafak vakti Hisarlarda okları yaylarından çıkararak İstanbul’un fetih 

ruhuna vurgu yaparken, Topkapı sarayındaki çığlıklar üzerinden saltanat kavgalarına kurban 

edilen kişilerin seslerini duyurmaktadır:  
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“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! 

Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler...  

Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu, 

Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu. 

Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından 

Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.” (Kısakürek, 2016: 168) 

 

Şair, “Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar” diyerek, İstanbul’u bir yandan eşi 

benzeri olmayan bir yer gibi tanımlayıp anne ile özdeşleştirirken, diğer yandan orada sadece 

gülenleri değil, ağlayanları bile bahtiyar insanlar olarak görmektedir. Şaire göre İstanbul, 

gecesinde sünbüllerin koktuğu, bülbül gibi güzel Türkçesinin konuşulduğu eşsiz bir yerdir. 

Ayrıca, şiirin son güzel Türkçe vurgusu ile sonlandırması da dikkat çekicidir:   

 

“Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; 

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...  

Gecesi sünbül kokan   

Türkçesi bülbül kokan,  

İstanbul,  

İstanbul...” (Kısakürek, 2016: 168). 

 

 

2. Îki Şiirde Karşılıklı İstanbul Duyguları 

 

İstanbul günümüze kadar çok sayıda şaire ilham kaynağı olmuştur. Şairler, yaşadıkları 

dönemde hayata bakış açıları ve duygu dünyalarına göre İstanbul’un çeşitli unsurlarını 

şiirlerinde işlemişlerdir. Türk şiirinin zirve simalarından Yahya Kemal Beyatlı ve Necip Fazıl 

Kısakürek şiirlerinde şehir temasını işleyen, şehir kültürüne sahip, yüksek ruhlu şairlerdir. 

İstanbul’da uzun yıllar yaşamış, İstanbul’da hayata veda etmiş ve İstanbul toprağında huzur 

içerisinde yatan bu iki şair İstanbul sevgi ve hayranlıklarıyla hep en ön safta yer almışlardır. 

Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Bir Başka Tepeden’ ve Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Canım İstanbul’ 

isimli şiirlerinde İstanbul şehri bu iki şairin gözünde öne çıkarılan güzellikleriyle bambaşka 

bir hüviyete bürünmüştür. 

İstanbul’u sokak sokak, cadde cadde, köşe bucak dolaşan, İstanbul’un her yapısını, her 

semtini ve her manzarasını tutkulu seven Gök kubbemiz şairi Yahya Kemal Beyatlı 

İstanbul’un mühre şairi (Aktaş, 2010: 32) ve İstanbul’un sesi (Tanpınar, 2011: 355) olarak 

anılmaktadır. Yahya Kemal, İstanbul şehrini bir güzellik olduğu kadar tarih ve uygarlığın 

bileşimi, bir kültür ürünü olarak da görmüş (Çankaya, 2016: 96), şiirlerinde mekânın kalbi 

konumuna yerleştirdiği bu şehri bütün kılcal damarlarıyla resmetmiştir (Yivli, 2009: 694). 

Yahya Kemal İstanbul’u etik ve estetik değerlerin inşa edildiği, nesilden nesile aktarıldığı bir 

ideal şehir olarak görmüştür (Güneş, 2018: 109). İstanbul’u Türk şehri yapan idrak ve 

iradenin mekânlara sinmiş ruhunun kaybolmasından endişe duyan şair, bütün gücüyle 

manzara ve yapılara sinmiş bu ruhu ölümsüzleştirmeye çalışmıştır (Narlı, 2008: 162). ‘Bir 

Başka Tepeden’ adli şiirinde Yahya Kemâl’in İstanbul’da hayat sürmeyi uzun bir rüya olarak 

tarif etmesi ve ölünceye kadar orada yaşamak ve oraya gömülmek istemesi, onun İstanbul ile 

ruhu arasında kurulan bağın ölümsüzlüğünü sergilemektedir (Ay, 2020: 161). Ona göre, orada 

yaşayan kadar, orada hayata veda eden, onun toprağında yatanlar bile bahtiyar insanlardır. 

Sadece İstanbul toprağı üzerinde yaşamış olmak değil, orada ölüp, onun toprağı altında 

gömülmek bile en uzun bir rüyada yaşayıp gitmektir (Güneş, 2018: 110-111). Bu şiir onun 
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İstanbul’a duyduğu yoğun bir muhabbetin ve hürmetin samimi bir şekilde terennümüdür (Ay, 

2020: 163). 

Necip Fazıl’ın doğduğu, yaşadığı, canım dediği ve can verdiği İstanbul şehri için 

yazdığı "Canım İstanbul" şiiri, tıpkı Yahya Kemal’de olduğu gibi, onun şehre bakışını ve 

yüklediği yüksek değeri yansıtmaktadır. Onun, Yahya Kemal’le benzer şekilde, bir yandan 

İstanbul’la kendi duygu dünyası arasında derin bağlar kurmaya çalıştığını, diğer yandan 

İstanbul için hissettiği tarih, inanç, kültür ve medeniyet algısını şiirine işlediğini görmekteyiz. 

Pek çok şehir şiiri yazan Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiiri, kaleme alınış biçimi, bakış 

açısı, vermek istediği mesaj ve yansıttığı tarih ve medeniyet ruhu itibariyle, diğer şehir 

şiirlerinden ayrıca kolaylıkla ayrılmaktadır. Şiirde Necip Fazıl’ın gözünde İstanbul, zamanın 

yedi tepe üzerinde nakış nakış işlediği, her bir tepesinden tüm renklerin ve seslerin sayısızca 

zuhur ettiği, “Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar” dediği emsalsiz güzellikte bir şehirdir. 

Necip Fazıl, çarpıcı bir başlık kullandığı, ruhu üzerinden giriş yaptığı bu şiirinde kendisini 

İstanbul’la özdeşleştirmiştir. Hatta, bununla kalmayıp, gönül dünyasında güneş ve ay’ı bile 

İstanbullu yapmaktan haz duymuştur. Şair, denizi ve toprağı birbirini bekleyen iki sevgili gibi 

İstanbul’da birbirine kavuşturmuş, böylece İstanbul’u bir vuslat şehri olarak göstermiştir. 

Şiirde dile getirdiği tarih, ahiret inancı, fetih ruhu, medeniyet, hayat, ölüm, günah ve rahmet 

tasavvurlarını çeşitli benzetmelerle işlemiş, bunu yaparken mana derinliğine itina göstermiş, 

dahası İstanbul’u asıl mananın aranıp bulunması gereken bir mana şehri olarak işaret etmiştir.  

‘Bir Başka Tepeden’ ve ‘Canım İstanbul’ şiirlerinde Yahya Kemal ile Necip Fazıl 

birbirine benzer bir pencereden, birbirine benzer veya birbirini tamamlayan duygularla 

İstanbul’u işlemişlerdir. Şairlerin kalpleri adeta İstanbul için çarpmıştır. Her iki şair kendi 

gönül dünyalarından kalemlerine döktükleri, ses, öz ifade ve estetik anlatım açısından ahenkli 

kelimelerle şiirlerine yüksek duygular yüklemişlerdir. İki şiirde şairlerin İstanbul için 

hissettikleri samimi duygular okuyucuya da yansımakta, huzur vermekte ve 

duygulandırmaktadır. Yahya Kemal’e göre, şairin gönül tahtına oturttuğu İstanbul öyle bir 

rüya şehirdir ki yalnızca bir semtini sevmek bile bir ömre değerdir. Necip Fazıl’a göre ise, 

derin manalı ve can alıcı ifadelerle ‘Ruhunun eritilip kalıpta dondurulduğu, İstanbul diye 

toprağa kondurulduğu’, ‘Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar olmaz’ dediği ayrıcalıklı ve 

emsalsiz bir yerdir. Yahya Kemal İstanbul’u dünyadaki bütün şehirlerden üstün tutmuş, onu 

şehirlerdeki güzelliklerin yaratıldığı yer olarak görmüş, buna karşın Necip Fazıl ise canıyla 

özdeşleştirerek ‘vatanımda vatanım’, ‘zaman mekân aşıp geçmiş sevgilim’ diye 

nitelendirmiştir. Böylece, İstanbul şehri Yahya Kemal için ‘Aziz İstanbul’, Necip Fazıl için 

‘Canım İstanbul’ hüviyetine kavuşmuştur. Her iki şair İstanbul’u en güzel sıfatlarla anma, en 

güzel duygularla ifade etme heyecanı ve yarışı içerisine girmişlerdir. Her iki şair İstanbul 

hislerini estetik tasarımlı ifadelerle ustalıkla dile getirmişlerdir.  

 

 

Sonuç 

Türk şiirinin zirve simaları Yahya Kemal ve Necip Fazıl yaşadıkları dönemde hem 

Avrupa’yı hem de İstanbul’u iyi bilen, şehir kültürü yüksek, yüksek ruhlu şairlerdir. Yahya 

Kemal’in ‘Bir Başka Tepeden’ ve Necip Fazıl’ın ‘Canım İstanbul’ şiirlerinde Yahya Kemal 

ile Necip Fazıl birbirlerine yakın bir pencereden ve birbirlerini tamamlayan derin manalı 

duygularla İstanbul’u işlemişlerdir. Şiirlerde her iki şair kendi gönül dünyasına göre İstanbul 

hislerini estetik tasarımlı ifadelerle ustalıkla dile getirmişlerdir. Öyle ki, her iki şiir bu açıdan 

bir sanat eseri hüviyeti taşımaktadır.  
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Bu çalışmamızda, ilgili bölümlerde ayrı ayrı ve karşılıklı yorumlanan Yahya Kemal’in 

‘Bir Başka Tepeden’ ve Necip Fazıl’ın ‘Canım İstanbul’ şiirlerinde, iki şairin İstanbul 

duygularına yer verilmiştir. Şairlerin İstanbul duyguları sonuç olarak şu şekilde özetlenebilir: 

 

1. Her iki şair İstanbul’un güzelliğini ve ayrıcalığını bir tarih ve medeniyet zemininde 

yansıtmışlardır. 

2. İki şair İstanbul sevgi ve duygularını en kıymetli varlıkları olan canları ve ömürleri 

üzerinden dile getirmişlerdir.  

3. Her iki şair İstanbul’la kendi ruh ve gönül dünyaları arasında bir yakınlık, bir bağ, 

bir ilgi kurmuş ve bu şehri kendi hisleriyle değerlendirmişlerdir. İstanbul’a ruhen ve 

bedenen bağlanmışlardır. Bunun altında, her iki şairin İstanbul için hissettikleri 

benzer tarih, kültür ve medeniyet bakış açıları ve algısı yatmaktadır. 

4. Her iki şair İstanbul’la özdeşleşmiş, kendilerini bu şehrin bir parçası ve manevi 

mirasçısı konumunda hissetmişlerdir.  

5. İki şairin İstanbul’da edindikleri şehir kültürünün derin izleri de bu iki şiire 

yansımıştır.  

6. Her iki şair şehre verdikleri kıymeti olabildiğince yansıtacak şekilde şiirlerine 

özenle çarpıcı başlıklar seçmişlerdir. 

7. Her iki şair İstanbul’u adeta canlarından aziz bilmişlerdir. Nitekim, Yahya Kemal 

İstanbul’a yükseklerden seslenirken şehre heybetli ve uhrevi kimlik yüklemiş ve 

‘aziz’ sıfatını layık görmüştür.  Necip Fazıl ise İstanbul’u canıyla özdeşleştirirken 

‘vatanımda vatanım’ diye nitelendirmiştir. Böylece, İstanbul şehri Yahya Kemal 

için ‘Aziz İstanbul’, Necip Fazıl için ‘Canım İstanbul’ hüviyetine kavuşmuştur.  

8. İstanbul, Yahya Kemal’e göre emsalsiz güzellikte bir rüya şehir, Necip Fazıl’a göre 

zaman ve mekân ötesi bir sevgilidir.  

9. Kısaca, her iki şair şiirlerinde İstanbul’a büyük sevgi ve hayranlık beslemişlerdir. 

Bu sevgi ve hayranlıklarını estetik, samimi ve duygulu ifadelerle çok güçlü ve 

tesirli bir şekilde kaleme almışlar ve okuyucuya hissettirmişlerdir.   
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Müzik Dersinin Uzaktan Eğitiminde Kullanılan Yöntemler 

 

Saule OSPANGALİYEVA
1
 

Özet 

Günlük hayatımızda dijital ortam gözlerimizin önünde oluşturuluyor. Eğitim alanında 

bu sürecin uygulanmasında veliler, öğrenciler ve öğretmenler aktif olarak yer almakta ve 

öğrencilerin bilgi ve becerileri için yeni gereksinimler belirlenmektedir. Uzaktan eğitim 

durumu bize bir bütün olarak dijital öğrenme sürecinde teknolojiye güvenmemiz gerektiğini 

gösterdi. 

Eğitim sistemimizde yer alan "Müzik" dersinin, öğrencilerin müzik kültürünün 

oluşumu ve kişisel yeteneklerinin gelişiminde önemli rolü vardır. Covid-19 beraberinde 

ortaya çıkan sorunlardan biri de uzaktan eğitim sisteminde kullanılan yöntemlerin 

yetersizliğidir. Çalışmada, uzaktan eğitim sisteminde, özellikle müzik dersinde kullanılan 

yöntemlere yer verilmektedir. Ayrıca, Müzik derisinin uzaktan eğitimindeki avantajları ve 

dezavantajları da gözden geçirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Müzik Dersi, Uzaktan Eğitim Yöntemleri. 

 

МУЗЫКА САБАҒЫН ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ӘДІСТЕР 

Күнделікті өмір тәжірбиемізде цифрлық орта біздің көз алдымызда құрылуда. 

Білім саласындағы бұл процесстің жүзеге асуында ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер 

белсене қатысып, оқушылардың білім-білік дағдыларына жаңа талаптар қойылуда. 

Қашықтықтан оқыту жағдайы бізге тұтастай цифрлық оқыту процесінде 

технологияларға сүйену керектігін көрсетті.  Мектебімізде компьютерлік сауаттылық 

100 пайызды толық құраған жағдайда және мектеп оқушыларының отбасылары  

интернетпен толық қамтамасыз етілген жағдайда білім мазмұнын беруге цифрлық 

технологияларды тиімді әдіс-тәсіл ретінде пайдалану, іріктеу мұғалімдер үшін басты 

мақсаттардың бірі болып табылады. 

Жиі Қолданатын Платформалар 

                                                 
1
 Öğretim Görevlisi, Sh.Ualihanov Almatı Lisesi, sospangalieva@bk.ru 
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Қашықтықтан оқыту кезеңінде орта мектеп бағдарламасындағы «Музыка» пәнін 

оқытуда да бұл уақыт ішінде қажетті білім беру платформасы дайындалып және 

қолданысқа еніп үлгерді. Атап айтсақ, «Музыка» пәнінен цифрлық білім беру 

платформалары «Күнделік», «Bilimland», «Daryn», «Zoom», «Google Meet» және 

«Microsoft Teams» бағдарламалары, сонымен қатар «Қазақстан» телеарнасынан 

берілетін озат ұстаздардың сабақтары арқылы жүзеге асырылып отыр. 

 

  

Əрине, барлық цифрлық технологияларды таңдағанда оқушылардың жас 

ерекшеліктерін және жеке ерекшеліктерін ескеремін. Бастауыш сыныптар үшін 5,6 

сыныптар үшін де "Zoom" платформасы тиімді деп санаймын. Өйткені, қолжетімді 

және де оқушылар тез менгеріп алған платформалардың бірі. 

Сабақ барысында оқушыларым музыканың сиқырлы, ғажайып әлемнің 

жетістіктерін пайдаланады, виртуалды ортада саз әлемін синтездеудің түрлерін 
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меңгереді. Өйткені, музыка пәні – әлемнің кіріктірілген бейнесін дыбыстар үндестігі 

арқылы танытады деп санаймын. 

«Музыка»  пәніндегі әлемдік классика мен заманауи үздік үлгілерін таныту 

тақырыбы оқушылардың музыкалық мәдениетінің қалыптасуына және жеке қабілетінің 

дамуында басты шарттарының бірі болып табылады. 

Мектеп бағдарламасының бір паршасы болып табылатын сыныптан тыс 

жұмыстарды, үйірмелерді онлайн түрде өткізу – жолға кететін уақытты қысқартуға, 

уақыт, қаражат үнемдеуге үлесін қосады. Қашықтықтан оқыту кезеңінде өз 

тәжірбиемде сабақ беретін сыныптарымда домбыра тарту әліппесін онлайн түрде өткізу 

арқылы қатысушы талапкерлердің санының көбейгендігін айта аламын. Сабақ 

барысында әлеуметтік желілер арқылы шеберлік сабақтарын, аспапта ойнауды және 

музыкалық тренингтер өткіздім. Мұғалім ретінде де кәсіптілік дағдыны арттыру 

бағдарламаларына жән шеберлік сабақтарына қатысып, көптеген шебер ұстаздармен 

ынтымақтастық орнаттым.  

2021-2022 оқу жылында мектебімізде «Музыка» оқу пәнінің негізінде 

«Домбыра» курсының енгізілуі – ұлттық аспапта ойнауды үйретіп қана қоймай, қазақ 

халқының мол музыка тарихымен, халық композиторларының шығармашылығымен 

танысуға мүмкіндік береді.  

Қашықтықтан оқыту барысында қолданалатын цифрлық білім беру ресурстары 

уақыт өте толықтырылуда. Электронды оқыту жүйесінде мұғалімдерге электронды 

оқулықтарды және ақпараттық технологияларды пайдалану қиындықсыз қолдана 

алатындай қолжетімдідеп айта аламыз. Цифрлық білім берудің тиімділігін әртүрлі 

педагогикалық талаптар негізінде қарауға болады. Музыка пәнінінің сабақтарын 

цифрлық оқытуда мен төмендегілердей көрнекілік қағидасын ұстанамын: 

- Оқу материалдарын қабылдауға және қайта өңдеуге сезім мүшелерін 

қатыстыру; 

- Оқу материалын барынша көрнекті ету арқылы түсінікті, нақты, толық 

жеткізу 

 Жалпы музыка оқу пәнінің мазмұны үш бөлімнен тұратындығы белгілі: 

1. Бірінші бөлім, музыка тыңдау және талдау, музыкалық сауаттылық, музыкалық 

орындаушылық іс-әрекет. Абақтың бұл бөлімінде аннимациялық бейне 

үзінділер, дыбыстық файлдар қолданамын. 

2. Музыкалық шығармашылық жасау тақырыбындағы екінші бөлімінде оқушылар 

идеялар мен материалдар жинақтап, шығармашылықпен, инпровизациямен 

айналысады. Бұл бөлімде өткен сабақтардың нәтижесінде оқушылардың 

цифрлық виртуалды ортада шығармашылық әуелеті дамиды. Сонымен қатар, 

оқушылар, сабақтың осы бөліміндегі тақырыптар аясында әртүрлі виртуалды 

галереяларға, концерт залдарына саяхат жасайды, интернет сілтемелерден 

өздеріне қажетті ақпараттар алып, оқу комплексі – цифрлық технологияда бар 

барлық мәліметтерді пайдаланып, оған өз шығармашылығын қосады.  
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3. Сабақтың музыкалық-шығармашылық жұмыстарды таныстыру және бағалау 

тақырыбындағы үшінші бөлімде, мультимедиалық құралдарды пайдалану 

арқылы шығармашылық презентациялар жасау, ақпарат алу блогын іске қосып, 

мультимедия компоненттерін пайдаланады, дыбыс объектерін пайдаланады. 

Музыка сабағында цифрлық білім контенті – электронды оқу жүйесінде 

фотолар, дыбыс және бейнематериалдар, интерактивті модельдеу объектілері т.б. 

көмекші көрнекі құралдарды қолданады. Əрбір сабақта осы контенттерді оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне және тақырып ерекшеліктеріне сай пайдалана отыру арқылы – 

музыкалық мәдениеті қалыптасқан, шығармашылық қабілеті дамыған, тұлғааралық 

қарым-қатынасы жоғары шәкірт тәрбиелеуге музыкасабағы арқылы өз үлесімді 

қосамын деп ойлаймын. Цифрлық технологияларды сабақта тиімді пайдалану 

оқушының музыкалық-орындаушылық қабілеті, музыкалық іс-әрекет дағдылары, 

музыкалық қабілеттілігі, шығармашылық-зерттеушілік қабілеттері дамиды. 

Музыка сабағын қашықтықтықтан оқыту мен дістүрлі оқыту барысында 

оқушылар арасындағы мотивация деңгей салыстыратын эксперименттік зерттеу 

нәтижесі сарапталған болатын. Бұл зерттеуде музыканы үйренуге бағытталған 

элективті музыка курстарында оқыған университеттің 179 студентінің қарым-қатынасы 

мен жетістіктерін қарастырды. Зерттеу нәтижесінде қашықтықтан білім алушы 

тобындағылардың дәстүрлі  білім алушы тобындағы студенттерге қарағанда әлдеқайда 

табысты екендігі көрінді.
2
  

Білім беру саласында музыкалық білім беру проблемаларын азайту үшін 

қашықтықтан оқытуға негізделген веб-сайт қажеттілік бар. Музыкалық веб-сайттың 

мүміндіктері төмендегідей:
3
 

- Музыкалық білім берудегі жаңа модель веб-қашықтықтан оқытуды жүзеге 

асырудың арқасында музыканы үйренгісі келетіндердің барлығына оқуға 

мүмкіндік беріледі. Жалпы немесе кәсіби музыкалық білім алуға ниет 

білдірген әрбір оқушының талап-тілектеріне музыкалық білім алуға болады. 

Қалалық немесе ауылдық тұрғындардың тұрғылықты мекен жай 

айырмашылығы, бұл орындарда музыка оқыту орны бар немесе жоқ болуы 

шарттарда қашықтықтан оқытуда маңызды фактор болып саналмайды.  

- Қашықтықтан оқыту барысында музыка сабағында иньерактивті 

тақталардың болуы сабақтың сапалы өтілуіне себебін тигізеді. Ақылды 

тақталады  интернетке қосу арқылы  дыбыстық және видеолық 

материалдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Осы тақталар арқылы музыка 

пәнінің мұғалімі өз пәнінен қажетті атериалдарды тақтанының мүмкіндігін 

пайдалана отырып сабағын нәтижелі өткізе алады.  

- Музыка пәнін жүргізуде маңызды проблемалардың бірі тәжірбиелі 

және білімді пән мұғалімдерінің елдің барлық аумағындағы мектептерінде 

қамтылмағандығы. Дәстүрлі оқыту процесі кезінде бұл проблемалар анық 

                                                 
2
 Okan Yungul, Müzik Eğitimġnde Web Tabanli Uzaktan Eğitim, Haziran, 2018, s. 1343, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503716, 03.10.2021.  
3
 Okan Yungul,s. 1343 
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сезілетін. Тәжірбиелі мұғалімдердің ауылдық аймақтарда жетіспейтіндігі де 

белгілі бір жағдай. Қашықтықтан оқыту процесі кезінде болса бұл 

проблемалардыңшешу мүмкіндіктері болатындығына көз жеткіздік. 

Осылайша, қашықтық арқылы да интернеттің әртүрлі құралдарын 

тәжірибиелі мұғалімнен дәріс алу мүмкіндігі қамтамасыз етіле алатындығын 

байқадық. Яғни, мектептердіңң оқытушылар құрамына деген қажеттіліктерін 

қанағаттандыруды қамтамасыз етуге болады. Білікті оқытушылар 

- Халықаралық деңгейде музыкалық білім беру саласында еліміздің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, музыкалық білім мен мәдениетті 

халықаралық деңгейде тарату және кеңінен таныту қажет.  Елімізде 

музыкалық білімді қашықтықтан оқыту әдісі жүзеге асырыла бастады. 

Музыканы қашықтықтан оқыту ел ішіндегі талапкерлерге ғана емес, 

сонымен қатар, біздің музыкамызға қызығушылық танытқан шетелдегі 

талапкерлерге де білім алу мүмкіндігін береді. Осылайша, ұлттық 

музыкамызды халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

болады. . 

Музыка дарісін қашықтықтан оқыту барысында интернет жұмысының қажетті 

жылдамдығын қамтамасыз ету қажет. Интернет байланысы әлсіз болған жағдайда 

қашықтықтан оқыту көзделген мақсатқа қол жеткізбеуі мүмкін. Сонымен қатар, 

сабаққа қатысты көрнекті материалдарды қашықтықтан оқыту форматына сәкес 

дайындап пайдаланған дұрыс. 
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Kazakistan Bağımsızlığının 30. Yıldönümü ve Ulusal Tarih Araştırmalarının Önemli 

Unsurları 

 

Sadykov Tlegen Sadykoğlu
1
 

Özet 

Atalarımızın özgürlük yolunda akıttığı kan ve gözyaşının vasiyeti olan bağımsızlığın 30. yıl 

dönümü, halkımızın başarılarının bir yansımasıdır. 30 yıl önce bağımsızlığını kazanan 

Kazakistan, bir kalkınma yoluna girmiştir. Bu dönemde halkın tarih bilinci oluşmuş, özgür bir 

ülkenin yeni ve yaratıcı nesli yetiştirilmiştir. Elbette bu süre zarfında devletliğimizi 

güçlendirmek ve bunu dünyaya göstermek için birçok dikkate değer çalışma yapılmıştır. 

16 Aralık 1991'de “Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Anayasası” kabul edildi ve dünya 

tarafından tanınan bağımsız bir devlet statüsü kazandı. Kendi sınırları, dini ve dili, devlet 

sembolleri ve ulusal değerleri, kültürü ve gelenekleri ile bağımsız laik bir ülke haline 

gelmiştir. 

 

The 30th Annıversary Of Kazakhstan Independence And Important Elements Of 

Natıonal Hıstorıcal Research 

Abstract 

 The 30th anniversary of independence, the testament of the blood and tears that our 

ancestors shed on the road to freedom, is a reflection of the achievements of our people. 

Kazakhstan, which gained its independence 30 years ago, has embarked on a development 

path. During this period, the historical consciousness of the people was formed, and a new 

and creative generation of a free country was brought up. Of course, during this time, many 

remarkable works have been done to strengthen our statehood and show it to the world. 

 On December 16, 1991, the “Constitution of the Independence of the Republic of 

Kazakhstan” was adopted and gained the status of an independent state recognized by the 

world. It has become an independent secular country with its own borders, religion and 

language, state symbols and national values, culture and traditions. 

 

                                                 
1
 Prof. Dr. L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi 
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Giriş 

Bağımsızlığın 30’cü yıl dönümü, atalarımızın özgürlüğe giden yolda akıttığı kan ve 

gözyaşının vasiyeti, halkımızın başarılarının bir yansımasıdır. 30 yıl önce bağımsızlığını 

kazanan Kazakistan, bir kalkınma yoluna girmiştir. Bu süre zarfında halkın tarih bilinci 

oluşmuş, özgür bir ülkenin yeni ve yaratıcı bir nesli yetişmiştir. Elbette bu süre zarfında 

devletliğimizi güçlendirmek ve bunu dünyaya göstermek için pek çok dikkate değer çalışma 

yapılmıştır. 

16 Aralık 1991'de “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığına dair Anayasa” kabul 

edildi ve dünya tarafından tanınan bağımsız bir devlet statüsü kazandı. Kendi sınırları, dini ve 

dili, devlet sembolleri ve ulusal değerleri, kültürü ve gelenekleri ile bağımsız laik bir ülke 

haline gelmiştir. 

Bağımsızlığımızı kazanıp ilk adımlarımızı attığımızda, Birleşmiş Milletler’e uluslararası 

düzeyde üye olduk. O zamandan beri Kazakistan dünyanın birçok ülkesiyle diplomatik 

ilişkiler kurmuş, yabancı ülkelerde büyükelçilikler açmış ve küresel arenada devlet imajını 

oluşturmaya başlamıştır. Bu, bağımsızlık sonrası yıllarda Kazakistan'ın dünyanın en rekabetçi 

50 ülkesinden biri haline gelmesiyle kanıtlanmaktadır. “Kazakistan-2030” Stratejisinin 

vaktinden önce tamamlanması, «”Kazakistan-2050” program stratejisi kapsamında “Ebedi 

Ülke” ulusal vatansever fikrini esasa alan 5 kurumsal reformu ve Ulus Planını uygulamaya 

başladı.  

Ülkemizin bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarılar bir yandan büyük bir sevinç, diğer 

yandan büyük bir tarihî sorumluluktu. Bu sorumluluğun bilincinde olan Kazak halkı, 30 yıl 

boyunca geleceğe güvenle baktı, kalkınma yoluna tamamen inandı. Ancak geçmiş yıllara 

tarihin ışığında bakacak olursak, bağımsız ülkemiz için çok yapıcı ve önemli dönemlerin 

olduğu açıktır. Bağımsızlığımızın ilk yıllarında çeşitli yabancı yayın organlarında ülkemizin 

geleceğine dair şüphe uyandıran ve geleceğe şüpheyle bakan yazılar yayınlandığını hepimiz 

biliyoruz. Kazak halkının bağımsızlığı hakkında bir devlet geleneğinin olmadığını 

söylediklerini ve yazdıklarını hepimiz biliyoruz. 30 yıllık tarihimiz bu tür olumsuz görüşlerin 

hepsini çürütmüş ve bugün asırlık bir kalkınma tarihine, en az üç bin yıllık devlet geçmişine 

sahip bir millet olduğunu kanıtlamıştır. 

“Tarihin halk tarafından yapıldığı, bilim adamının yazdığı” ilkesinin gerçekliğini, yerel 

tarihin güncel konularından biri ele alınırken hemen görülebilir. 1995 yılında Kazakistan 

Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev'in talebi üzerine, 

Kazakistan’da tarih bilincinin oluşumu kavramı benimsendi. Kavramın temel amacı, tarihin 

önemi, özellikle toplumun gelişiminin geçiş aşamaları göz önüne alındığında, tarih eğitiminin 

ana önceliklerini, tarih biliminin sorunlarını, tarih eğitimi ve aydınlanma beklentilerini 

belirlemekti. 

Atalara saygı göstermek, nesillerin devamlılığı, ülkenin birlik ve beraberliğinin 

oluşması için Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ın kararnamesi ile 1997 yıl “Kamu 

Uzlaşması ve Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Yılı”, 1998 “Halkın Birliği ve Milli Tarih Yılı” 

ve 1999 “Birlik ve Kuşakların Devamlılığı Yılı” ilan edildi. Millî tarihe stratejik bir bakış 

açısına sahip olan Cumhurbaşkanı, 1999 yılında yayınlanan “Tarihin Dalgasında” adlı 

kitabında, kendi tarihimiz hakkında çokça bilgi vererek, ülke tarihine dair yeni gerçekleri 

araştırmak gerektiğini ifade etmiştir. 

2003 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nin İlk Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’ın 

Kazakistan Halkına Hitabında “Kültürel Miras” programının kabul edilmesi gerektiği 

duyuruldu. “Kültürel Miras” Programı’nın amacı yazılı verileri toplamak ve yayınlamaktır. 

Programın uygulandığı 2004 yılından 2011 yılına kadar olan süreçte devletin milli tarihini 

yeniden canlandırmak ve incelemek için pek çok çalışma yapılmıştır. Program sonucunda 51 

561



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

tarihi ve kültürel anıtın restorasyonu tamamlanmış, 39 yerleşim yeri ve höyükte arkeolojik 

kazılar yapılmıştır. 

Kazakistan’ın 218 nesneyi kapsayan tarihi, kültürel ve tarihi anıtlarının devlet listesi 

hazırlanmıştır. Çin, Türkiye, Moğolistan, Rusya ve Özbekistan, Ermenistan, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Batı Avrupa'ya araştırma gezileri düzenlenmiştir. Sonuç olarak, etnografya, 

arkeoloji, tarih ile ilgili ve yeni ansiklopedik sözlükler üzerine diziler de dahil olmak üzere 

350’den fazla kitap yayınlandı. 

Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev'in “Milletin tarih bilincini oluşturmak için çalışmaya 

devam etmeliyiz” açıklamasına uygun olarak, 2013 yılında Dışişleri Bakanı M. Tazhin'in 

söylediği gibi KC İlk Cumhurbaşkanı adına “Tarihin Akışında İnsanlar” programı uygulandı. 

Bu programın amacı, Kazakistan tarihinde gelişmiş metodolojiler ve teknikler temelinde 

kaliteli bir sıçramanın uygulanması için koşullar yaratmak, Kazak ulusal tarihinin ufkunu 

güçlendirmek, yeni bir ulusal dünya görüşünün oluşturulması vb. idi. 

Böylece “Kültürel Miras” programı boşlukları onarıp söndüğümüze can verirken, 

“Tarihin akışındaki insanlar” programı milletin tarihini ülkeye sunmanın bir yoluydu. Bu tür 

programların gerçekleştirilmesi, halkın desteğini bulması Elbası N.Nazarbayev'in 

politikasının sonucudur. 

Bağımsız Kazakistan'ın uluslararası kuruluşlara üyeliği, ülkemizin başarıları ile 

Elbası'nın aldığı yön, Kazakistan’ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başkanlığı 

görevine başlangıç oldu. Ayrıca ülkemiz uluslararası toplantılara ve yarışmalara ev sahipliği 

yapma imkanına sahip oldu. En büyüklerinden biri, yenilikçi gelişim için güçlü bir itici güç 

haline gelen EXPO fuarıdır. Uluslararası EXPO-2017 fuarının Astana'da düzenlenmesinin üst 

düzeyde olması, Kazakistan'ı tüm dünyaya tanıtmıştır. 

 “Tüm çalışmalarımızın zamanında ve verimli bir şekilde gerçekleştirileceğinden 

eminim. Amaca ulaşmak için zihnimiz işimizden önde olmalıdır, yani ondan önce 

diriltilmelidir. Bu sadece siyasi ve ekonomik canlanmayı tamamlamakla kalmayacak, aynı 

zamanda onların çekirdeği haline gelecek,” - diye tanımlanan “Manevi Uyanış” programı, 

N.Nazarbayev'in 2017 yılı 12 Nisan’da yayınlanan "Geleceğe Doğru: Manevi Uyanış" başlıklı 

makalesinde yer almıştı. Yeni tarihsel gelişimimizin temelini oluşturan programın amacı, 

manevi ve kültürel değerlerimizi korumak ve arttırmak, dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinden 

biri olmaktır. 

 Programda, Kazak dilinin 2025 yılına kadar kademeli olarak Latin alfabesine geçişi ele 

alındı. Ayrıca, “Kazak dilinde 100 yeni ders kitabı” projesi, gençlere dünyanın en iyi 

kitaplarına dayalı eğitim almasına, eğitim kalitesini artırmaya ve millete özünü geliştirme 

fırsatı sunmayı amaçlıyor. En önemlisi, üniversiteler için bu programın faydası öğrenciler bu 

kitapları okuyarak ve bilerek uluslararası işgücü piyasasında rekabet edebilecek bir uzman 

olacağına inanıyorum. 

 Bir sonraki proje “Kazakistan'ın 100 yeni isim’de”, ülkenin her yerinden farklı yaş ve 

milletlerden en başarılı insanları topluma tanıtılacak. “Kazakistan'ın Kutsal Coğrafyası” 

projesi, ülkenin tarihi, kültürel ve kutsal yerlerinin tarihini anlatıyor. Bu projeye ait kutsal 

alanlar, ülkedeki turizm endüstrisinin gelişmesine ve böylece insanları kutsal yerlere çekmeye 

adanmıştır. 

 Genel olarak, “Manevi Uyanış” programı, modern riskleri ve küresel gereksinimleri 

dikkate alarak ulusun manevi değerlerini canlandırmayı ve ayrıca Kazakistan'ın modern 

dünyadaki rekabet gücünü artırmayı, ulusal kimliği korumayı, vatandaşların kültürel bilgisini 

ve bilincinin yüksek olduğunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

 21 Kasım 2018'de Elbası N. Nazarbayev, “Büyük Bozkırın Yedi Kenarı” başlıklı bir 

makale yayınladı. Bu makale değerli bir dünyadır. Elbası yeni yazısında kendi tarihimizi ve 

kültürümüzü sınıflandırıyor, tarih bilincinin yeniden canlandırılması konusunu gündeme 
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getiriyor ve birbirinin aynısı 6 proje öneriyor. Bu makale “Manevi Uyanış” programının bir 

devamı olmaktadır. 

Bu kapsamlı makale, “Ulus tarihinde mekan ve zaman”, “Tarihsel bilincin canlanması” 

bölümlerinden oluşmaktadır. Elbası bu kez milli kimliğimizin korunması ve tarihimizin 

dirilişinden geniş bahsetmiştir. “Ulusun tarihinde mekan ve zaman” bölümünde, Kazakların 

ata binicilik kültürü, antik metalurji, hayvan stili, “Altın Adam”, Büyük İpek Yolu vb. 

hakında “Tarihsel bilincin canlanması” bölümünde ise, Büyük Bozkır'ın büyük isimleri, antik 

sanat, bozkır folkloru ve müziği ile sinema ve televizyon sanatını anlatılmıştır. 

 

 Cumhurbaşkanının program yazısında sunulan en önemli projelerden biri de “Arşiv-

2025” bölümüdür. Bu programın uygulanmasında birçok araştırmacının erişimini sağlamak 

için arşiv belgelerinin sayısallaştırılması söz konusu olmuştur. Bunun için Kazakistan ve 

yurtdışındaki arşivlerle uzun vadeli işbirliği yapmak için tarihçilere, arşiv görevlilerine ve vs. 

özel grupların oluşturulması görevini vermişti. Bu çalışmanın önemli bir sonucu, bilimsel 

çalışmaların ve arşiv belgelerinin toplanmasıdır ve bunların kullanımı, Kazakistan halkının 

tarihi geçmişinin bütün resminin yeniden inşasında değerli bir kaynak olacaktır. 

 “Manevi Uyanış” ve “Büyük Bozkırın Yedi Kenarı” adlı program makaleleri, insanların 

yüzyıllar boyunca birikmiş zengin tarihini tanımaya ve günümüzün küreselleşmesinde ülkenin 

birliğini korumanın ve hala keşfedilmemiş yönlerini keşfetmeye çağırıyor. Bir millet, manevi 

ve maddi dünya görüşüne hakim olmazsa, biricikliğini kaybeder. Dolayısıyla bu yazılar tüm 

ulusun oluşması için önemli bir mekanizma sayılmaktadır. 

 2021'de bağımsızlığının 30’yıl dönümü arifesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasym-

Zhomart Tokayev’ın “Bağımsızlık herseyden değerli” başlıklı bir makalesi yayınlandı. “Bu 

yıl bağımsızlığımızın 30. yıl dönümü. 

 Cumhurbaşkanı “Bu yıl bağımsızlığımızın 30. yıl dönümü. Bu, yeniden canlanmış 

Kazak devletinin, atalarımızın özlediği özgürlüğün güçlenmesini ifade eden önemli bir 

yüksekliktir”, - demişti. Makalede geçen “Yeniden canlanmış olan Kazak devleti” ifadesi, 

Kazak halkının eski ve ortaçağlarda kendi devletine sahip olduğunu, tarihin bir noktasında 

onu kaybettiğini ve 30 yıl önce yeniden kurabildiğini anlatmaktadır. 

 Devlet başkanı K. Tokayev'e göre bağımsızlığımızın ilk on yılı ülkenin temellerinin 

atıldığı bir dönemdi. Ulusal tarihin güncel konularını incelemede bu on yılı önce eski 

metodolojinin kaybolup yeni uygarlık metodolojisinin oluşumu ile belirlendi. Bağımsızlığın 

ilk on yıllığında yeni metodolojiyi kullanan tarihçiler yerel tarihin güncel konularını ele alarak 

birkaç yüz bilimsel makale yazdılar, tezlerini savundular ve monografiler yayınladılar. 

 Bu yıllarda en çok tartışılan konular sırasında, XX yüzyılın başlarında ülkede yaşanan 

sosyo-politik hareketler ve 1920-1930 yıllarında Kazakistan tarihinin siyasi, sosyal ve 

ekonomik sorunları yer almaktadır. Ayrıca 1937-1939 yıllarında kitlesel siyasi baskı ve 

kurbanları, 30'lu yılların başındaki ülkedeki açlık ve ölümler, kolektivizasyona karşı 

ayaklanmalar, Goloşekin'in “Küçük Ekim” politikası, Alaş hareketi, Alaş Özerkliği, Alaş 

şahsiyetşlerinin hayatı ve diğer bu döneme ait diğer konulardır. 

 Eski Sovyetler Birliği'nde komünist ideolojik baskıya uğramış alanlarından biri de tarih 

bilimiydi. Tarih, resmi bir şablon içerisinde toplumun gelişim yasalarını inceleyen bir bilim 

olmaktan çıkıp siyasi ve ideolojik bir araç haline gelmiştir. Sonuç olarak tarih 

araştırmalarında “boşluk” (beyaznoktalar) kavramı ortaya çıkmıştır. Yani bilimde hiç 

bahsedilmeyen ya da ideolojik şablonun ötesine geçemeyen çok sayıda çarpık, gizli yapay 

veri ve malzemeler yer almıştı . Sonucunda, tarih bilimi nesnelliğini ve özgünlüğünü 

yitirmişti. Bundan dolayı, halkın tarihe olan güveni azaldı ve tarihçi bilim adamları eleştirildi. 

Sansüre rağmen, gerçeği arayan tarihçilere zulmedildi. XX yüzyılın büyük tarihçisi, büyük 

Kazak vatandaşı Ermukhan Bekmakhanov'un kaderi bunun bir kanıtıdır. 
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 Bağımsızlık çağı toplumu bu sarmaşıktan kurtarmıştır. Gerçeği açıklamanın zamanı 

geldi. Araştırmacılar “gizli”, “çok gizli” mührü ve arşivlenmiş belgeleri elde ettiler.  

 Bağımsızlığın ilk döneminde, geçen yüzyılın 80'li ve 90'lı yıllarında Bolşevik terörünün 

kurbanı olan büyük Kazak şahsiyetleri beraat etti ve isimleri gelecek nesillerin anısına iade 

edildi. Bağımsızlığın getirdiği özgürlük sayesinde, ülkenin tarihçileri, ideolojik sarmaşıktan 

kurtulmuş yeni bir yerel tarih araştırması kavramı geliştirmeye başladılar. Bu büyük göçün 

başında Kazak tarih biliminin öncüsü akademik M.K. Kozıbayev oldu. Ulusal tarihi, milletin 

çıkarlarını araştıran ve koruyan bir bilim olarak yeniden oluşmaya başladı. Sovyet dönemi 

tarihindeki “boşluklar” dolduruldu. 

 Ulusun yeni doğası, geçmişi bilmekten ve nasihat etmekten başlamaktadır. 

Bağımsızlığın onurunu ve milli değerleri halkımızın hafızasında yaşatmak için genç neslin öz 

tarihini bilmesi gerekmektedir. Bu durumda tarihsel hafızanın yeri ayrıdır. Bağımsızlığımızın 

30. yıl dönümü ile birlikte bu bağımsızlığa yol açan trajik tarihi olayları da unutmamalıyız. 

Milyonları öldüren ve hayatta kalanları kaçmaya zorlayan feci açlığın ilk aşaması, 1920'lerin 

başından bu yana neredeyse bir asır geçti. O zamandan beri, oğul-kızlarımızın yerel Sovyet 

yetkililerin gazabından korkmadıkları ve milletin onuru için sokaklara döküldükleri Aralık 

1986 olaylarının üzerinden 35 yıl geçti. 

 Böyle trajik yıllar tarihte çarpıtılmamalıdır. Sonuçta, tüm bunlar acı bir gerçek, bizim 

tarihimizdir. Devletliğimizden bahsetmişken, binlerce asırlık tarihten, özgürlük 

mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızın kahramanlıklarından, Alaş hareketi 

şahsiyetlerinin vatan için geçirdiği emeğinden, devlet kurma yolundaki programlarından, 

milletin şeceresinden vs. araştırma için temel olarak kullanılabilecek ilgili verilerden 

bahsetmek önemlidir.   

 İşte bu esnada L.N.Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi'nin tarihçileri böyle bir 

tarihsel araştırmanın yeni bir kavramsal ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.  

 Yukarıda belirtildiği gibi, 2013 yılında gerçekleştirilen “Tarih Akışındaki İnsanlar” 

devlet programı çerçevesinde, üniversite birçok organizasyon ve bilimsel araştırma çalışması 

yürütmüştür. Üniversite Rektörü, akademik E.B. Sıdıkov’un kararıyla Tarih Fakültesi açıldıı 

ve ayrı bir fakülte statüsü kazandı. Fakültenin görevi, Avrasya’da kapsamlı bir tarihi, 

arkeolojik ve etnografik araştırma programı uygulamaktır. Kısa bir süre içinde fakülte bilim 

adamları tarihi araştırmaların güncel konuları hakkında yedi ciltlik “Tarih Akışındaki 

İnsanlar” adlı bir koleksiyon hazırladı. Bu koleksiyonun bir cildi Kazak Hanlığı’nın 550. Yıl 

dönümüne adanmıştır. 

 Fakültede kurulan K. Akishev’in adını taşıyan Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’nün 

çalışmalarının sonucunda başkent yakınlarındaki ortaçağ kenti Bozok’un çalışmalarına devam 

edildi. Fakülte’nin Arkeoloji Bölümünün bilim adamları Semey bölgesindeki ulu Abay’ın 

anavatanında Cengizdağ’a arkeolojik araştırma gezisi yapıp, Bronz Çağı’na ait çok sayıda 

eser buldular ve sergiler düzenlediler. Üniversite Rektörü, akademik E.B. Sıdıkov 

başkanlığındaki Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Tarihçiler Kongresi, Avrasya Ulusal 

Üniversitesi tarihçiler topluluğunun bilimsel araştırmalarını yöneten merkezi haline geldi. 

Kongre statüsü, organizasyon çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. 

 “Geleceğe Doğru, Manevi Uyanış” ve “Büyük Bozkırın Yedi Kenarı” adlı makaleleri, 

tarihsel araştırmalara yeni bir ivme kazandırdı ve yeni yönlere yol açtı. Elbasının bu 

makaledeki “Kazakistan tarihi tek eklerle değil, bir bütün olarak modern bilim açısından 

anlaşılması gerektiği” fikri, tarihe doğru bir yaklaşımdır. Bu, köklerimizi tanımamıza, ulusal 

tarihimize daha derinden bakmamıza ve karmaşıklıklarını çözmemize olanak sağlayacak” 

dedi. 

 Ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı K.K. Tokayev’in “Bağımsızlık herşeyden 

değerlidir” yazısında... “Kazakistan’ın yeni tarihini sistemli bir şekilde incelemek gerekir” 

sözlerini ulusun tarihini araştırmak için yeni bir yön olarak aldılar, Devlet Başkanı’nın 
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talimatı olarak kabul ettiler. Cumhurbaşkanı K. Tokayev’un “... ulusal tarihimizin derin 

kökleri antik çağın özünde yatmaktadır. Genel olarak tarih politikacılar tarafından değil 

tarihçiler tarafından incelenmeli” sözleri tarih bilimine destek olarak anlaşılmalıdır. Tarihle 

hiçbir ilgisi yok, ancak kendisini bu alanda “uzman” olarak görenlere bir uyarı olarak anlıyor 

ve tamamen destekliyoruz. Herkesin bilgi ve becerisine göre çizim yapması daha doğru 

olacaktır. Ancak o zaman ulusun tarihindeki “boşlukların” ortadan kalkacağına ve onun 

derinliklerinin ulusun tarihindeki yeni ilkelerle doldurulacağına inanıyoruz. 
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1980-2002 Arası Türkiye Bulgaristan İlişkileri 

 

Selim Saygın
1
 

Özeti 

Bir devletin dış politikalarını belirleyen ana unsurların başında jeopolitik konumu, politik ve 

askeri güç dengesi, dönemin uluslararası sistemi ve ulusal çıkarları gelmektedir. Bu faktörler 

orta ve uzun vadede bir devletin dış politikasını belirler. Balkan coğrafyasının önemli 

devletlerinden olan Türkiye ve Bulgaristan arasındaki uzun tarihsel birliktelik ve ortak 

coğrafyada yaşamaları bu ilişkilerde belirleyici rol oynamıştır. Bu nedenle Türkiye 

Bulgaristan ilişkileri incelenirken bahsi geçen birliktelik ve ilişkiler ışığında 

değerlendirilmelidir.  

Bulgarların etnik kökenleri, Bulgaristan’daki Türkler ve zaman zaman yaşadıkları sorunlar, 

Bulgaristan’ın daha önce kurulmuş olan “Büyük Bulgaristan” ideali, Bulgarların yaklaşık beş 

asır süren Osmanlı Devleti idaresindeki yaşamları, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı 

iki devlet arasındaki ilişkilere damga vuran etkilerin başında gelmektedir. 

Birbirleri ile sınır komşuları olan Türkiye ve Bulgaristan arasındaki inişli çıkışlı ilişkiler bu 

iki devletin yalnızca dış politikalarına etki etmemiş aynı zamanda iç politikalarını da ciddi 

şekilde etkilemiştir. Ayrıca Balkanların önemli iki devletin politikaları diğer balkan 

devletlerini de önemli ölçüde etkilemekte ve bu coğrafyanın kaderinde önemli rol 

oynamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Bulgaristan, Türkiye, Bulgar Türkleri, Balkanlar 

 

 

The relationship Turkey and Bulgaria between 1980-2002 

 

Abstract 

The main factors that determine the foreign policy of a state are its geopolitical position, the 

balance of political and military power, the international system of the period and its national 

interests. These factors determine the foreign policy of a state in the medium and long term. 

The long historical association between Turkey and Bulgaria, twice of the important states of 

the Balkan geography, and their living in a common geography have played a decisive role in 

these relations. For this reason, when examining Turkey-Bulgaria relations, it should be 

evaluated in the light of the aforementioned unity and relations. 

The ethnic origins of the Bulgarians, the Turks in Bulgaria and the problems they have 

experienced from time to time, the Bulgarian ideal of "Great Bulgaria", the lives of the 

Bulgarians under the rule of the Ottoman State which lasted for about five centuries, the 

Balkan Wars and the First World War are the effects that marked the relations between the 

two states comes first. 

The up and down relationships between Turkey and Bulgaria, which are border neighbors 

with each other, have not only affected the foreign policies of these two states, but also 

seriously affected their domestic policies. In addition, the policies of the two important 

Balkan states affect the other Balkan states significantly and play an important role in the fate 

of this geography. 

Keywords: Bulgaria, Turkey, Bulgarian Turks, Balkans 
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Giriş 

Tarihsel ilişkilerin bütün gerçekliliğiyle ortaya konması mevcut ilişkilerin daha sağlam 

temellere oturtulmasına fırsat verecektir. Yüzyıllara dayanan ilişkiler elbette inişli çıkışlı 

olacaktır. Yaşanmış olan olumsuzlukların gündemde tutulması kalıcı barışın sağlanmasına 

engel olacaktır. Yaşanmışlıkların muhtemel yaşanılacaklara etkisi yadsınamayacak bir 

gerçekliktir. Tarihsel temele dayanan ilişkiler sağlam kurulur ve günü birlik problemler uzun 

vadeli ilişkilerin sağlıklı yürümesine engel olmaz. Ural-Altay kavimlerinden olan Bulgarların 

Türklerle olan uzun tarihi ilişkileri iki toplum arasındaki münasebetlerin dönem dönem 

gergin; dönem dönem sıcak ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır.  

Ortaçağ’da iki defa müstakil devletlerini kuran, ancak kısa süren bu devlet maceralarının 

ardından çoğunlukla Rus, Bizans ve Osmanlı hâkimiyeti altında uzun süren serüvenlerinin 

ardından 1908 yılında yeniden bağımsızlıklarını kazanan Bulgarların devlet kültürünü ve 

kurumlarını kurmalarında geç kalmış olmalarına neden olmuştur. Bu durum Bulgaristan 

Devleti’nin tutarlı ve istikrarlı bir dış politika yürütmesine mani olan unsurlardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kurulduğu 1908 yılından 1997 yılındaki özrüne kadar Türkiye olan 

ilişkileri de inişli çıkışlı bir seyir izlemesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Yedinci 

yüzyılda kurulan Büyük Bulgaristan hayali nedeniyle dönem dönem revizyonist bir politika 

benimseyen Bulgaristan, özellikle dünyada popülizmin yükseldiği ikinci dünya savaşı öncesi 

ve soğuk savaş dönemlerinde bu politikasını uygulamıştır. Bu da bazı dönemlerde Türkiye 

Bulgaristan ilişkilerinin gerginleşmesine neden olmuştur. Türk-Bulgar ilişkilerini etkileyen bir 

diğer unsur ise Bulgaristan’daki Türkler meselesi olmuştur. Özellikle soğuk savaş döneminde 

iki devlet arasındaki ilişkileri belirleyen ana unsurların başında gelen Bulgaristan Türkleri 

sorunu iki devlet arasındaki ilişkilerin kırılma noktalarından birini oluşturmuştur. Bulgaristan 

yeni kurulan devlet olması hasebiyle Rusya ve Almanya gibi egemen devletlerin çok çabuk 

nüfuz ve etki alanına girmesi Bulgaristan Türkleri politikasında keskin dönüşlerin 

yaşanmasına neden olmuştur. Ancak özellikle 1989 yılında Todor Jivkov’un yönetimden 

indirilmesi iki devlet arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu bir seyir izlemesini sağlamış ve bu 

olumlu seyir günümüzde de devam etmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren artan siyasi, sosyal 

ve ekonomik ilişkiler günümüze dek artarak devam etmektedir. Türkiye ve Bulgaristan 

arasındaki ilişkilerin düzelmesinde Bulgaristan’ın izlediği değişken politikalara karşılık 

Türkiye’nin tarihten gelen köklü devlet geleneği sayesinde ilkeli ve uzun vadeli politikaları 

önemli paya sahip olmuştur. 

Bu çalışmada özellikle günümüz iyi ilişkilerin temellerinin atılmasında meydana gelen 

gelişmeler ele alınmıştır. Türk-Bulgar ilişkilerinin tarihi seyri araştırılırken Devlet Arşivi 

kaynaklarından faydalanılmıştır. Çalışmanın objektif bir çerçevede ele alınabilmesi için de 

hem Macar hem de Bulgar bilim insanlarının eserleri incelenmiştir. Ayrıca araştırılan 

dönemin yakın bir tarihi kapsaması hem görsel hem de işitsel kaynakların da kullanılmasına 

olanak vererek çalışmanın daha kapsamlı incelenmesine fırsat vermiştir. Bu da çalışmanın 

objektifliğine önemli katkılar sağlamıştır. 

 

1. Tarihte Türk Bulgar İlişkileri 

Bulgarların kökenleri ile ilgili çalışmalar özelikle yirminci yüzyıldan itibaren hız kazanmıştır. 

Bu dönemde yapılan çalışmalarda Macar bilimciler ön plana çıkmaktadırlar. Macar 

bilimcilerin yaptıkları önemli çalışmalar Bulgarların Ural-Altay kavimler topluluğuna ait 

olduklarını göstermektedir (Bıçaklı, 1988, s. 5). Macar Tarihçi Geza Feher’e göre beşinci 

yüzyılda Göktürk hâkimiyeti altında bulunan Ön Bulgarların yükselen Çin baskısı, yeni 

toprak arayışları ve boylar arasındaki mücadeleler Bulgarları Asya’nın batısı, Karadeniz’in 

kuzeyi ve Kafkasya’ya doğru göçlerine neden olmuştur (Feher, 1984, s. 4-7). 
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Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Laszlo Rasonyi’ye göre beşinci yüzyıldan sonra 

Karadeniz’in kuzeyinde toplanan Türk kavimleri Ogurlar, Onogurlar, Saragurlar, Utugurlar, 

Kutugurlar ve Hunlular ile karışarak Pontus çevresinde birleşmişlerdir (Rasonyi, 1993, s. 88-

95). Bulgarların Türk kavimlerinden oldukları ile ilgili Bulgar tarihçi İvan Şişmanov’unda 

Rasonyi ve Geza Feher ile aynı düşüncede olduğu görülmektedir (Bıçaklı, 1988, s. 7). 

Zekeriya Kitapçı da “Azerbaycan-Harezm ve Türk Oğuz Boyları Arasında İslamiyet” adlı 

eserinde Bulgarların dillerinin ilk etapta dönemin Türkçesi olduğunu ve dini inanç konusunda 

da Şamanizm’e inandıklarını ifade etmiştir (Kitapçı, 2005, s. 175). 

Bulgarların müstakil bir devlet olarak tarih sahnesine çıkış serüveni ise Avrupa Hun 

İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra olmuştur. Dönemin Avrupa Hun İmparatoru İrnek’in 

himayesi altında bulunan Bulgarların bilinen ilk liderleri “Gostun”dur (Kayapınar, 2013, s. 

109-132). Gostun’un ölümünden sonra yerine geçen yeğeni Kubrat, 635 yılına gelindiğinde 

Avar hâkimiyetine son vermiş ve ömrü kısa sürecek olan “Büyük Bulgaristan” devletini 

kurmuştur. 642 yılında Hazarlar ve diğer dış baskılar sonucu bu devlet yıkılmış ve 

boyunduruğu altında bulunan topluluklar farklı coğrafyalara dağılmışlardır. Bu topluluklardan 

bazıları o dönemki Bizans sınırına yerleşmiş ve Bizans topraklarına akınlar düzenlemeye 

başlamışlardır. Bizans İmparatorluğu, Bulgarlar üzerine düzenlenen seferden başarısız olunca 

679 yılında Bulgarlara on yıl vergi vermek suretiyle anlaşma yoluna gitmiştir. Bu aynı 

zamanda Bulgarların buradaki varlığını pekiştirmesi ve Birinci Bulgar Devleti’nin kurulması 

açısından önem arz etmektedir (Küçük, 2020, s. 7). 

Birinci Bulgar Devleti’nin başkenti bugünkü “Şumnu” şehri yakınlarında bulunan “Pliska” 

kasabası ve ilk hükümdarı ise Asparuh Han’dır (Kayapınar, 2013, s. 109-132). Asparuh Han 

döneminde Bulgar devlet bünyesinde yedi Slav kavmi bulunmaktadır (Küçük, 2020, s. 7). Bu 

durum ilerleyen zamanlarda Bulgarların Slavlaşmasında önemli rol oynamıştır. 864 yılında 

kadar varlığını sürdüren Bulgarlar, özellikle dokuzuncu yüzyıl ile birlikte Slav ve Bizans 

kültürleri etkisinde kalmış ve topluluğun önemli bir kısmı Hıristiyanlaşmıştır. 864 yılına 

gelindiğinde Bizans İmparatorluğu’nun kışkırtmalarının da etkisiyle zayıflayan devlet, iç 

karışıklıklara sahne olmuş ve ardından Kiev-Rus Siyasal Birliği tarafından yıkılmıştır 

(Bıçaklı, 1988, s. 14). Ardın bölgede Bizans hâkimiyeti hüküm sürmüştür. 

Bulgarlar, Bizans hâkimiyeti altında zaman zaman isyan hareketlerine girişseler de yeniden 

müstakil bir devlet olmaları için 169 yıl beklemek zorunda kalmışlardır. 1185 yılında Petro ve 

Asen kardeşler tarafından başlatılan ayaklanma meyvelerini vermiş ve İkinci Bulgar 

Devleti’nin kuruluş süreci başlamıştır (Küçük, 2020, s. 10). İkinci Bulgar Devleti döneminde 

Slav kültürü ve Hıristiyanlık dini etkisini iyice hissettirmiş ve devlet bir Slav-Bulgar devleti 

hüviyetini almıştır (Bıçaklı, 1988, s. 14). 

1240 yılından itibaren artan Moğol baskıları nedeniyle hızla toprak kaybeden İkinci Bulgar 

Devleti, hızla küçülmeye başlamış ve çöküşten kurtulamamıştır. Bulgarlar, bu süreden sonra 

Moğol Devleti’ne bağlı bir Han olarak varlığını devam ettirmişlerdir (Todorov, 1979, s. 38). 

On dördüncü yüzyıla gelindiğinde Moğolların zayıflaması üzerine bölge Osmanlı 

hâkimiyetine girmiştir. Bununla birlikte Bulgarların Osmanlı hâkimiyeti altındaki süreci de 

başlamıştır. 

 

2. İç İçe ve Birlikte Yaşama Süreci: Osmanlı Dönemi Türk Bulgar İlişkileri 

Osmanlı Devleti’nin Balkan yarımadasına geçişi on dördüncü yüzyılın ikinci yarısına denk 

gelmektedir. Orhan Bey döneminde Trakya’ya geçen Osmanlılar ardından Bulgaristan’a 

geçmiş ve 1363-1393 yılları arasında yapılan Sırp Sındığı (1364), Çirmen (1371), Birinci 

Kosova (1389) savaşları neticesinde Bulgaristan’ı ve önemli Balkan topraklarını fethetmiştir 

(Topuz, 2002, s. 4). Orhan Bey döneminde başlayan fetih süreci I. Murat döneminde de 

devam etmiş ve özellikle 1367 yılında birçok Bulgar şehri Osmanlı himayesi altına alınmıştır. 
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1367 yılında Kızılağaç ve Yanbolu’yu ele geçiren Osmanlı Devleti, bir sene sonra ise Aydos, 

Karinabad, Süzenbolu’yu da fethetmiştir (Sancaktar, 2011, s. 30). 

Osmanlı Devleti, her ne kadar 1363-1393 yılları arasında bazı direnişler ile karşılaşsa da 

buradaki fetihlerde kendisine engel olacak önemli bir güç karşısına çıkmamıştır. Bunun en 

önemli sebebi ise Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uygulamış olduğu istimalet politikasıdır 

(Topuz, 2002, s. 5). 

Bulgaristan’ın Osmanlı himayesine tam olarak girişinden on dokuzuncu yüzyıla kadar geçen 

süre zarfında Bulgarlar Osmanlı yönetimi için büyük sorun teşkil etmemiştir. Bunda az önce 

de ifade edildiği üzere Osmanlı Devleti’nin izlediği hoşgörü politikası önemli rol oynamıştır. 

Bulgaristan topraklarına hâkim olunduktan sonra Osmanlı Devleti iskân politikası neticesinde 

bu coğrafyaya Anadolu’dan göçleri teşvik etmiştir. İdari teşkilatta Rumeli eyaletine bağlanan 

Bulgaristan’a özellikle Konya bölgesinden göçler olmuştur. Nitekim on altıncı yüzyıla 

gelindiğinde bölgedeki Müslüman Türk nüfusu sayısı yaklaşık otuz beş bini bularak yüzde 

seksen sekizlik nüfus oranına ulaşılmıştır (Topuz, 2002, s. 6). 

Bulgaristan’ın fethi bölgenin ekonomik alanda ferahlamasına neden olmuştur. Bölgede 

yaşayan halkın dinsel ve mezhepsel tercihlerine saygı duyulması, halkın topraklandırılması, 

“Boyarlık” adı verilen sosyal sınıf ayrımına neden olan müessesenin kaldırılması halkın refah 

seviyesinde önemli düzelmelerin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca Bulgaristan’ın jeopolitik 

olarak merkeze yakın olması, Avrupa’ya giden güzergâh üzerinde bulunması hem mimari 

hem de ticaret alanında gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti himayesinde bulunduğu süre 

zarfında Bulgaristan toprakları hızlı bir şekilde imar edilmiştir. Köprüler, kervansaraylar, 

mescitler, tekkeler, yollar, çeşmeler, hastane ve kütüphane gibi birçok yapı bölge halkının 

hizmetine sunulmuştur. Rakam olarak ifade etmek gerekirse Osmanlı Devleti himayesinde 

kaldığı süre zarfında 273 okul, 142 medrese, 116 han, 113 hamam, 24 köprü, 75 çeşme, 16 

tane kervansaray ve diğer imarlar olmak üzere toplamda 3500 eser Bulgaristan topraklarına 

kazandırılmıştır (Ayverdi, 2000, s. 3-13). 

Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nin bölgeye sunduğu nimetlerden yaralandığı kadar aynı 

şekilde Osmanlı Devleti de bölgeden hem ekonomik, hem jeopolitik hem de siyasi olarak 

uzun süre önemli kazanımlar elde etmiştir. Et, pirinç, demir ve kereste gibi ürünler başta 

olmak üzere pek çok alanda devletin ihtiyacının bir kısmı Bulgaristan tarafından sağlanmıştır. 

Altın, bakır, demir ve kurşun gibi maden ürünlerinin de bulunduğu Bulgaristan’da bu 

madenler de işletilerek devlet ekonomisine katkıda bulunulmuştur (Küçük, 2020, s. 13).  

Hem devletin Bulgaristan’a kattıkları hem de Bulgaristan’ın devlete kattıkları sayesinde 

Osmanlı Devleti yaklaşık beş asır boyunca burada hüküm sürmeyi başarmıştır. Ancak on 

dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde şartlar değişmiş ve Bulgaristan topraklarında da bağımsızlık 

sürecine kadar gidecek yeni gelişmeler meydana gelmiştir. 

 

2.2 Bulgaristan’ın Bağımsızlığı ve Cumhuriyet Dönemine Kadar ki İlişkileri 

On dokuzuncu yüzyıl hem dünya tarihi için hem de Osmanlı İmparatorluğu için önemli 

kırılmalarının olduğu ve yeni bir dünya düzeninin kurulduğu dönemin başlangıcı olmuştur. 

Fransız İhtilali ile başlayan ve başta milliyetçilik olmak üzere yeni ideolojilerin dünyayı kasıp 

kavurduğu süreç ilk olarak etkisini Avrupa topraklarında göstermeye başlamış ve ardından da 

Balkanlara sıçramıştır. 

Fransız devrimi ile başlayan yeni ideolojilerin Balkan topraklarında en büyük etkisini 

şüphesiz ki Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda göstermiştir. Sırp isyanı ile 

Osmanlı topraklarında başlayan süreci Yunanistan’ın bağımsızlığı izlemiştir. Ancak bu isyan 

hareketleri bunlarla sınırlı kalmayarak bütün Balkanlar’a yayılmıştır. Bu isyan 

hareketlerinden elbette Bulgarlar da etkilenmiştir. 
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İlk dönemlerde Bulgarlar arasında milliyetçilik ideolojisine soğuk bakılmışsa da Paisii, 

Sofroni, Nephytos gibi Bulgar papazlarının ve Jorge Venelin gibi Rus filozofların çalışmaları 

milliyetçilik duygusunun Bulgarlar arasında da yayılmasını sağlamıştır (Küçük, 2020, s. 16). 

Bulgaristan topraklarında başlayan isyan hareketlerine karşı Osmanlı İmparatorluğu her ne 

kadar önlem almaya çalışsa da etkili olamamış, iç isyanlar gibi görünen sorun başta Rusya 

olmak üzere Romanya ve Sırbistan’ın destekleriyle uluslararası bir sorun halini almıştır. 1856, 

1864, 1867, 1868,1875 ve 1876 yıllarında çıkan isyanları fırsat olarak gören Rusya, 1877 

yılında Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmiştir. Tarihe “93 Harbi” olarak geçen savaşta 

Osmanlı İmparatorluğu ağır bir yenilgi almış ve şartları Osmanlı için büyük kayıplara neden 

olacak “Ayestefanos Anlaşmasını” imzalamak zorunda kalmıştır (Yavuz, 2019, s. 224). Bu 

anlaşma ile Bulgaristan’ın bağımsızlığı yolunda önemli bir atılmış ve Bulgaristan Prensliği 

kurulmuştur. Ancak bu ağır anlaşmanın çıkarlarına aykırı olduğunu gören İngiltere, Fransa, 

Almanya ve Avusturya-Macaristan gibi devletler anlaşmaya itiraz ederek duruma müdahale 

etmişlerdir. Berlin’de toplanan konferans neticesinde Bulgaristan toprakları bu defa üçe 

bölünmüştür (Bıçaklı, 1988, s. 32). 

Bulgaristan Prensliği 5 Ekim 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 

yaşadığı iç karışıklıklar nedeniyle bu durumu kabullenmek zorunda kalmış ve Bulgaristan’ın 

bağımsızlığını kabul etmiştir (Börklü, 1999, s. 64). 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda aktif bir siyaset yürüten Bulgaristan, Berlin 

Anlaşmasından memnun olmadığı şartları lehine düzeltmek ve sınırlarını genişletmek adına 

politikalar geliştirmiştir. İlk etapta diğer Balkan devletlerini Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 

birleşmesinde etkin bir faaliyet yürütmüş ve Birinci Balkan Savaşı’nın başlamasında aktif rol 

oynamıştır. Birinci Balkan Savaşı’nda zafer ile çıkılması Bulgaristan’ın Balkanlarda önemli 

toprak kazanmasını sağlamış ve hatta bu durumdan Balkan devletleri arasında en kârlı çıkan 

devletin Bulgaristan’ın olmasını sağlamıştır.  Bu durum diğer galip Balkan devletleri arasında 

huzursuzluğa neden olmuş ve bu kez Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan koalisyon kendi içinde 

birbirine düşmüştür. Tarihe İkinci Balkan Savaşı olarak geçen savaşta Yunanistan, Sırbistan 

ve Karadağ bu kez Bulgaristan’a savaş açmış ve bu savaştan gelip gelmişlerdir (Bıçaklı, 1988, 

s. 34-35). Bu savaşa esasen Balkanlardaki Osmanlı mirasını paylaşamama adına yapılan 

mücadele olarak bakılabilir. Bu savaştan Osmanlı Devleti de faydalanarak Midye- Enez 

hattına kadar olan sınırlarını genişletmiştir (Küçük, 2020, s. 26). 

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin hızla 

düzeldiği görülmektedir. Bu duruma yaklaşmakta olan savaş ve ittifak düzenleri etkili 

olmuştur. Nitekim aradan bir yıl geçmeden Birinci Cihan Harbi başlamış ve Bulgaristan İkinci 

Balkan Savaşı’nda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi ile Almanya’nın yanında saf 

tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin de Almanya’nın yanında yer almasıyla bir sene önce savaş 

durumunda olan bu iki devlet bu kez ittifak yoluna gitmiş ve Birinci Cihan Harbinde aynı 

safta yer almışlardır. Ancak büyük savaştan yenik ayrılmışlardır. Bulgaristan’ın savaştan 

sonra varlığını devam ettirmesine rağmen Osmanlı Devleti ise birkaç yıl sonra yıkılmaktan 

kurtulamamıştır. Bu süreç Bulgaristan ve Türkiye arasında yeni bir sayfanın açılmasını 

sağlamıştır. 

 

3. 1923-1980 Yılları Arası Türkiye-Bulgaristan İlişkileri 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra kurulan Yeni Türkiye Devleti Türk-Bulgar 

ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasını sağlamıştır. Türkiye ve Bulgaristan arasında 

doğrudan ilişkilerin başlaması esasen Lozan Barış Anlaşmasının imzalanması ve 1923 yılında 

Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir. Kasım 1923 yılında ilk diplomatik ilişkilerin 

kurulmasının hemen akabinde iki devlet arasında Osmanlı Devleti döneminden kalan 

sorunları çözme adına görüşmeler başlamıştır. Yaklaşık iki sene süren bu çalışmalar 
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neticesinde 1925 yılında iki devlet arasında bir dostluk anlaşması ve buna ek olarak bir 

protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde iki devlet arasındaki sınırlar belirlenmiş ve 

Bükreş Anlaşması her iki devlet tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca bu anlaşmayla azınlıklar 

konusunda da belli konularda mutabakata varılmıştır. Bu mutabakata göre azınlıklar 

bulundukları yerde özgürce yaşayabilecek, eğer isterlerse de göçlerine izin verilecektir (Akın, 

2012, s. 48-49). 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde iki devlet arasındaki ilişkiler genel olarak pozitif bir seyir 

izlemiştir. Bu çerçevede iki devlet arasında 12 Şubat 1929 tarihinde Ankara’da ticaret 

anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca 23 Aralık 1929 tarihinde suçluların iadesi konusunda da bir 

anlaşma imzalamışlardır (Bıçaklı, 1988, s. 88-90). 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin seyri 1930’lu yıllara gelindiğinde yeni bir sürece 

doğru evirilmiştir. 1929 yılının getirdiği ekonomik buhran tüm dünyayı etkisi altına almaya 

başlamış, bunun yanında Birinci Cihan Harbinden yenik çıkan devletlerin imzaladıkları ağır 

anlaşmalardan kurtulma adına politikalar yürütmesi Balkanlarda popülist ve faşist liderlerin 

doğmasına neden olmuştur. Almanya’da Nazi ve İtalya’da faşist rejimlerin kurulması ve 

bunlara karşı İngiltere, Fransa ve Amerika gibi devletlerin bulunması dünyayı yeniden bir 

kutuplaşma sürecine doğru götürmüştür. Bulgaristan Birinci Dünya Savaşında imzaladığı ağır 

“Neuilly Anlaşması” nedeniyle ilk etapta Almanya ve İtalya gibi bu anlaşmaların revize 

edilmesi gerektiğini düşünmüş ve bu devletlerle aynı tarafta durmuştur (Topuz, 2002, s. 10-

11). Bulgaristan’ın Almanya’ya yakınlaşması Türkiye ve diğer Balkan devletlerini endişeye 

sevk etmiş, çözüm yolu aramalarını sağlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye, 

Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Bulgaristan’ın uyguladığı revizyonist politikalara karşı 

aralarında anlaşma yoluna giderek 9 Şubat 1934 tarihinde adına “Balkan Antantı” denilecek 

olan bir savunma anlaşmasını imzalamışlardır (Önal & Ultan, Balkan Paktı (1934) ve 

Dışarıdaki Yansımaları, 2012, s. 77). Ancak faşist rejimlerin artan saldırganlıkları ve 

Almanya’nın Balkanlarda nüfuzunu arttırma çalışmaları 1938 yılında Bulgaristan’ın 

politikalarının yumuşamasına neden olmuştur. Bunun neticesinde Balkan Antantı devletleri 

ile Bulgaristan arasında 31 Temmuz 1938 tarihinde Saldırmazlık ve Dostluk Anlaşması 

imzalanmıştır (Çolak & Aksu, 2017, s. 174). Ancak Balkan Antantı uzun ömürlü olamayacak 

ve beş yıl sonra Dünya yeni bir büyük savaşa sahne olacaktır. 

Bulgaristan’ın Türkiye ve diğer Balkan devletleri ile yaptığı anlaşma Türkiye ile Bulgaristan 

arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesini sağlamıştır. Bu iyileşme dönemi İkinci Dünya 

Savaşı arifesinde Türkiye için hayati bir önem arz eden Boğazların statüsünün yeniden 

görüşülmesi konusunda Bulgaristan’ın da desteğinin alınmasını sağlamıştır. 22 Haziran 1936 

tarihinde toplanan Montrö Konferansında Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan’ın Boğazların 

egemenliği konusunda Türkiye’nin yanında saf tutmuştur. Bu da Boğazlar konusunda Türkiye 

için bir avantaj oluşturmuştur (Bıçaklı, 1988, s. 111). 

Türkiye-Bulgaristan ilişkileri 1939 yılına gelindiğinde yeniden mesafeli bir hal almaya 

başlamıştır. Bulgaristan hükümeti, dış politikasını yumuşatmadan yerini yeniden revizyonist 

bir politikaya doğru dönüştürmüştür. Bulgaristan iç politikasında benimsenen Büyük 

Bulgaristan Projesi ve dış politikada da Almanya ve İtalya tarafını seçmesi iki devlet 

arasındaki ilişkilere yeniden mesafe koymuştur (Cebecioğlu, 2005, s. 195-211). Savaş 

sırasında iki devlet arasındaki ilişkiler gergin bir havada sürmüştür. Çünkü Türkiye 

Bulgaristan’ın tamamen Almanya kontrolünde hareket etmesinden endişelenirken Bulgaristan 

ise Müttefik Devletlerin baskısıyla Türkiye’nin de savaşa dâhil olup kendisine karşı yeni bir 

cephenin açılmasından endişe etmiştir. 

İkinci dünya Savaşı’nın dördüncü senesinde Bulgaristan Kralı Boris’in ölümü üzerine 

Bulgaristan’da Sovyet yanlı yeni bir hükümet kurulmuş ve bunun sonucunda Bulgaristan taraf 

değiştirerek 1944 yılında Almanya’ya karşı savaş ilan etmiştir. Ancak bu durum 

Bulgaristan’ın Sovyetler tarafından işgalini önleyememiştir (Önal, s. 318). 
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Savaş sonunda Bulgaristan’ın Sovyet yanlısı bir politika izlemesi Türkiye’yi yeni bir endişeye 

sevk etmiştir. Çünkü Türkiye, Bulgaristan’ın aksine Batı bloğunu tercih etmiştir.  İki devlet 

arasındaki ilişki zaman zaman tansiyonu yüksek gelişmelere de sahne olmuştur. 1948 yılında 

iki Türk uçağının Bulgaristan tarafından düşürülmesi, Bulgaristan’daki Türk Ataşesinin 

casusluk bahanesi ile sınır dışı edilmesi ve Poldiv’de Türk Konsolosluğuna düzenlenen saldırı 

iki devlet arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştur (Bıçaklı, 1988, s. 158). 

Bulgaristan’ın 1950 yılında iki yüz elli bin Türk’ün Türkiye’ye gönderileceğine yönelik bir 

nota yayımlaması iki devlet arasındaki ilişkileri zıtlaşma noktasına taşımıştır. Notadan 

yaklaşık iki ay sonra yüz elli bini aşkın Türk’ün Türkiye sınırına dayanmasına ilk etapta 

Türkiye sınırlarını kapatarak cevap vermeye çalışmışsa da daha sonra sınırı yeniden açmıştır 

(Küçük, 2020, s. 44-46). 

1953 yılında Stalin’in ölümü ve yerine Kruşev’in geçmesi Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 

gerginliğin azalmasını sağlamış, ancak ilişkilerin düzelmesi için ise 1960’lı yılların ortalarına 

kadar beklenilmesi gerekmiştir. Bulgaristan’ın 1956 yılında Türkiye’ye Bulgaristan 

Türkleri’nin göç sorununu tartışmaya açma teklifi Türkiye tarafından reddedilmiştir. Bunda 

Türkiye’nin Bulgaristan’a duyduğu güvensizlik önemli rol oynamıştır (Topuz, 2002, s. 15). 

1960’lı yıllara gelindiğinde Amerika ve Sovyetlerin birbirlerine karşı izledikleri sert 

tutumlarından vazgeçmeleri Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerine de etki etmiştir. Uluslararası 

ilişkilerde görülen yumuşama Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gerginliğin de azalmasını 

sağlamıştır. 1965 yılına gelindiğinde iki devlet arasında üst düzey temaslar başlamış ve ikili 

ilişkilerde yapıcı bir politika benimsenmiştir. Ekonomik, ticari ve turizm gibi alanlarda 

karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca uzun süredir iki devlet arasında sorun halini teşkil 

eden Bulgaristan’daki Türklerin durumu ile ilgili de görüşmeler yapılmış ve 1968 yılında iki 

devlet arasında “Yakın Akraba Göçü” Anlaşması imzalanmıştır (TBMM Zabıt Cerideleri, 

2021). Türkiye ve Bulgaristan arasındaki bu iyileşme dönemi 1989 yılında Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye gerçekleştirilecek zorunlu göç nedeniyle yeniden bozulmuştur. 

 

4. 1980-2002 Yılları Arası Türkiye-Bulgaristan İlişkileri 

1980 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli kırılma noktalarından biri olmuştur. 

1960’lı yılların sorunda başlayan sağ-sol çatışması 1970’li yılların sonuna doğru hat safhaya 

ulaşmış ve bu gelişmelerin ardından Türk Ordusu ikinci kez yönetime müdahale etmiştir. 

Gerçekleşen askeri darbe ile Türkiye Cumhuriyeti hem iç siyasette hem de dış siyasette 

önemli değişimlere uğramıştır. 

1980 askeri darbesi sırasında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler bir müddet sekteye 

uğramıştır. Ancak Batı ittifakında olan devletlerin aksine Doğu blokunda olan devletler askeri 

darbeden sonra ilişkilerini daha hızlı düzenlemeye geçmişlerdir. Aynı şekilde Bulgaristan da 

kısa süren bir kesintinin ardından ilişkilerine kaldığı yerden devam etmiştir. Askeri darbeden 

sonra Türkiye ile Bulgaristan arasında karşılıklı dört tane ziyaret gerçekleşmiştir (Küçük, 

2020, s. 70). Bunların en önemlilerinden bir tanesi dönemin devlet başkanı Kenan Evren’in 

24-27 Şubat 1982 tarihleri arsasında gerçekleştirdiği Sofya ziyaretidir (Özlem, 2015, s. 87). 

Gerçekleştirilen bu ziyaret iki devlet için olumlu havada geçmiş, hatta Bulgaristan Devlet 

Başkanı Todor Jivkov, iki devlet ilişkileri ile ilgili: “Komşularıyla iyi geçinemeyen hiçbir 

zaman mutlu olamaz.” (Jivkov & Evren, 1982) Sözleri ile iki devlet arasında iyi ilişkilerin 

olması yönünde olumlu mesajlar vermiştir. Ancak bir süre sonra bu olumlu mesajlar 

geçerliliğini kaybedecek iki devlet arasındaki ilişkiler bir kez daha gerginleşecektir. 

9 Şubat 1983 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı İlker Türkmen Bulgaristan’a düzenlediği 

seyahatte mevkidaşı Petır Mladenov’a ülkedeki Osmanlı eserlerinin durumu hakkında 

kendisine serzenişte bulunarak bu eserlerin bakımsız bırakıldığı hatta bazılarının tahribata 

uğradığını iletmiştir. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mladenov da bu konu ile ilgilenileceğini ve 

572



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca iki devlet arasındaki ticaret hacminin de iki 

yüz elli milyon dolara yükseltilmesi konusunda mutabık kalınmış ve Rezve Deresi konusunda 

ise müzakerelere başlanılması kararı alınmıştır (Küçük, 2020, s. 71). 

Dışişleri Bakanı İlker Türkmen’in Bulgaristan ziyaretinden bir sene sonra Bulgaristan 

Dışişleri Bakanı Petır Mladenov 12-13 Temmuz 1984 tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette 

bulunmuştur. Bu görüşmede Sofya’da gerçekleştirilen hususlar üzerinde durulmuş, ayrıca 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanına karşın Bulgaristan’ın tutumu Türk 

yetkililere iletilmiştir (Lütem, 2000, s. 132). 

1980’li yılların ilk yarısında Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin genel anlamda 

olumlu bir seyirde devam ettiği görülmektedir. Ancak 1985 yılından itibaren Bulgaristan’ın 

Türk azınlıklara yönelik izlediği siyaset iki devlet arasındaki ilişkilerin yeniden bozulmasına 

neden olmuştur.  Özellikle bu dönemde izlenen asimilasyon politikası gerginliği arttıran 

önemli konulardan birini teşkil etmiştir. 

 

4.1 Türk-Bulgar İlişkilerinde Azınlık Sorunu 

Bulgaristan’da yaşayan Türklerin durumu uluslararası hukuk çerçevesinden ele alındığında 

burada yaşayan Türkler azınlık statüsündeydi ve bu statü mevcut yürürlükte olan anlaşmalarla 

tanınmıştır. Yani Bulgaristan’daki Türklerin durumu ile ilgili tek karar mercii Bulgaristan 

devleti olmayıp Türkiye’nin de içinde bulunduğu taraflarca belirlenmiştir. Burada öne çıkan 

anlaşma ise Berlin Anlaşması’dır. 1878 yılında imzalanan bu anlaşma Bulgaristan Devleti’nin 

kuruluşunu temsil etmekle beraber burada yaşayan Türklerin statüsünü de belirlemiştir. 

Anlaşmanın beşinci maddesine göre Bulgaristan devleti ülkede yaşayan azınlıkların (en büyük 

azınlığı Türkler oluşturmaktaydı) haklarını korumayı taahhüt etmiştir. Ayrıca Berlin 

Anlaşması’nın on iki maddesi de Türklerin durumu ile ilgili hükümleri içermektedir. Bu 

hükümlere göre Türkler, ülkeyi terk etseler bile taşınmazlarına el konulamayacak, üçüncü 

kişiler tarafından adlarına işletilebilecektir. Berlin Anlaşması çok taraflı bir anlaşma 

olduğundan dolayı Bulgaristan bu maddelerin uyulması ile ilgili imzacı devletlere karşı 

sorumlu olmuştur (Şimşir, 1986, s. 366-368). Berlin Anlaşmasının hükümleri büyük ölçüde 

korunarak kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri ile 

teyit edilmiştir. Bulgaristan’daki Türklerin durumu ile ilgili karşılıklı anlaşma ve 

mutabakatların yanı sıra 25 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan 

azınlıkların durumu ile ilgili insan hakları kararlarıyla azınlık hakları bu sefer uluslararası 

hukuk tarafından da kabul edilmiştir (Eroğlu, 1992, s. 32-33). 

Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalanan tüm anlaşmalara rağmen Bulgaristan’ın Türk 

azınlıklarına yönelik politikaları tutarlı bir seyir izlememiştir. Daha önce de belirtildiği üzere 

ikili ilişkiler çerçevesinde bazı dönemler Türk azınlıklarına iyi davranılırken bazı dönemler 

ise baskıcı bir politika izlenmiş ve göçe dahi zorlanmışlardır. 

1930’lu yıllarda azınlıkların yaşam tarzlarına müdahale edilmiş ve kendi dillerinde 

eğitimlerine önemli kısıtlamalar getirilmiştir. Bulgaristan’da bulunan Türk okullarının büyük 

bir çoğunluğu kapatılmış ve Bulgar okullarına dönüştürülmüştür. Ancak İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra yönetime gelen Komunist Rejimin ilk dönemlerinde Türk azınlıklara 

yönelik baskılar azalma eğilimi göstermiştir (Şimşir, 1986, s. 64-65). 

1954 yılında Todor Jivkov’un yönetime geçmesi Bulgaristan’daki Türkler için yeni bir baskıcı 

dönemin başlamasına neden olmuştur. 1958-1959 yılları arasında Türk okulları yeniden 

kapatılmış ve yüz elli binden fazla Türk ana dil eğitiminde mahrum bırakılmıştır (Börklü, 

1999, s. 69-70). 1964-1984 yılları arasında iki devlet arasındaki ilişkiler her ne kadar olumlu 

bir seyir izlemiş olsa da 1984 yılında Jivkov yönetiminin izlediği asimilasyon politikası iki 

devlet arasındaki ilişkilerin yeniden bozulmasına neden olmuştur. Çünkü Jivkov yönetimi bu 

sefer de isim değiştirme politikası izlemeye başlamıştır. Asimilasyon politikası kapsamında 
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kamuya açık yerlerde Türkçe konuşulması ve geleneksel giysilerin giyilmesi yasaklanmıştır 

(Topuz, 2002, s. 31). İsim değiştirilmesi konusunda taviz verilmemeye çalışılmış, kabul 

etmeyen köylerin etrafı sabahın erken saatlerinde tanklar ile kuşatılmış, köpekli polis ve 

askerler evlere teker teker girerek ellerinde Bulgar isimleri taşıyan yeni kimlikleri Türklere 

kabul ettirilmeye çalışılmış, kabul etmedikleri takdirde yeni isimli kimlikler zorla verilmiştir 

(Şimşir, 1986, s. 350-351). 

Jivkov yönetiminin Türk azınlığı ile ilgili sürekli hak ihlali yapması Türk yönetiminin 

tepkisine neden olmuş ve Türkiye Bulgaristan’daki Türklerin durumu için görüşme çağrısında 

bulunmuştur. Jivkov yönetiminin bu çağrılara cevap vermemesi üzerine Türkiye konuyu 

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası platformlara 

taşımıştır. Avrupa Konseyi’nin 1985 yılında yayımladığı raporda Bulgaristan’daki Türklere 

yönelik insan hakları ihlalleri yapıldığı ve bir an önce bu ihlallerin sonlandırılması ve 

Türklere kendi isimlerinin geri verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştur. Ayrıca Uluslararası 

Af Örgütü Haziran 1987 ve Mayıs 1987 tarihlerinde Birleşmiş Milletlere Bulgaristan 

hükümetinin uyguladığı insan hakları ihlallerinin endişelerini bildirmiştir (Topuz, 2002, s. 

35). 

Uluslararası baskılar karşısında geri adım atmak durumunda kalan Bulgaristan, daha önce 

Türkiye’nin yaptığı müzakere çağrısına cevap vermiş ve 23 Şubat 1988 tarihinde Belgrad’da 

imzalana protokol ile diyalog sürecinin önü açılmıştır. Bu protokol ile bir diyalog 

mekanizması oluşturulmuş ve ortak bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Ancak ortak çalışma 

gurubunun ilk toplantısında bir sonuç alınamamıştır. 

1989 yılının mayıs ayına gelindiğinde Bulgaristan’da yaşayan Türkler, yaşanan baskılara karşı 

birçok kentte kitlesel eylem ve açlık grevlerine başlamışlardır. Bunun üzerine Bulgaristan, bu 

eylemleri şiddet kullanarak bastırma yoluna gitmiş ve eylemcileri de sınır dışı etmiştir. Kısa 

süre sonra bu sınır dışı etmeler artmış ve 1989 Haziran ayının sonuna gelindiğinde sınır dışı 

edilen Türklerin sayısı altmış bini, ağustos sonuna gelindiğinde de bu sayı üç yüz on bini 

bulmuştur (Ağanoğlu, 2017, s. 368-369). 

 

4.2 Todor Jivkov’un Yönetimden İndirilmesi ve Bulgaristan’daki Türk Azınlığa Yönelik 

Baskıların Azalması 

1989 yılı Dünya siyasi konjonktürünün değişime başladığı bir yıl olarak tarihe geçmiştir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin Gorbaçov ile başlayan yumuşama siyaseti özellikle 

Balkan coğrafyasında etkisini göstermeye başlamıştır. Şüphesiz ki bu durumdan etkilenen 

devletlerin başında o dönem Sovyet Rusya etkisi altında olan Bulgaristan gelmektedir. Ancak 

1989 yılında Bulgaristan devlet başkanı Todor Jivkov bu değişime ayak uyduramamış ve 

yönetimden indirilmiştir. Todor Jivkov’un yönetimden uzaklaştırılması sonrası ülkede 

Komunist rejimin etkileri aşama aşama azalmaya başlamış ve Bulgaristan demokratikleşmeye 

doğru gitmiştir (Yılmaz, 2008, s. 175). 

Todor Jivkov’un yönetimden indirilmesi ile birlikte Türklere olan baskı politikasının 

azalmaya başladığı görülmektedir. Jivkov’dan sonra devletin başına Petır Mladenov 

getirilmiştir. Mladenov döneminde de Türk azınlığı konusu Bulgaristan siyasetinde hala 

hassasiyetini korumaktaydı. Çünkü her ne kadar demokratikleşme yolunda adımlar atılmaya 

çalışılsa da devlet bürokrasisinde Todor Jivkov’un politikalarının devamını savunan devlet 

görevlileri bulunmaktaydı. Bu yüzden Türklere yönelik baskıların sona ermesi kolay 

olmamıştır. Ancak Bulgaristan yönetiminin asimilasyon politikası nedeni ile zedelenen 

imajının yeniden düzelmesi için demokratikleşme adımlarını atması ve bunu dünya 

kamuoyuna kanıtlaması gerekiyordu. Bu durum aynı zamanda Bulgaristan’ın Avrupa 

Konseyine katılımı için de önemli bir problem olarak görülmüştür. 
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Bulgaristan’ın yeni yönetimi zedelenen imajını düzeltmek ve Avrupa Konseyi gibi Batı 

ittifakını oluşturan oluşumlara katılmak için adımlar atmaya başlamıştır. Bu politikada ilk 

olarak 29 Aralık 1989 tarihinde uygulanmakta olan asimilasyon politikasına son verdiğini ilan 

etmiştir (Crampton, 1997, s. 217). Bu karar ile birlikte Türklerin zorla göç ettirilmeleri 

durdurulmuş ve isteyenlerin yerlerine dönmelerine izin verilmiştir. 

Devlet başkanı Mladenov azınlıklara yönelik asimilasyon politikalarının sonlandığını 

belirtmesine rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde özellikle Türk ve Pomaklar gösteriler yapmaya 

devam etmişlerdir. Bu gösterilerin altında yatan sebep ise daha önce zorla değiştirilen 

isimlerinin geri alınması ve eski isimlerini yeniden kullanma isteğidir. Bunun üzerine 1990 

tarihinde toplanan Bulgaristan Ulusal Meclisi “Bulgar Yurttaşların İsimleri ile İlgili Yasa”yı 

oy birliği ile kabul etmiş, eski isimlerin iadesine yönelik engeller kaldırılmıştır (Topuz, 2002, 

s. 42). Ayrıca camilerin açılmasına yönelik izinler verilmiş, Türkçe yayınlara yönelik yasaklar 

kaldırılmış ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ilköğretim müfredatına haftada bir 

saat olacak şekilde Türkçe dersi eklenmiştir (Yılmaz, 2008, s. 178). 

Bulgaristan Devleti’nin attığı bu adımlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından memnuniyetle 

karşılanmış ve ilişkilerin yeniden düzelmesine imkân vermiştir. Bu bağlamda Jivkov 

döneminde kopma noktasına gelen ilişkiler yeniden başlamış, üst düzey ikili temasların da 

önü açılmıştır. Bunun ilk adımı da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Georgi Yurdanov’un 

Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile Kuveyt’te görüşmesi olmuştur. Bu ikili görüşmeler 

karşılıklı olarak sürmüş ve ekonomik ve ticari alanlarda yeni anlaşmaların yapılmasını 

sağlamıştır (Emiroğlu, 1989, s. 10). 

5. Soğuk Savaş Sonrası Oluşan Yeni Konjöktürde Türkiye- Bulgaristan İlişkileri (1990-2002) 

1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması Dünya siyasetinin köklü 

bir şekilde değişmesini sağlamıştır. Bu değişimden en çok etkilenen devletler genel itibarı ile 

Doğu bloku ülkeler olmuştur. Bulgaristan’ın da o dönem Doğu bloku ülkelerinden olması 

sebebiyle hem iç hem de dış politikasında köklü değişimler meydana gelmiştir. 

1989 ilk emareleri görülen değişimler 1990 yılı ve sonrası için etkisini arttırarak göstermiştir. 

1989 yılında Bulgaristan’da değişen yönetim neticesinde Bulgaristan’daki azınlıklar 

üzerindeki baskılar azalmıştır. Bulgaristan’ın yeni politikaları Türkiye tarafından olumlu 

karşılanmış ve bozulan ilişkiler yeniden düzelmeye başlamıştır. 1990 yılı itibari ile iki devlet 

arasındaki ilişkiler, daha çok yerlerinden edilen göçmenlerin yerleştirilmesi ve bu 

göçmenlerin özlük haklarının sağlanması ve Bulgaristan’daki Türk azınlığın haklarının 

korunması şeklinde yürütülmüştür. 1991 yılında yapılan seçimlerde Türkleri temsil eden 

Demokratik Güçler Birliği ile Türk azınlığın kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin seçim 

başarısı ve yeni hükümetin kurulmasında ki rolü iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine 

katkı sağlamıştır (Coşkun, 2001, s. 31). 

Demokratik Güçler Birliği Hükümeti ile Türkiye arasında askeri alanda iş birliğinin 

geliştirilmesi hususunda adımlar atılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde de 1992’de 

Dostluk, İş birliği ve Güvenlik Anlaşması yapılmış, Türkiye ve Bulgaristan, ortak 

sınırlarındaki askeri güçlerini karşılıklı olarak geri çekmişlerdir. Böylece Bulgarlar 

Türkiye’ye karşı hissettikleri savaş çekincelerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlamışlardır. 

Bulgaristan’ın değişen politikaları çerçevesinde bu dönemden sonra en büyük dış politika 

hedefi NATO ve Avrupa Birliği’ne üyelik olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, Bulgaristan’ın 

NATO üyeliğine destekte bulunmuş ve katılması yönünde oy kullanmıştır (Önal, 2011, s. 

320). 

1994-1998 arası dönemdeki ilişkilerde, önceki senelere nazaran iyileşme daha yavaş bir 

seyirde ilerlemiştir. 1994 yılında yapılan seçimlerde Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin iktidara 

gelmesi ve Rusya ile Yunanistan’a yakın bir politika seyretmesi, Bulgaristan’daki ekonomik 

krizin artması ki bu kriz daha çok Türk azınlığı etkilemişti, bazı özelleştirmelerin gecikmesi 
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(bundan dolayı Türk sermayesi Orta Asya’ya Rusya’ya yönelmiştir), Kardak krizinde 

Yunanistan tarafından yana tavır alması gibi nedenler ilişkilerdeki ivme kaybının nedenleri 

olarak gösterilebilir. Ayrıca PKK Terör Örgütü’nün ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan 

faydalanarak 1994-1997 yılları arasında Bulgaristan’daki faaliyetlerini arttırması ve bu ülkeyi 

Doğu-Batı Avrupa arasında bir geçiş güzergahı olarak kullanması Türkiye’yi rahatsız etmiştir. 

PKK Bulgaristan’da Kürt Kültür Eğitim Derneği gibi kuruluşlar açmış ve burada bazı 

etkinlikler düzenlemiştir. Türkiye’nin şikâyetlerini belirtmesine rağmen yetkililer bu 

derneklerin terör ile alakaları olmadığını savunmuş ve Türk tarafının şikayetlerini göz ardı 

etmişlerdir. Bu problem, NATO ittifakına katılmak isteyen Bulgaristan’ın Türkiye’ye olan 

ihtiyacı nedeniyle 1998 senesinde Demokratik Güçler Birliği’nin yeniden iktidara gelmesi 

üzerine önemli ölçüde çözüme kavuşturulmuştur (Topuz, 2002, s. 58-60). 

1997 yılına gelindiğinde ise dönemin Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz’ın Sofya’ya 

düzenlediği iki günlük ziyaret ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu ziyaret ile beraber, 

Mutludere (Rezovska) Nehri’nin doğal etkenler sonucunda değişen yatağının yarattığı sınır 

sorunu halledilmiş ve Karadeniz’deki suların kullanımı ile ilgili sorunlar çözülmüştür 

(Bıçaklı, 1988, s. 254). 

1998 yılında Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılan Ticaret Anlaşmasıyla iki ülke arasındaki 

ticari ilişkilerin gelişmesi hedeflenmiş, Türk şirketlerinin Bulgaristan’daki yatırımlarının 

artması sağlanmıştır. Özellikle, özelleştirmeler sırasında Türk iş adamlarının satın aldığı 

oteller ve servis sektörü, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığın istihdamı için yeni alanların 

açılmasını sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde Türk bankaları Ziraat Bankası ve Demirbank 

Bulgaristan’da şube açmıştır. Ticaret anlaşmasından sonra 1997 yılında Bulgaristan 

Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti sırasında savunma, çevre ve turizm ile ilgili birçok 

konuda yeni anlaşmalar imzalanmıştır. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Stoyanov, ziyaretinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve Jivkov döneminde Türk azınlığa 

yönelik gerçekleştirilen asimilasyon politikasından dolayı özür dilemiştir (Milliyet Gazetesi, 

1997). Bulgaristan Cumhurbaşkanının bu ziyaretinden yaklaşık bir sene sonra 1998 yılında 

Bulgaristan Başbakanı Ivan Kostov Türkiye’yi ziyaret etmiş ve 1989 yılında Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye göç edip yerleşenlerin sosyal hakları konusunda Türkiye ile bir anlaşma 

imzalamıştır (Hürriyet Gazetesi, 1998). 

1997 senesindeki seçimlerde Bulgaristan Sosyalist Partisi’nden yönetimi devralan 

Demokratik Güçler Birliği, dış politika yönünü tamamen Batı’ya çevirmiş ve NATO 

örgütlenmelerine üyelik süreçlerini hızlandırmıştır (Özlem, 2015). 

İlerleyen süreçte önce 2004 yılında NATO, ardından da 2007 yılında Bulgaristan’ın Avrupa 

Birliği üyeliği Bulgaristan’ı Batı dünyasının ayrılmaz bir parçası yapmış ve Türkiye ile 

ilişkileri bu bağlamda devam etmiştir. 24 Nisan 2015 tarihinde Bulgaristan Parlamentosu’nun 

1915 Sözde Ermeni Soykırımını “kitlesel katliam” olarak tanımasına Türk Dışişleri 

Bakanlığı’nca sert bir tepki verilmiş olsa da ilişkilerin genel seyri olumlu yönde ilerlemiştir 

(Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2015). 

 

Sonuç 

Devletlerin iç ve dış politikalarının belirlenmesinde bulundukları coğrafya ve jeostratejik 

konumları en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki 

ilişkiler de bu çerçevede belirlenmiştir. 

Yaklaşık sekiz asır boyunca aynı coğrafyada bir dönem yan yana bir dönem içi içe, bir dönme 

de komşu olarak yaşamışlardır. Bulgaristan’ın 1908 yılında bağımsızlığını elde etmesinin 

ardından Bulgaristan ve Türkiye arasında ilişkiler inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. Osmanlı 

Devleti döneminde iki kere savaşmış, Birinci Dünya Savaşı’nda ise aynı tarafta yer 
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almışlardır. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kuruluşunda pozitif politika yürütmüştür. 

1923-1945 yılları arası dönemde iki devlet arasındaki ilişkiler özellikle azınlıklar hususunda 

dönem dönem gergin bir seyir izlemiştir. Boğazlar konusunda Türkiye’yi desteklerken diğer 

yandan ise kaybettiği toprakları geri alma adına revizyonist bir politika da benimsemiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde Türkiye’nin kurmaya çalıştığı barış ittifaklarına ilk etapta 

katılmaması da bu nedendendir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise ilişkiler yeniden inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. 

Bulgaristan’ın İkinci Dünya Savaşı’nda Doğu blokunda, Türkiye’nin de Batı blokunu tercih 

etmesi iki devlet arasındaki ilişkilerin gergin geçmesine neden olmuştur. Özellikle 1950 

yılından sonra Bulgaristan’ın Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikası benimsemesi iki 

devlet arasındaki gerginliğin hat safhaya çıkmasına neden olmuştur. 1950-1989 yılları 

arasındaki ilişkiler büyük oranda Bulgaristan’ın Türk azınlığına uyguladığı politikalar 

çerçevesinde belirlenmiş ve genel olarak gergin bir seyir izlemiştir. 

Bulgaristan’da Sosyalist lider Todor Jivkov’un yönetimden indirilmesi 1950-1989 yılı 

boyunca süren gergin ilişkilerin değişmesine ve iki devlet arasındaki ilişkilerin yeni bir 

safhaya evirilmesini sağlamıştır. Özellikle Türk azınlığa yönelik baskıların son bulması ve 

1997 yılında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Stoyanov’un özür dilemesi Türkiye ile ilişkilerin 

düzelmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler Bulgaristan’ın Türkiye desteği ile Batı bloğuna 

katılımında önemli olmuş ve Bulgaristan NATO ve Avrupa Birliği’ne katılmıştır. 

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler gerek sınır komşusu olmaları gerekse de her iki 

devletin bulunduğu jeostratejik konumları her iki devletin hem iç politikalarının hem de dış 

politikalarının şekillenmesinde önemli unsur olarak göze çarpmaktadır. Türkiye’nin 

Bulgaristan ile olan ilişkilerinin belirlenmesinde ana unsuru Türk azınlık belirlerken 

Bulgaristan’ın Türkiye olan ilişkilerini ise Türk azınlıkla beraber Bulgaristan’ın zaman zaman 

değişen revizyonist politikalar belirlemiştir. 
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 “Hars, Medeniyet, Temeddün”: Ömer Seyfettin’de Modernleşme Fikrinin Teorik 

Temelleri 

Selin Şahin
1
 

Özet 

Modernleşme dönemi Osmanlı düşünce dünyasında yenileşmenin nasıl ve ne şekilde olması 

gerektiğine dair pek çok söylem kendisini göstermiştir. Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık gibi 

düşünme biçimlerini şekillendiren isimler modernleşmenin yöntemine dair fikirlerini 

yazdıkları metinler ile ortaya koymuşlardır. Batının bütün unsurları ile Türk toplumuna ithal 

edilmesinden Türk harsı muhafaza edilirken Batı’nın tekniğinin alınmasına ve tekniğin İslam 

ahlakı ile buluşturulmasına kadar farklı usuller öngören bu fikriyatın içerisinde Ömer 

Seyfettin’in asrîleşme fikri hususi bir öneme sahip olmaktadır. Genellikle “hars ve teknik”, 

“İslam ve teknik” gibi ikili ayrımların bulunduğu bu dönemde Ömer Seyfettin modernleşme 

teorisini üçlü bir kategorizasyon etrafında inşa etmiş, doğru şekilde yenileşmenin ancak Türk 

harsı, İslam medeniyeti ve Batı tekniğinin bir araya getirilmesi ile mümkün olabileceğini ifade 

etmiştir. Bu doğrultuda söylem analizi yönteminin kullanılacağı çalışmada Ömer Seyfettin’in 

çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı makaleler çerçevesinde modernleşme fikri ele alacaktır. 

Çalışma neticesinde varılan sonuç Osmanlı dönemi modernleşmede yöntem literatürü 

içerisinde Ömer Seyfettin’in üçlü taksiminin genel yaklaşımdan farklı ve Türk toplum yapısı 

için hususi öneme sahip unsurları bir araya getirmek suretiyle işlevsel bir niteliğe sahip 

olduğudur. 

 

Anahtar Sözcükler: Ömer Seyfettin, Hars, Medeniyet, Temeddün. 

 

“Culture, Civilization, Modernization”: Theoratical Basis of Modernization Idea in 

Ömer Seyfettin 

 

 

Abstract 

 

In modern Ottoman thought, many discourses has shown itself about innovation which is how 

and what type should going to happen. The names that shaped the Westernism, Turkism, 

Islamism ideas has shown their thoughts about modernization methods within the texts they 

wrote. There are many different foresight method ideas such as importing all Western aspects, 

importing Western techniques while conservation of Turkish culture, and meeting this 

technique to Islamic morals. Ömer Seyfettin’s innovation idea has a special importance 

besides all of these. Typically, there were dual differentiations such as “culture and 

technique”, “Islam and technique” in this era. Ömer Seyfettin had built his modernization 

theory around a triple categorization. He has indicated that the proper innovation should be 

possible together with Turkish culture, Islamic civilization and Western technique. In this 

direction, the discourse analysis method has been used in the study. The modernization idea 
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of Ömer Seyfettin which could be find as texts published in newspapers and magazines by 

him has been discussed. As a conclusion, within Ottoman modernization method literature, 

Ömer Seyfettin’s triple categorization differs from general approach and has a functional 

quality by means of bringing aspects together which has special importance for Turkish 

society. 

 

Keywords: Ömer Seyfettin, Culture, Civilization, Modernization. 

Giriş 

 

 Askerî yenilgiler neticesinde ortaya çıkan arayışların (Yahya Kemal, 1975: 113-114; 

Kenan, 2010: 14-17; Zürcher, 2013: 39-40) III. Selim devrinden itibaren yapısal ve kurumsal 

bir yenileşme yönüne dönüşüyle (Ortaylı, 2012: 51; Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 2014: 23; Doğan, 

2010: 81) beraber Türk düşünce dünyasında modernleşme meselesi hususi bir öneme sahip 

olmuştur. Askerî modernleşmeyi takip eden idarî, iktisadî ve toplumsal yenileşmeler 

modernleşmenin bir bütün olarak Osmanlı zihniyetinde farklı arayışları da beraberinde 

getirmesine sebebiyet vermiştir. Modernleşmenin niteliği ve yöntemi üzerine tartışmaların 

entelektüel hayatın da bir parçası haline gelmesi ise Türk düşüncesinde bu arayışlar 

hususunda farklı fikirler ve bu fikirleri destekleyen çeşitli kesimlerin ortaya çıkmasını 

beraberinde getirmiştir (Akgül, 1999: 93; Saydam, 2002: 857). Bunun neticesinde ortaya 

çıkan İslamcılık, Milliyetçilik, Batıcılık gibi farklı düşünce akımlarının müntesipleri 

tarafından modernleşmenin ne olduğu, nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik söylemler 

ortaya koyulmuştur. Böylelikle Türk düşüncesi içerisinde asrîleşmeye ilişkin farklı düşünce 

kaynaklarından beslenen isimlerin inşa ettiği farklı modernleşme anlayışları kendisini 

göstermeye başlamıştır. 

 Devletin istikbali, toplumsal yapının devamlılığı ve içerisinde bulunulan koşulların bir 

neticesi olarak değerlendirilen problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için kalemlerine sarılan 

ve bu anlamda modernleşmenin fikrî cephesini ortaya çıkaran isimler, farklı çözüm önerileri 

ortaya koymuşlar ve bu doğrultuda modernleşme yolunda izlenilmesi gerektiğini düşündükleri 

farklı yollar önermişlerdir. Bir kesim, Batı medeniyetini teknik ve kültürüyle bir bütün olarak 

ele alarak, ilerlemenin Batı’nın hem tekniğinin hem kültürünün alınmasıyla 

gerçekleştirilebileceğine işaret ederken diğer bir kesim ilerlemenin gerçekleştirilebilmesi için 

Batı’nın yalnızca tekniğinin alınmasını yeterli ve gerekli görmüş ve Batı’nın kültünün 

alınmaması gerektiğinin altını çizerek Batı’nın tekniği ile İslam’ın ahlakını bir araya getiren 

bir usulün izlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ortaya koyulan görüşlerde ilerlemenin 

sağlanabilmesi hususunda Batı medeniyetinin teknik ve kültür olarak iki unsur çerçevesinde 
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ele alındığı gözlenmektedir. Burada önemli olan husus işaret edilen yöntemlerde Batı’nın 

tekniğinin alınmasının bir gereklilik olarak değerlendirilmesi ve modernleşmenin maddi 

yönüne yapılan vurgulardır. Bu anlamda Batı medeniyetinin oluşturduğu teknik unsurların 

ithal edilmesinin bir zorunluluk şeklinde ortaya koyulması bu alana ilişkin fikir üreten her 

kesim tarafından bir şekilde kabul görürken Batı’nın kültürel normlarının alınması hususunda 

görüş farklılıkları bulunmaktadır. 

 Bütün bu arayışlar içerisinde Türk düşüncesinde modernleşme fikri üzerinde hususi bir 

şekilde duran ve modernleşmenin nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin görüşler ortaya koyan 

isimlerden birisi de Ömer Seyfettin (Aktaş, 2019: 98-106) olmuştur. Ömer Seyfettin, 

dönemde herkesçe kabul edilen bir konu haline gelen geri kalmışlık halinden kurtulmak için 

ilerlemenin gerçekleştirilmesi gerektiğini ön plana çıkartarak bir modernleşme anlayışı 

oluştururken medeniyet, hars ve temeddün kavramlarını bu anlayışının merkezine 

yerleştirmiştir. Bu çerçevede Ömer Seyfettin, modernleşme fikrini milletlerin yalnızca 

kendisine ait, özgün unsuru olarak telakki ettiği hars; aynı dine mensup milletlerin bir araya 

gelerek teşekkül ettirebileceği bir üst yapıyı ifade eden medeniyet ve bütün milletlerin istifade 

edebileceği teknik gelişme çerçevesinde ele aldığı temeddün kavramlarına başvurarak ortaya 

koymaktadır. Bu doğrultuda çalışmada Ömer Seyfettin’in çeşitli gazete ve dergilerde 

neşredilmiş olan makaleleri çerçevesinde modernleşmeye ilişkin ortaya koyduğu söylemler 

tetkik edilecek ve hars, medeniyet ve temeddün kavramları merkeze alınarak inşa ettiği 

modernleşme anlayışı incelenecektir. 

1. Ömer Seyfettin’de Modernleşmenin Membaı Olarak Hars 

Hars, Ömer Seyfettin’in modernleşmeye ilişkin görüşlerinin temelinde yer alan 

unsurlardan biridir. Ömer Seyfettin, içtimaî sınırlar içerisinde bir manaya sahip olabileceğini 

düşündüğü hars kavramını ele alırken öncelikli olarak müessese mefhumuna temas etmekte ve 

müesseseyi ““fertlerden evvel mevcut olup da kendisini fertlere cebrî yahut ihtiyari bir surette 

kabul ettiren bir idrak tarzı yahut bir amel tarzıdır.”” (Ömer Seyfettin, 2021a: 509) şeklinde 

tanımlamaktadır. Ona göre bir müessesenin anlamlandırılabilmesi için öncelikli olarak ait 

olduğu toplumsal yapının bilinmesi önem arz etmektedir (Ömer Seyfettin, 2021a: 509). 

Müesseselerin birbirinden farklı şekillerde bir araya gelerek çeşitli yapılar inşa ettiğini 

ortaya koyan Ömer Seyfettin, “bir milletin muayyen hududu dâhilinde tenazum ettikleri 

zaman, husule getirdikleri ahenk…”in hars manasına geldiğini belirtmiştir (Ömer Seyfettin, 

2021a: 509). Dolayısıyla harsın ortaya çıkışını bir milletin ortak bir paydada bir araya gelerek 
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bir uyum yakalamasıyla ilişkili olarak ele almış ve bu anlamda harsın millî bir niteliğe sahip 

olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Ömer Seyfettin, harsı bir milletin dinî, bediî, ahlakî 

duygularının bir araya gelmesi şeklinde de tanımlayarak (Ömer Seyfettin, 2021b: 594) harsı 

oluşturan unsurların neler olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlayış çerçevesinde harsın, bir 

milleti var eden ortak değerlerin tecessümü şeklinde ele almak mümkündür. 

Lisanları var eden kelimelerin insanların idraklerini doğrudan belirlediğini ifade eden 

Ömer Seyfettin (2021a: 511) harsın ortaya çıkışında lisanın önemli bir rolü olduğu 

görüşündedir. Bu çerçevede ona göre lisan “içtimâi bir gözlük” (Ömer Seyfettin, 2021a: 509) 

hüviyetinde olup, sebebî asabiyetin teşekkül ettirilmesine imkan verdiği gibi aynı zamanda bir 

milletin devamlılığını da sağlamaktadır (Ömer Seyfettin, 2021c: 271; 2021ç: 326).
2
 

Dolayısıyla ona göre milletleri birbirinden ayırdığı gibi (Ömer Seyfettin, 2021a: 511; 2021e: 

347; 2021f: 607) bir milleti var eden aslî unsur da lisandır (Ömer Seyfettin, 2021c: 271; 

2021d: 500; 2021g: 522; 2021ğ: 769; 2021h: 803). 

“Milliyet demek ‘lisan ve millî maarif’ demektir. Müşterek edebî bir lisanı 

olmayan bir millet rabıtasız sürüler sayılır. Lisan en kâvi bir bağdır. Bu bağı 

örmek bütün Turan edebiyatlarının en mukaddes bir vazifesidir. …Ve lisan 

öyle bir vatandır ki bozulursa artık ne millet kalır, ne devlet…” (Ömer 

Seyfettin, 2021i: 333)
3
 

Milletin devamlılığını ve istikbalini lisanın muhafazasında gören Ömer Seyfettin’e 

göre diğer milletlerin olduğu gibi Türk milletinin de mefkuresi öncelikli olarak lisan ve din 

etrafında bir araya gelmektir (Ömer Seyfettin, 2021k: 456; 2021l: 595). “Bir millet lisan, din 

ve terbiye kardeşlerini siyasi bir hudut içinde birleştirdikten sonra yine mefkûresi iflas etmez. 

Belki daha ziyade büyür, manevi bir haşmet kesp eder. Terakkisi, kuvveti, saadeti, medeniyeti 

artar, son dereceye yaklaşır.” (Ömer Seyfettin, 2021k: 457). Bu anlamda ona göre bir hars 

etrafında toplanabilmenin ve bir medeniyet var edebilmenin koşulu da dil birliğinin 

sağlanmasıdır (Ömer Seyfettin, 2021m: 374). Bununla birlikte her milletin kendine has dili 

aynı zamanda kendisine has bir harsı ortaya çıkaracağı için hars yapısı itibarıyla millî bir 

karaktere sahiptir ve onun başka bir milletten alınabilmesi mümkün değildir: “Harsa gelince; 

onu ne Avrupa’dan, ne başka yerden… onu hiç, hiçbir yerden almayacağız. Bütün milletlerin 

                                                 
2
 Ömer Seyfettin’e göre millet, arasında “din ve dil birliği” olan halkların adıdır. Bu çerçevede o milleti, “Bir 

lisanla konuşan ve dinleri bir olan bütün insanlar” şeklinde tanımlamaktadır. (Ömer Seyfettin, 2021d: 494).  
3
 Ömer Seyfettin’in dil, millet ve vatan arasındaki ilişkiye yapmış olduğu vurgu şu satırlarda da açıkça 

görülmektedir: “Türkçe bizim manevi ve mukaddes vatanımızdır. Bu manevi vatanın istiklali, kuvveti resmî ve 

millî vatanımızın istiklalinden daha mühimdir. Çünkü vatanını kaybeden bir millet eğer lisanına ve edebiyatına 

hâkim kalırsa mahvolmaz, yaşar ve yine bir gün gelir siyasi istiklalini kazanır, düşmanlarından intikam alır. 

Fakat bir millet lisanını bozar, kaybederse hatta siyasi hâkimiyeti baki kalsa bile tarihten silinir.” (Ömer 

Seyfettin, 2021ı: 334). Ayrıca bk. (Ömer Seyfettin, 2021d: 493; 2021j: 359.). 
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ki gibi bizim harsımız da millîdir. Lakin yazık ki bugüne kadar biz onu arayıp bulamamışız.” 

(Ömer Seyfettin, 2021a: 512). Dolayısıyla Ömer Seyfettin’in düşüncesinde, medenileşmenin 

yolu öncelikli olarak millî bir lisan etrafında bir araya gelebilmektir. Böylelikle Ömer 

Seyfettin, millî lisan tartışmalarını modernleşme literatürünün bir parçası haline getirmiştir.  

2. Ömer Seyfettin’de Modernleşmenin Harcı Olarak Medeniyet 

Modernleşme mefhumu ve süreci ele alındığı zaman üzerinde özel olarak durulan 

kavramlardan birisini teşkil eden medeniyet kavramı, Ömer Seyfettin’in modernleşme 

düşüncesinde de merkezi bir konuma sahiptir. Ömer Seyfettin, medeniyeti “Müesseseler bir 

dine mensup milletlerin mecmuu olan bir ‘ümmet’ yani bir ‘beynelmileliyet’ dairesinde 

terekküp ettikleri zaman, bundan çıkan mecmua…” (Ömer Seyfettin, 2021a: 510) şeklinde 

tanımlamaktadır. Bu doğrultuda Ömer Seyfettin dinin merkezde yer aldığı bir medeniyet 

tasavvuru ortaya koymakta (Ömer Seyfettin, 2021a: 510) ve aynı dine mensup farklı 

milletlerin bir araya gelerek medeniyeti var ettiğine işaret etmektedir. Ömer Seyfettin’e göre 

ibadetler ve inanışlar dinin bir neticesi olduğu gibi, bir milleti ortaya çıkartan (Ömer 

Seyfettin, 2021n: 466; 2021d: 501), içtimaî hayatı var eden ve devamlılığına imkan veren 

unsur da dindir: 

“İbadat ve itikadat gibi diğer bütün müesseseleri de din doğurmuştur. 

İçtimaiyat ilmi, dinî, hâdiselerin iptidaiyetini ilk defa gösterince herkes şaştı. 

Hâlbuki bunlar bütün diğer hâdiselerin tohumu idi. İçtimai hayatın muhtelif 

tezahürleri hep dinden çıktı. Bu tezahürlerin unsurları dinde mündemiçtir. 

Fakat mültebis bir hâlde idi. Sonra ayrıldı. Birbirleriyle binlerce şekilde 

terekküp etti. İlim ve şiir, menkıbe ve üsturelerden; resim ve heykeltıraşlık, 

dinî müzeyyenattan ve merasimden çıktı. Hukuk ve ahlak, ayin ve 

ameliyelerinden doğdu. İlk şekilleri olan dinî itikatlar bilinmese, dünya fikrinin 

ebediyet ve ruhuna dair olan idrakimizin ne olduğu anlaşılamaz. …Sonra bir 

millete ait olan dinden doğma müesseseler takım takım ayrıldılar. Ahlaki, 

hukuki, iktisadi, bedii müesseseler hâlinde sinn-i rüşte erdiler. Ve ayrı ayrı 

birleşerek -dinî manzumenin yanında- bu unvanları haiz manzumeleri meydana 

getirdiler.” (Ömer Seyfettin, 2021a: 510). 

İçtimaî yapıyı alakadar eden tüm müesseselerin olduğu gibi medeniyetin mucibi olarak 

da dini gören Ömer Seyfettin, devrin medenî milletlerinin seviyesine intikal etmeyi bir zaruret 

olarak değerlendirmiştir. O, bu durumun gerçekleştirilememesi halinde milletlerin hayatlarını 

idame ettirmede geri kalacağı ve netice olarak ileri medeniyet seviyesine ulaşmış olanların 

esiri olacakları görüşündedir (Ömer Seyfettin, 2021o: 343). Dolayısıyla ona göre 

medenileşmek bir tercih değil bir zarurettir.  

“Yaşayan milletlerin başlıca seciyesi nüfusça, medeniyetçe, ticaretçe, servetçe 

ve mefkûrece büyümek ve genişlemektir. Büyümek ve genişlemek seciyesi çok 
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ve kavi olan milletler, seciyesi az veyahut zayıf olan milletlerin üzerine 

çullanırlar, memleketlerini zapt ederek içtimai varlıklarına nihayet verirler.” 

(Ömer Seyfettin, 2021k: 451) 

Ömer Seyfettin’e göre milletlerin varlığını sürdürebilmeleri bir medeniyet ailesine 

dahil olmaları ile doğrudan alakalıdır. Bu çerçevede Ömer Seyfettin’in düşüncesinde 

modernleşmenin yolunun aynı zamanda medenileşmeden geçtiğini söylemek mümkün hale 

gelmektedir. Burada önemli bir husus da Ömer Seyfettin’in medeniyet kavramını 

modernleşme döneminde bu kavrama yüklenen ve içerisinde teknik ve teknolojiyi de 

doğrudan barındıran anlamların aksine din ile ilişkili olarak değerlendirmesi, teknik ve 

teknolojiyi ise temeddün bahsinde ele almasıdır. O buradan hareketle Batı medeniyetinin 

kültür ve tekniği şeklindeki ikili sınıflandırmaya farklı bir gözle bakarak, medeniyet ve 

temeddün kavramları çerçevesinde bir ayrım ortaya koymaktadır. 

Ömer Seyfettin’in medeniyet ile ilgili değerlendirmelerinde Tanzimat Devri önemli bir 

yer tutmaktadır. Türk milletinin Tanzimat Devri öncesinde Doğu medeniyetinin bir mensubu 

olunduğunu fakat Tanzimat Devri’nden sonra coğrafi konumu itibarıyla Batı medeniyetini 

kabul etmesinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı (Ömer Seyfettin, 2021ö: 583; 2021p: 883) 

ve bunun bir sonucu olarak da Tanzimat Devri yöneticilerinin bu zorunluluk fikri 

çerçevesinde hareket ettiği görüşündedir: 

“Şark, Garb’ı istemiyordu. Garb’ın çok kuvvetli, çok faydalı olduğu meydanda 

olan ‘askerlik usulü, ordu teşkilâtı’ bile ‘gâvurluk’ sayılıyor, bunu teklife 

kalkan hemen parçalanıyordu. Şark medeniyeti içerisinde artık 

yaşamayacağımızı sezen ne kadar vezir kafası uçuruldu. ….Nihayet 

Tanzimatçıların yetişebileceği bir muhit teşekkül etti. Hâlâ Şark medeniyeti 

içinde, ‘ümmet hâlinde’ yaşıyorduk. Devletimizde, irademizde, ilmimizde, 

edebiyatımızda usûl eski bir sistemin ilhamıydı. Bu sistem bir ‘müstahase’den 

başka bir şey değildi. Çünkü hayata uymuyordu, canı yoktu. Yaşamış, vaktini 

bitirmiş, ölmüştü. Tanzimatçılar etraflarını saran buhrandan şaşırmışlardı. Bu 

buhranın mantığıyla düşünmeye başladılar, kendi kendilerine sordular: -Biz 

garbın silahını, ilmini, medeniyetini almazsak yaşayabilir miyiz? –Hayır. -

Öyleyse ne yapalım? -Hiç durmayalım. Acele edelim. Garp medeniyetini 

olduğu gibi kabul edelim.” (Ömer Seyfettin, 2021ö: 583). 

Din ile birlikte harstan vücut bulmamış bir medeniyetin var olamayacağı düşüncesinde 

olan Ömer Seyfettin (2021ö: 589), Tanzimat Devri yöneticilerinin harsı önemsemeden ümmet 

halinde Batı medeniyetine intikal etme çabasına girdiğini ve bundan dolayı pek çok yönden 

uyum sağlanamadığını (Ömer Seyfettin 2021ö: 584) ve Türk milletini Batılı bir millet haline 

getirme isteğinin gerçekleşmediğini belirtmektedir (Ömer Seyfettin, 2021r: 433). Dolayısıyla 

Ömer Seyfettin, Batı medeniyetine intikal etme hususunda Tanzimat devrindeki yöntemi 
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başarısız bulurken yeni düzenin suni olduğunu ileri sürmekte ve yeni kurumlar tesis edilmeye 

çalışılırken eskinin varlığının muhafaza edilmesinin bir sonucu olarak, ortaya çıkan düzende 

bir çift başlılık olduğunu ifade etmektedir (Ömer Seyfettin, 2021ö: 584, 592). Ortaya koyduğu 

görüşler onun modernleşme fikrinin temelinde harsın bulunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu 

bağlamda Ömer Seyfettin’in modernleşme fikrine göre harsın muhafaza edilmediği bir 

yöntem çerçevesinde medenileşmenin sağlanabilmesi mümkün gözükmemektedir.  

Medeniyeti din ile kaim gören, harsın var olmadığı bir medeniyet teşekkül ettirmenin 

mümkün olmadığına işaret eden Ömer Seyfettin, medeniyet ve temeddün ayrımını yaparak 

Batı medeniyetinin bir üyesi olunamayacağı, Batı’dan medeniyet alınamayacağı fikrini açıkça 

ortaya koymuştur: “Avrupa’dan katiyen ‘medeniyet’ almayacağız. Çünkü bu beynelmileldir 

ve Avrupa medeniyeti Hristiyan olan Avrupa milletlerine mahsustur. Bizim 

beynelmilelliyetimiz İslamlıktır. Medeniyetimiz de Müslüman milletlere has olan ‘İslam 

medeniyeti olacaktır.” (Ömer Seyfettin, 2021a:512). Bu ifadelerinden de anlaşılabileceği 

üzere ona göre Türk milleti, arasında din birliğinin var olduğu Müslüman milletlerin de 

iştirakiyle ortaya çıkartılacak olan İslam medeniyetine dahil olmalıdır. 

3. Ömer Seyfettin’de Modernleşmenin Destekleyicisi Olarak Temeddün 

Modernleşme literatürü içerisinde genel itibarıyla bakıldığı zaman Batı medeniyetinin 

kültürü ve tekniği şeklinde ikili ayrım yapılarak modernleşmenin imkanları aranmaktadır. 

Batı’nın teknik ve teknolojisinden istifade edilmesi hususunda görüş birliğinin var olduğunu 

söylemek mümkündür. Modernleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceği sorusuna farklı 

yöntemlere işaret ederek cevap veren herkes Batı’nın teknik ve teknoloji alanında ortaya 

koyduğu unsurların alınmasında bir beis görmemekte ve hatta bunu teşvik etmektedir. Bu 

doğrultuda Batı’nın kültürel normlarının alınmasına yönelik mesafeli ve menfi duruşun, 

Batı’nın teknik ve teknolojisi için geçerli olmadığı görülmektedir. 

Ömer Seyfettin, Türk milletinin terakki etmesi sorununu konu edinirken, Batı’nın 

teknik ve teknoloji kapsamındaki unsurlarını temeddün kavramı kapsamında ele almaktadır. 

Ona göre “Müteaddit ümmetlerin arasında intişar eden yahut etmekte bulunan müesseselerin 

mecmuuna…” (Ömer Seyfettin, 2021a: 510) temeddün denir. Bu doğrultuda Ömer Seyfettin, 

ilmî usulleri, fen bilimlerini ve teknik aletleri temeddün çerçevesinde ele almakta ve bahsi 

geçen unsurların insanlığın ortak birikimi olduğuna işaret etmektedir (Ömer Seyfettin, 2021a: 

510; Ömer Seyfettin, 2021s: 656). Bu anlamda onun temeddün olarak gördüğü unsurların 
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evrensel bir mahiyete sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Ömer Seyfettin’e 

göre 

“‘İlim’ de …içtimai bir gözlük mahiyetindedir. Kâinatı bize birtakım cüz-i lâ-

yetecezzalardan ve esîr seyyalesinden mürekkep gösteren kaşlarımızın 

altındaki uzvi gözlerimiz değildir. Bize eşyayı ilmin tasavvur ettiği şekillerde 

gösteren içtimai gözden başka bir şey değildir. O hâlde cüz-i lâ-yeteccezza ve 

esîr ilim gözüyle görülmüş birtakım içtimai müşahadelerdir. Bu müşahedelerin 

mecmuuna ‘temeddün’ denilir ki, asla bir millete yahut bir beynelmileliyete 

münhasır değildir. Ve beynelümem bir mahiyeti haizdir.” (Ömer Seyfettin, 

2021a: 511). 

Fen bilimleri ve tekniğe ilişkin unsurların herkesin mirası olarak nitelendirilmesi fikri 

aynı zamanda bir milletin terakki sağlayabilmesi için bu unsurlara sahip olmasının gerekli ve 

önemli görülmesiyle birlikte daha anlamlı hale gelmektedir. Ömer Seyfettin’in 

“Muasırlaşmak isteyen bir millet, diğer müterakki milletlerden ahval ve âliyat almalı ve 

şuursuz mefkûrelerini, gizli ‘kuvvet-fikir’lerini canlandırmalıdır.” (Ömer Seyfettin, 2021o: 

345) şeklindeki ifadeleri ilerlemek için bilimsel gelişmelerin alınması gerektiğine yönelik bir 

bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak burada önemli bir husus modernleşme 

fikriyatına katkıda bulunan pek çok isim gibi Ömer Seyfettin’in de Batı’nın tekniğini 

alınırken milletlerin kendi değerlerini muhafaza etmesi gerektiğine yönelik vurgu yapmasıdır. 

Ömer Seyfettin bu hususta Japonya’yı örnek göstermektedir (Ömer Seyfettin, 2021a: 512; 

2021o: 343-344.). 

“Japonya’ya bir göz gezdiriniz. Maddi medeniyet -usûl ve âliyat, bilhassa silah, 

donanma, askerlik ve kuvvetlilik demektir- orada Japon eliyle yükselir. Çünkü 

Japonlar medeniyeti kendi milliyetlerini, kıymetlerini, örflerini, mefkûrelerini 

inkâr için kabul etmemişler; bilakis onun yalnız ‘usûl ve âliyat’ olmasını 

anlayarak kendi milliyetlerini, kıymetlerini, örflerini, mefkûrelerini, yani 

manevi medeniyetlerini yükseltmek için kullanmışlardır. Yabancılardan yalnız 

maddi medeniyet alınır, manevi medeniyet alınmaz. Biz de ne vakit onlar gibi 

yapar, yalnız Garp’tan usûl ve âliyat alır, kendi milliyetimizi, kıymetlerimizi, 

örflerimizi, mefkûrelerimizi kuvvetlendirirsek ‘medeniyet’i kabul etmiş 

sayılacağız. …Maddi medeniyet yani usûl ve âliyat hususunda Patagonyalılarla 

müsaviyiz, mademki kafamız ilim ve fen, elimiz çekiç ve silah tutmuyor… 

tangolar, kostümler, Avrupa’dan getirtilmiş otomobiller, reveranslar, ‘âdab-ı 

muaşeret’ler hep taklit, hep boyadır. Ve bunlarla yalnız kendimizi aldatırız. 

Fakat herkesi, en çok örfçe, mefkûrece ‘benzeme’ye kalktığımız Garb’ı 

güldürürüz.” (Ömer Seyfettin, 2021o: 344-345). 

Bu ifadelerden de anlaşılabileceği üzere Ömer Seyfettin ilerleme sağlayabilmek için 

Batı’nın yöntem ve tekniğinin alınmasında bir beis görmemekle birlikte bu unsurlar dışında 

hiçbir şeyin alınmaması gerektiği görüşündedir. Bu görüşü aynı zamanda onun ilerlemenin 

taklit etmek manasına gelmediği fikrinde olmasıyla ilişkilidir: “Terakki, taklit demek değildir! 
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Taklit; terakkiye manidir. Bir hâlin imtidadına hizmet etmek demektir. Terakki, iddia ederek 

teceddüt ve tahavvül etmektir.” (Ömer Seyfettin, 2021ş: 247). Ömer Seyfettin taklit etmeyi 

yalnızca ilerlemenin önünde engel olarak nitelendirmemekte aynı zamanda bunun tehlikeli 

olduğuna da işaret etmektedir: 

“Bizim terakkimize mâni olan başlıca sebep nedir, biliyor musunuz? 

Taklitçiliğimiz!.. Mesela Avrupa’ya gidiyoruz, bizce meçhul hayatları 

görüyoruz, onları alıp memlekete sokmak istiyoruz. İşte bu iyi değil… Hatta 

aldığımız şeyin biraz şeklini değiştirsek bile yine taklit olmaktan kurtulamaz ve 

taklit her vakit muzırdır. Taklit milletimizin maneviyatını esaslı bir surette 

sarsmıştır. Bizde, Türk gençliğinde başka bir ruh peyda olmuş… Yüzde doksan 

dokuzumuz levanten… ...Garplılara benzemeye karşı tuhaf olduğu kadar şedit 

ve mukavemet olunamaz bir meylimiz var. Esvaplarımızla, kalbimizle, 

ruhumuzla, tavrımızla, tarzlarımızla Garplı olmaya çalışıyoruz. Başımızda 

yalnız öksüz ve mustarip fesimiz kalıyor. Irki gururumuz mahvoluyor. 

Türklüğü ayıp addediyor, nesildaşlarımıza hakaretle bakıyoruz. Tahsilimiz 

biraz ilerleyince her türlü milliyet fikri zihnimizden çıkıyor. Kabarıyor, 

kabarıyor, bulutlara çıkıyor, bazen düştüğümüzün bile farkında olmuyor, bir 

rüya içinde hâlâ yükseldiğimizi zannediyoruz. Memleketimizdeki ecnebilerle 

…görüşmeyi, onlarla düşüp kalkmayı, onları taklit etmeyi, onların 

musahabetinden lezzet almayı, hâsılı tıpkı onları temessül etmeyi cana minnet 

addediyoruz. İşte bir milletin sukut dakikaları, ihtizar saniyeleri…” (Ömer 

Seyfettin, 2021ş: 247-248). 

Temeddünün evrensel bir niteliğe sahip olduğunu ve alınmasında bir beis olmadığını 

ortaya koyarken Ömer Seyfettin, ‘taklit’ etme yanlışına düşmemek için uyarıda bulunmaktadır 

(Ömer Seyfettin, 2021ş: 255). Dolayısıyla Batı’nın tekniği alınırken, kültürünün, adetlerinin, 

geleneklerinin, kendine has değerlerinin alınmaması gerektiği konusunda net bir duruş 

sergilemektedir (Ömer Seyfettin, 2021o: 343). Onun Batı’nın tekniğinden istifade edilmesini 

uygun bulması, millî değerler muhafaza edilirken ilerlemenin sağlanabilmesi içindir. 

Dolayısıyla o, Batı’nın tekniğini modernleşmenin destekleyici bir unsuru olarak tasavvur 

etmektedir. “Vicdan ve idrakimizi Garp ve Şark’ın en doğru ve en müspet felsefesiyle 

yükselterek, bugünkü ilim ve fennin vukufuyla kuvvetlendirerek mukaddes mefkûremizin, 

vatan fikrinin tamimi ve îlasına çalışıyoruz.” (Ömer Seyfettin, 2021t: 223) şeklindeki ifadeleri 

bu durumun açık bir göstergesidir. 

Ömer Seyfettin’in teknik ve fen bilimlerinde ilerleme hususunda değindiği bir diğer 

mesele millî lisanın gerekliliğine ilişkindir. Ömer Seyfettin, bu alanda bir ilerleme 

kaydedilebilmesi için millî ve umumî bir lisanı olmazsa olmaz şeklinde değerlendirmekte ve 

bunların olmadığı bir durumda ilerlemenin sağlanamayacağını düşünmektedir (Ömer 

Seyfettin, 2021u: 163; 2021ü: 194). Bu durum aynı zamanda onun geri kalmışlığı lisanla 
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ilişkilendirmesiyle doğrudan ilişkilidir (Ömer Seyfettin, 2021ü: 191). Dolayısıyla milletin 

istikbaline ilişkin pek çok meseleyi lisan çerçevesinde ele alan Ömer Seyfettin, ilerleme 

meselesinin teknik boyutuna da benzer bir şekilde yaklaşmıştır. Ömer Seyfettin’in milli 

varlığın muhafazası ve devamlılığını millî lisanla aynileştiren bir görüşe sahip olması bu 

yaklaşımın önemli bir yönünü oluşturmaktadır.  

Ömer Seyfettin’in ilerlemenin görünür kılınması ve kabul edilmesinin ordu 

aracılığıyla gerçekleşebileceğine ilişkin görüşü dikkate değerdir. Ona göre Japonya 

ilerlemesinin kabulü ve Japonya’nın büyük devletler arasına intikali Japon ordusuyla 

gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda milletin ilerlemesinin diğer devletlerce kabul edilebilmesi için 

de Türk ordusunun bu tanınırlığı sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla ona göre öncelikli 

olarak ordunun düzenlenmesi gerekmektedir: 

“Hariç yani Avrupa bizi tanımalı, bizi takdir etmeli, bizi kendi arasına almalı, 

barbar, vahşi dememelidir. Bunun için şehirlerimizi tezyin etmek, 

caddelerimizi düzeltmek, fabrikalar açmak, maarif için büyük mikyasta 

fedakârlıkta bulunmak her ne kadar lazım ise de elzem olan bir şey var. O da 

ordudur… Japonların maarifi, sanayii, terakkisi vardı. Fakat dünya bunu 

tanımıyor, tanımak istemiyordu. Ordu bunu tanıttı. Japonya bugün büyük 

devletler sırasına ordusuyla girdi. İşte bizim de istikbalimiz ordudadır. Evvela 

ordu tensik olunmalı… …Evet, en büyük tensikat hareket ve faaliyettir! Otuz 

iki senedir sükûn ve esaretle yaşamaya mahkûm ordu, diğer Avrupa arkadaşları 

gibi kalkmalı, izhar-ı hayat etmelidir. ...Sonra iki üç sene zarfında kıymet ve 

ehemmiyet-i fenniyesini izhar eden muhterem ordumuzun cenah-ı hârisi altında 

rahat rahat terakkiyatımıza devam ederiz. …Tensikattan bahsolunurken her 

şeyin lazım ve serian muhtacü’l-icra olmasını, her şubenin ıslahı elzem 

olduğunu söylemeye beraber hep bir ağızdan ilave edelim: -Evvela ordu…” 

(Ömer Seyfettin, 2021v:133-134). 

Ömer Seyfettin, ilerlemenin maddî yönünü ele alırken Batı’nın tekniğinin alınmasının 

karşısında olmamakla birlikte millî değerlerin muhafaza edilmesi gerektiğinin üzerinde 

durmuş ayrıca Batı’dan istifade edilmesinin sınırlarını Batı’nın taklidine düşülmemesi 

gerektiği fikri çerçevesinde çizmiştir. Bu anlamda Ömer Seyfettin’e göre evrensel bir niteliğe 

sahip olan ilim ve fen bilimleri herkesin ortak mirasıdır ve diğer milletlerden alınmasında 

hiçbir sakınca yoktur. Dolayısıyla onun için önemli olan bu alandaki bilgilerin millî lisan 

vasıtasıyla milletin istikbali için yararlı hale getirilmesidir. 

Sonuç 

İlerlemenin ve bunun bir neticesi olarak modernleşmenin ne şekilde sağlanabileceği 

sorusu her devirde kendisine farklı cevaplar bulmuştur. Herkes müntesibi olduğu düşünce 

dünyası çerçevesinde modernleşmenin farklı yönlerine temas ederek bu soruya cevap verme 
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gayreti göstermiştir. Bu minvalde Türk milletinin istikbalini kendisine dert edinen isimlerden 

biri de Ömer Seyfettin olmuştur. Ömer Seyfettin, modernleşme meselesini hars, medeniyet, 

temeddün kavramları ekseninde ele alarak üçlü bir tasnif ortaya koymuş ve böylelikle yeni bir 

bakış açısı kazandırarak modernleşme literatürüne önemli bir katkıda bulunmuştur. Ömer 

Seyfettin’in ortaya koymuş olduğu modernleşme anlayışı bazı yönleriyle Ziya Gökalp’in 

modernleşme anlayışına (Gökalp, 2014) benzemekle birlikte Ömer Seyfettin, Gökalp’in 

düşüncelerini daha sistematik bir hale getirmiş ve bu doğrultuda kültür, medeniyet ve teknik 

ayrımının sınırlarını netleştirmiştir. Bu çerçevede modernleşme literatüründeki klasik 

yaklaşım olarak da ele alınabilecek teknik ve kültür ayrımı, Ömer Seyfettin’de üçlü bir tasnif 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ömer Seyfettin modernleşme anlayışını ortaya koyarken 

harsın millî niteliğine vurgu yaparak hiçbir milletten alınamayacağını, medeniyetin dinî 

niteliğine işaret ederek Müslüman milletlere has olan İslam medeniyeti çatısı altında bir araya 

gelinmesi gerektiğini ve temeddünün evrensel niteliğine dikkat çekerek Avrupa’dan yalnızca 

temeddünün alınabileceğini belirtmiştir. Böylelikle modernleşme anlayışının merkezine 

konumlandırdığı hars, medeniyet ve temeddünün kaynaklarına doğrudan işaret etmiştir. Bu 

manada Ömer Seyfettin’in modernleşme fikrinde hars modernleşmenin membaı, medeniyet 

İslam milletlerini bir araya getiren harç, temeddün ise modernleşmenin destekleyicisi 

manasını taşımaktadır. Netice itibarıyla Ömer Seyfettin Türk harsı, İslam medeniyeti ve 

Avrupa’nın tekniğinin bir araya getirildiği bir modernleşme anlayışı inşa ederek 

modernleşmenin üç sacayağının hars, medeniyet ve temeddün olduğunu ortaya koymuştur. 
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Eski ile Yeni Arasında Sıkışmış Bir Hayalperest: Fahim Bey 

 

Sevgül Türkmenoğlu
1
 

Özet 

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz romanı, gelenekle modern arasında 

kalmışlığı ele alır. Özellikle romanın baş kahramanı Fahim Bey, 19. yüzyıl Osmanlı düşünce 

hayatında sıkça gündemde olan “eşikte olma” düşüncesini anımsatan bir kahramandır. 

Romanda Fahim Bey üzerinden anlatılan arafta olma meselesi Osmanlının topyekûn batı 

karşısında yaşadığı bir durumdur. Yazar, ikbal arzusu içinde olan ama bunun için gerekli 

girişken mizaca sahip olmayan Fahim Bey üzerinden bir değerlendirme yapar. Bu 

değerlendirme, bitmekte olan bir medeniyetin yetiştirdiği insan tipinin artık sosyal hayatın 

içinde yeterince görülebilir olamadığı şeklindedir. Fahim Bey, bir geçmiş zaman insanıdır. 

Kusurlarıyla ve meziyetleriyle verilen Fahim Bey, zamana uyum sağlayamamış ve yeni dünya 

düzeninde kendine yer bulamamıştır. Hayatındaki her isteği birer hayalden ibaret kalmıştır.  

En büyük arzusu diplomatlık olan Fahim Bey, birçok hayali gibi bunu da gerçekleştiremez.  

Eser, yalnızca Fahim Bey’in hayat hikâyesini anlatmaz. Varoluş, yaşam, ölüm gibi konular 

üzerinde de birtakım değerlendirmelerde bulunur. Bu çalışmada Fahim Bey ve Biz romanının 

kahramanı Fahim Bey batı karşısında tutunamayan, yeni dünya düzenine uyum sağlayamayan 

bir tip olarak ele alınacaktrır. 

Anahtar Kelimeler: Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Roman, Batı, 

Medeniyet.  
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A Dreamer Stuck Between the Old and The New: Fahim Bey 

Abstract 

Abdülhak Şinasi Hisar's novel Fahim Bey ve Biz deals with the gap between tradition 

and modernity. Especially the protagonist of the novel, Fahim Bey, is a hero who reminds of 

the idea of "be on the threshold", which was frequently on the agenda in the 19th century 

Ottoman intellectual life. The issue of being in purgatory, which is told through Fahim Bey in 

the novel, is a situation that the Ottomans lived against the West altogether. The author makes 

an evaluation on Fahim Bey, who has a desire for success but does not have the enterprising 

temperament for it. This evaluation is that the human type raised by a dying civilization is no 

longer visible enough in social life. For this reason, Fahim Bey represents the past. Fahim 

Bey, who was given with his flaws and virtues, could not adapt to the times and could not find 

a place for himself in the new world order. Every wish in his life has remained a dream. 

Fahim Bey, whose greatest desire is to become a diplomat, cannot realize this like many of his 

dreams. The work does not only tell the life story of Fahim Bey.  İt also makes some 

evaluations on subjects such as existence, life and death. In this study, Fahim Bey, the 

protagonist of the novel Fahim Bey and Biz, will be discussed as a type who cannot hold on to 

the west and cannot adapt to the new world order. 

Keywords: Abdülha Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Novel, West, Civilization. 

Giriş 

Türk edebiyatında Boğaziçi denilince anılabilecek ilk isimlerden olan Abdülhak Şinasi Hisar, 

eserlerinde Boğaziçi’nin güzelliklerinin yanı sıra geçmişe yönelişiyle öne çıkar.  Diğer bir 

ifadeyle onun “edebi şahsiyetinin ağırlık noktasını geçmiş zamanın hikâye edilmesi” (Uçman, 

1998: 130) teşkil eder. Bu çalışmaya esas olacak Fahim Bey ve Biz romanında yazar bir eski 

zaman insanını, Fahim Bey’i, ele alır. Hisar, Fahim Bey ve Biz’i 1941 yılında, elli dört 

yaşındayken yazar. Fahim Bey ve Biz, onun ilk romanıdır.  

Romanda, Fahim Bey’in eski zaman insanı olarak seçilmesi Hisar’ın hem romanını yazdığı 

dönemde kemale ulaşmış yaşı, hem de hayatı algılayış biçimi ile alakalıdır. Bir geçiş dönemi 

aydını olan Hisar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını, son günlerine gelmiş bir 

imparatorluğun çöküşünü, Balkanlarda yaşanan hezimeti, Kurtuluş Savaşı’nı ve dünya 

ekonomik bunalımını görmüştür. Her biri tek başına bir insan için büyük çöküntü oluşturacak 

bu olaylar insan ve aydın olarak Hisar’ın mizacını derinden etkilemiştir. Bu sebeple eserde bir 

kültür ve medeniyet algısının, Osmanlının son kuşağı olarak tanımlanabilecek bir kesimin 

sembolü olarak Fahim Bey üzerinden verilişi dikkat çeker. Son bulmakta olan bir medeniyetin 

terbiyesiyle büyümüş olan Fahim Bey üstünlükleri ve kusurlarıyla bu medeniyetin son 

temsilcisidir.  
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Roman, yirmi iki bölümden oluşur. Ömer Faruk Akün, Fahim Bey ve Biz için, “(…) 

bütünüyle her safhası gerçekleşemeyen hayaller peşinde geçmiş bir ömrün, olmayacak bir 

hülyanın ardında uzun bir bekleyişten ibaret bir hayatın macerasıdır.” (1995: 75) ifadesini 

kullanır. Eser, yalnızca Fahim Bey’in hikâyesini anlatmaz. Varoluş, ölüm, hayat gibi konular 

üzerinde birtakım değerlendirmelerde de bulunur. 

Mizaç olarak çekingen, saf ve saygılı bir insan olan Fahim Bey talihsizdir. “Henüz doğarken, 

kendisine takılan isimle bir yanlışlığın kurbanı” (Hisar, 1996: 30) olur. Çünkü Fahim 

kelimesinin sözlük anlamı “fahametli, çok kuvvetli, itibar ve nüfuz sahibi olan” (Devellioğlu, 

1998:248) şeklindedir. Oysa Fahim Bey, isminin anlamının tam tersi bir mizaca sahiptir. 

“Dünyaya yanlış zamanda gelmiş, hayatını yanlışlıklar yapa yapa geçirmiş”tir.  (Belge, 2014: 

357)    

Esere, “Bir Ölüm Haberi” adını taşıyan bölümle başlanır. Bu bölümde Fahim Bey’in bir 

gazetede yayımlanan ölüm ilanına yer verilir: “Bursa eşrafından, eski 

maslahatgüzarlarımızdan, Tütün İnhisarı İdaresi Mütercimi Ahmet Fahim Bey eceli 

mev’udiyle vefat etmiştir. Merhum, her cihetle faziletli, hür fikirli, geniş bilgili, çok nezaketli, 

şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı. Vefatı zayiattandır. 

Mevla rahmet eyliye” (Hisar, 1996: 7). Bu ölüm ilanı Fahim Bey’in adı gibi içinde yanlışlık 

barındırır. Fahim Bey aslında maslahatgüzar değildir. Bu sebeple yazı, tasrih edilir: “Dün 

vefatını bildirdiğimiz Tütün Reji İdaresi Mütercimi Ahmet Fahim Bey’in eski 

maslahatgüzarlarımızdan bulunmadığı tasrih olunur.” (Hisar, 1996: 8) Böylece başlangıçta 

Fahim Bey’i maslahatgüzar olarak tanıyan okuyucuya bunun doğru olmadığı daha eserin 

başında bildirilir. İşin doğrusu şudur: Fahim Bey, Çetine’deki sefarethanede kâtip iken, 

buranın sefiri intihar edince onun yerine kısa bir süreliğine de olsa maslahatgüzarlık yapar. 

Yazar bunu anlatırken, “bilmem kaç gün maslahatgüzarlık etmişti” (Hisar, 1996: 8) şeklinde 

küçümseyici bir ifadeyle dile getirir. 

Fahim Bey, mektebi bitirdikten sonra Bursa’ya gider. Babasına Hariciye’ye gireceğini söyler. 

Fakat Hariciye’ye girmek o devirde kolay değildir. “Maaşa geçmek, terfi etmek hep iltimasa” 

(Hisar 1996:14) bakar. Memuriyete girmeyi başaramayınca babası mutlu olsun diye fahrî 

olarak Hariciye’ye gitmeye başlar. Bunun için kendisine bir ücret verilmez. Hariciye’de 

çalışan o kadar çok memur vardır ki hepsi birden işe gitse oturacak yer bile bulunamayacağı 

için bazı memurlar öğleden sonra giderler, bazıları ise hiç işe uğramazlar. (Hisar, 1996: 13) 

Fahim Bey’in işe başladığı Hariciye kaleminin bu durumu onun hayatındaki tuhaflıklar 

zincirine bir halka daha eklemiş olur. Fahim Bey’in mizacı, başkasından kendisi için bir şey 

talep etmeye uygun değildir. Nitekim romanın ekseninde de Fahim Bey’in bu mizacı ile iyi 

bir memuriyet beklentisinin çatışması vardır. Eser boyunca bu durumun oluşturduğu çelişki 

devam eder. Fahim Bey içten içe çok istese de bu konunun açılması bile onu rahatsız eder.  

Memuriyetinde biraz ilerlemesi ve kendisine biraz maaş bağlanması için bir imkân çıktığında 

“aman beni şimdilik mevzubahis etmeyin” (Hisar, 1996: 14) sözleriyle konuyu kapatır.  

Fahim Bey, babasıyla daha önceden tanışıklığı olan bir bürokratın sadrazam olması üzerine 

bir gün onu ziyaret ettiğinde sadrazam, Fahim Bey’e nişan, maaş ve rütbe vaadinde bulunur. 
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Fahim Bey tam bir yıl boyunca bu elde edeceklerinin hayali ile yaşar. Fakat bir yılın sonunda 

sadrazam azledilir. Fahim Bey, son bir ümitle sadrazamın yanına gittiğinde beklediğini 

bulamaz: “O zaman Fahim Bey bir yanlışlığa kurban olduğuna kanaatle ve belki muamelesi 

başlamış da bir köşeye ilişmiş bir kâğıt vardır, onu bulup gene yürütmek mümkün olur 

hülyasıyla paşayı tekrar ziyarete giderek terleye sıkıla hakkındaki emrinin galiba bir yanlışlık 

neticesi yerine getirilmemiş ve kendisine ne rütbe ne nişan ne memuriyet, ne maaş hülasa 

hiçbir şey verilmemiş olduğunu söylemiş. Paşa cevap olarak demiş ki: ‘Evet evladım, doğrusu 

size hiçbir şey yapamadım. Fakat hiç olmazsa düşündüm ya!’” (Hisar 1996:15). Fahim Bey’in 

çekingen mizacıyla güç bela bulduğu nüfuz sahibi yakınından duyduğu bu cümleler onun son 

ümidini de yok eder.  

Hayal ile Hakikat Arasında Fahim Bey 

Buraya kadar olan kısımda Fahim Bey’in hayatının hep yanlışlıklarla kurgulanması dikkat 

çekicidir. “Hayat karşısında aldığı tavırla bir ‘Don Kişot’ olarak belirlenen Fahim Bey, geniş 

hayaller kuran ve bunları gerçekleştirmek için yılmadan çeşitli girişimlerde bulunan adeta 

yaşadığı dünyadan soyutlanmış bir roman kişisi olarak çizilmiştir.” (Karaca, 1998: 31). Bu 

sebeple de başka bir dünyanın insanı gibidir.  Fahim Bey gönüllü olarak, herhangi bir ücret 

almadan başladığı memuriyetten sonra kendisi için büyük bir konak kiralar. Konak kendisine 

büyük geldiği için de çoğu odası boş ve perdesiz kalır. Fahim Bey, bu evin boş odalarında her 

sabah keman meşk eder. (Hisar 1996:13) Onun hayatındaki birçok şey, kiraladığı konak gibi, 

ona ya fazla gelir ya da hayat şekline uymaz. Babasını mutlu etmek için sürekli borçlanan 

Fahim Bey, bu borçlarını ancak babasının ölümünden sonra ondan kalan cüzi bir parayla 

ödeyebilir. 

Yazar, Fahim Bey’in hiçbir zaman yaşadığı devrin insanı olamayacağı vurgusu yapar. Eserin 

en dikkat çekici kısımlarından biri, Fahim Bey’in Londra’ya sefarethanede üçüncü kâtip 

olarak görevli gittiği dönemde oradaki mevkiine uygun olsun diye kıyafet yaptırmak için 

terziye gitmesidir. Fahim Bey bunun için Londra’nın en iyi terzisi Pool’e gider. “Uzun süren 

birçok provalardan sonra, nihayet bir gün sefarethaneye, kapılardan içeri sığmayan bir ambar 

gel[ir].” (Hisar, 1996: 19) Elbiseler o kadar fazla ve çeşitlidir ki yazar bu elbiseleri uzunca bir 

paragrafla anlatır:  

“İnce ve kalın, açık ve koyu, her türlü ve her renk kumaştan ayrı ayrı her mevsime göre 

mevsimlik ve her mevsim arası yarı mevsimlik çeşit çeşit kompleler, düz siyah ve tüylü 

şoviyottan ve gümüşi jaketler ve redingotlar, fraklar, smokinler, esvapların her nevi: beyaz 

ketenden danlar, krem sadakurdan olanlar, pantolonu beyaz, vestonu lacivert olanlar, 

pantolonu çizgili bir kumaştan, vestonu siyah olanlar, çift sıra düğmeli vestonlar, tek sıra 

düğmeli yuvarlak vestonlar, seyahat esvapları, koşu esvapları, golf esvapları, tenis esvapları, 

av esvapları, şehir esvapları, ev esvapları, nerede ve ne zaman giyilecekleri pek 

kestirilemeyen esvaplar, birtakım fantezi kumaşlı, süslü, düğmeli, çapraz yelekler, muhtelif 

renkte kadife yelekler, sedef düğmeli beyaz pike yelekler, çizgili kumaşlı müteaddit 

pantolonlar, beyaz ve siyah küçük kareli pantolonlar, yakaları kadife veya kumaştan 

pelerinler, kaputlar, pardesüler, makferlanlar, redingot gibi cepleri arkada emperiyal paltolar, 

kloş paltolar, kadife yakalı koyu resmi paltolar, kadifesiz yakalı açık paltolar, siyah kadife 
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yakalı gece paltoları, aynı kumaştan pelerinli paltolar, kukuletalı seyahat paltoları!” (Hisar, 

1996: 20) 

Kıyafetlerin birer birer sayıldığı bu uzunca paragrafta o kadar çok giysi ismi geçer ki, Fahim 

Bey âdeta bu kıyafet yığının içinde kaybolur. Bu paragrafla, her fırsatta bir eski zaman insanı 

olan Fahim Bey ile onun diplomatik memuriyeti arasındaki uyuşmazlık vurgulanmış olur. 

Fahim Bey “bu elbiseleri tevekkülle kabul ed[er]” (Hisar, 1996: 20) ve teslimiyetçi yapısını 

burada da gösterir. Elbiselerin fazlalığı ve girdiği borç sebebiyle yıllarca başka elbise 

alamayan Fahim Bey bunları, modası geçmesine rağmen, giymek zorunda kalır. Fahim Bey, o 

zamana kadar mizaç olarak eskiliği temsil ederken, demode oluşunu kıyafetleriyle de dışa 

yansıtmış olur: “Öyle ki hep bir sandıktan çıkan bu esvaplar onu yıllarca yeni bir esvap 

yaptırıp giymek zevkinden mahrum ettiği gibi, nihayet modası çoktan geçmiş şeyler giymeye 

de mahkûm etmiş. Çünkü bütçesinde, terzinin borcunu ödemekten, yeni yapılacak esvap için 

para bulmak imkânı kalmamış.” (Hisar, 1996: 20). 

Fahim Bey’in kıyafetleri ile olan bağlantısına elbise ile insan vücudu arasındaki rabıta 

bağlamında da bakan yazar, Fahim Bey’in elbiseleriyle bedeni arasındaki bağlantıyı irdeler: 

“Belki bu İngiliz kumaşlarının cinsleri ve renkleri ve bu esvaplarının biçimleri onun ahlakını 

ve zihniyetini başkalarına olduğundan başka türlü göstererek kendini tanımayanlara, hakkında 

yanlış fikirler vermeye sebep olmuştur.” (Hisar, 1996: 22). 

Yazara göre bu kıyafetlerle Fahim Bey, yumuşak başlı iken çevresindekiler onu atılgan ve 

şımarık bulmuş olabilirler. Burada da kaderci bir yaklaşım sergilenir. Fahim Bey, iradi olarak 

çok acizdir.  

Fahim Bey’in elbise macerasına benzer bir başka ilginç olay daha olur. Fahim Bey, İstanbul’a 

gelen bir Fransız kumpanyasında oynayan aktriste âşık olur. Ona bir buket çiçek gönderir. 

Çiçek buketi o kadar büyüktür ki arabayla Sirkeci’ye getirilir ve Fransız aktristin 

kompartımanına sığmadığı için çiçek, lokantalı vagonun bir köşesine konur. (Hisar, 1996: 

17). Bu çiçek buketi de Fahim Bey’in bir ambar dolusu elbiseleri, kiraladığı konak ve 

memuriyeti kadar işlevsizdir ve Fahim Bey, bu çabasının da neticesini alamaz. Fransız aktris 

Fahim Bey’in kendisi için yaptırdığı çiçeklere sahip olamaz. 

Eserde Fahim Bey’in başarısız, hayallerle iç içe ve biraz da garip hayatına dair kesitlerde 

Fahim Bey’in hayata bakışı, beklentileri, sönük memuriyet hayatının ardından kendi işini 

kurması ve burada yaşadığı başarısızlıklar onu hayal kurmaktan alıkoymaz. Fahim Bey, “her 

düş ticari hayatta gerçekleşecek değildir mamafih düşler yine de vardır.” (Oğuzertem, 2005: 

106) düşüncesiyle hayallerini gerçekleştirme arzusunu hep diri tutar.  

Romanda, Fahim Bey’in yaşanılan ana ait olmadığı vurgusu sürekli yapılır. Fahim Bey, 

eskidir ve eskiye bağlıdır. Bu sebeple eserin isminde dahi Fahim Bey’in ötekileştirildiği 

görülür. Eserin ismi olan “Fahim Bey ve Biz” ifadesinde Fahim Bey’in daha eserin başından 

itibaren yalnızlaştırılıp “biz”in karşısında yer alması dikkat çeker. Bu durumuyla bir prototip 

gibidir. Ancak diğer taraftan Aslan’ın ifade ettiği üzere ‘Biz’/hepimiz aslında Fahim Bey’in 

öyküsünden bir şeyler buluruz kendimizde.” ( 2007: 122) 
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Eserin durgun yapısı da Fahim Bey’in karakterine uygundur. Eserdeki bu durgunluk, “tenha 

bir mezarlığa doğru kendisini teşyi ettikçe ruhunuzda uhrevi âlemler haşrettiren bir cenaze” 

(Fazıl Ahmed, 1941: 5) gibidir. Bu sebeple de okuyucu eserde kendi zamanının hareketli 

hayat akışına hiç benzemeyen bir zamanda ikbal hayalleri ile yaşayan, ancak fiili anlamda 

hiçbir teşebbüste bulunamayan ve bunun ıstırabını da duyan Fahim Bey’in bir türlü 

gerçekleşemeyen hayallerini okur. İsmail Habib, Fahim Bey ve Biz eserinin bir aydının 

kendinde toplanan fikirleri aktarmak bakımından önemine dikkat çeker ve: “Müellif iyice 

olgunlaştıktan sonra pek geç verdiği bu ilk eserinde belli ki iki şeyle doludur: Biri, hayatta 

tanıdığı Fahim Bey’in enteresan tipi, diğeri kendinde toplanan fikirleri boşaltmak ihtiyacı.” 

(1942: 2) ifadelerini kullanır. Nitekim Fahim Bey üzerinden yazarın eser boyunca ölüm, var 

oluş, hayat gibi birçok meseleyi de irdelediği görülür. Bunlar, Hisar’ın hayat karşısındaki 

hissiyatıdır ve yazar bunun için yansıtıcı olarak Fahim Bey’i kullanır. Fahim Bey’de biraz 

Hisar’ın kişiliğinin görüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Fahim Bey’in çekingen mizacı 

yazarın kendi kişiliğiyle paraleldir. Hisar’ın yakın arkadaşı olan Yakup Kadri, yazarın çok 

kırılgan ve alıngan bir mizaca sahip olduğunu belirterek bu yüzden “dost ve akran olarak 

düşüp kalktığı kimselerle kendi arasında aşılması güç bir resmilik kordonu ger[diğine]” ve 

“bu suretle herhangi bir sataşmaya karşı kendini karantina altına almış” bulunduğuna dikkat 

çeker. (Karaosmanoğlu, 1990: 220) 

Fahim Bey, tipik bir eski zaman insanıdır. Silik denecek kadar muğlak bir kimlikle, varla yok 

arası bir şahsiyet olarak hayatını idame ettirir. Okuyucuya en çok kendini ifade edememe 

problemiyle yansıtılan Fahim Bey, bir bakıma başkalarının ona yüklediği sorumluklar 

üzerinden hayatını şekillendirir. Onun bürokrasi içerisinde var olmayı içten içe arzulamasının 

altında da bu durum yatar.  

Sonuç  

Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar’ın olgunluk döneminde yazdığı bir roman olarak 

onun mizacından izler taşır. Romanda, Fahim Bey üzerinden öne çıkan arafta kalmak, hayat 

karşısında başarısız olmak, kendini ifade edememek dikkat çeker. Bir eski zaman insanı olan 

Fahim Bey, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış, sosyal anlamda ilişkileri zayıf, sönük bir 

tiptir. Diğer bir ifadeyle yaşadığı çağın gerektirdiği vasıflara sahip değildir. Düşünüşü, 

yaşayışı ve hayata bakışıyla eskide kalmış bir dünyanın ve zihniyetin insanıdır. Yeniliklere 

uyum sağlayamamaktadır. Silik karakteri işini daha da zorlaştırmıştır. Hayat karşısındaki 

zayıflığı, yaptığı bütün işlerin işlevsiz bir hal almasına sebep olur. Hayalleri ile hayatı sürekli 

çatışır. Roman boyunca bu çatışmanın sebep olduğu engelleri aşamayan Fahim Bey, romanın 

sonunda, eserde sürekli vurgulandığı gibi yanlış zamanda geldiği dünyaya hiçbir hayalini 

gerçekleştiremeden veda eder.  
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Eski Türklerde Spor Kültürü 

 

Suha Karaca
1
 

Özet 

Türk kültüründe önemli bir yer tutan bedensel aktiviteler savaşçı ruhun, Orta Asya 

Türk bozkır göçebe yaşamın yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Atlı ve atsız yapılan sporlar 

günlük yaşamın parçası, dini, milli ve iktisadi merasimlerde eğlence, gösteri amaçlı 

aktiviteleri kapsamaktadır. Eski Türk tarihinden günümüze eski Türklerin yaptıkları spor tarih 

boyunca bir çok aşamadan geçerek bir çok Türk devletinde farklı çeşitliliklerde yapılmıştır. 

Yapılan bu sporlar ise; matrak, tomak, kayak, tepük, çöğen, gökbörü, cirit, yaya koşuları, 

kılıç, okçuluk, atıcılık, binicilik, güreş, avcılık, yaya koşuları, sıklet kaldırma, topuz ve gürz 

kullanmak, lobut atmak, çöğen, cirit, ve benzeri sporların yapıldığı bilinmektedir. Güç 

anlayışının Türklerdeki karşılığı Alplık kavramıyla ifade edilmiştir. Sağlık olarak ifade 

edilecek olunursa, vücudun tanımının yapıldığı ifadesinde de Alpların yaptıkları fiziksel 

aktiviteleri sonucunda çizilmiştir. Alplığın kazandırmış olduğu dini ve ruhsal boyut itibariyle 

hem toplumsal hem de dini nitelikleri toplumun sportif faaliyetlerini belirlemiştir. Türklerde 

spor-kültür ilişkisini birbirini etkileyen, günümüze kadar süregelen süreç olarak 

değerlendirmek gerekmektedir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı spor geçmişimize yönelik bilgileri kültürel süreçte değerlendirme, Türk 

kültürü içinde yer alan ve bir kısmı evrenselleşen sporların tarihi kaynaklara göre Türk 

kültürünü oluşturan ürün olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkler, Spor Kültürü, Orta Asya. 

Sports Culture In Ancıent Turks 

Abstract 

Physical activities, which have an important place in Turkish culture, emerge as a 

reflection of the warrior spirit and the nomadic life of the Central Asian Turkish steppe. 

Equestrian and non-equestrian sports are part of daily life, religious, national and economic 

ceremonies, entertainment and show activities. Sports in the ancient Turks was made in many 

Turkish states in different forms and by making great strides throughout history. These sports; 

sports such as wrestling, hunting, shooting, horseback riding, swordsmanship, archery, foot 

running, jumping, weight lifting and pin throwing, using mace and mace, javelin, çöven, 

gokbörü, tepuk, tomak, skiing, amusing. The understanding of power in Turkish society is 

defined with the concept of alplik. The definition of a healthy body was drawn in line with the 

physical activities of the alps. Both the religious and social qualities of the Alpine spirit have 

determined the sporting activities in the society. It is necessary to evaluate the sport-culture 

relationship in Turks as a process that affects each other and continues until today. Literature 

review method was used in the study. The aim of this study is to evaluate the information 
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about our sports history in the cultural process, to explain that sports, which are included in 

Turkish culture and some of them universalized, are Turkish cultural products according to 

historical sources. 

Keywords: Turks, Sports Culture, Central Asia. 

GİRİŞ 

 

Büyük Türk sosyoloğu Ziya Gökalp’e göre kültürün tanımı ise şöyledir: ‘’ kültür; bir 

Büyük Türk sosyoloğu Ziya Gökalp’e göre kültürü şöyle tanımlamıştır: ‘’ kültür; bir 

milletteki bütün nazarî içtihatların ve hissî intibaların mecmuudur’’. Edward B. Tylor’ın 

tanımlamasına göre ise kültür; ‘’ sanatı, bilgileri, ahlakı, inançları,  hukuk ile beraber adetleri, 

toplumun bir unsuru olarak insanın kazanmış olduğu diğer alışkanlıkları ve kapasiteleri içine 

alan karmaşık yapıda olan bir bütünü ifade eder’’. Bununla birlikte toplumsal hayat içinde yer 

alan kültürün değişim içindeki durumunu ve toplumsal hayatta ki yerini açıklamak içiç önemli 

derecede emekler ortaya koyan Clifford Geertz kültürü  “toplumsal olarak hayatımızı 

yönlendiren bir anlam sistemi’’ olarak adlandırır. Mümtaz Turhan’ın yaptığı tanımlamada  ise 

‘’kültür; beşerin içtimaî yoldan tevarüs ettiği maddî ve mânevî her unsurdur’’ diye ifade 

etmektedir. (Macit 2013: 1).  

Bu açıklamalardan yola çıkarak, sosyolojik açıdan kültürü; toplumların yaşam şeklini 

ifade eden, geçmişten geleceğe bu yaşam biçimlerini aktaran olay ve olgu yolu olarak 

tanımlayabiliriz.  

Türkleri diğer milletlerden farklı kılan önemli unsurlardan bir tanesi de Türk halk 

kültürüdür. Kültürlerin bir yansıması olarak da adlandırabileceğimiz gelenekler, ayrıca bütün 

Türk topluluklarını içine alan, ortak oldukları bir mirası ortaya koymaktadır. Bu ortak mirasın 

temel yapısını oluşturan, kültürün yapı taşları olan aynı tarihi ve dili paylaşan milletlerin aynı 

kökenden faydalanmalarından kaynaklandığı ifade edilebilir (Atılgan ve ark. 2019:178). 

Geçmişte ve günümüzde Türklerin, spor ve benzeri bedensel faaliyetleri söz konusu olan 

ortak miras yapısını içine alan Türk halk kültürünün ayrılmaz, önem arz eden öğelerinin 

arasında yer alır (Gül ve Ark.2018:659). 

Türk kültürünün önem teşkil eden unsurlarından birisi de bedensel hareketlerin yer 

almasıdır. Bu hareketler, kültürün içerisinde hemen her alanına iyice yerleşmiş ve Türk 

milletinin hayat tarzını oluşturacak bir hal almıştır. Sporun, sosyal yaşam içerisinde bu denli 

fazlaca yer almasıyla birlikte gerek daha sağlıklı bir bedene sahip olunmasından ötürü askeri 

anlamda önemli başarılar sağlanmıştır (Dever ve ark.2015:47). 

Eski Türklerde bedensel faaliyetler ve spor’un: Hunlar, Harzemşahlar devleti, 

Samanoğulları, Selçuklular devleti, Osmanlı İmparatorluğu vb. gibi birçok Türk devletlerinde 

farklı olacak şekillerde ve tarih boyunca büyük aşamalar kaydedilerek yapıldığı görülmektedir 

(Özen 2012:7). 

 

Milletlerin geçmişten günümüze kadar getirdiği, yaşayıştan ve sosyal yapısından 

kaynaklanan, kısmen de yaşanılan coğrafi özellikleri de içerisinde barındırdığı spor kültürü 
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anlayışları bulunmaktadır. Sporun doğrudan kültürün veya kültürel yapıyı meydana getiren 

unsurların tesiri altında her toplumda farklı şekil ve içerikte ortaya çıktığı ve yaşadığı 

söylenebilir. Asya uygarlıklarına baktığımız da vücut yapısını meydana getiren kültürel 

bilgiler, düşünme şekilleri ve uygulamalar ilk olarak toplumların kültürünün içerisinde yer 

aldığı hayatlarıyla paralellik göstererek, içinde yaşanılan dönemler itibariyle farklı şekillerde 

hayata geçirilmiştir. Toplumsal yönden hayatları ele alındığında, Asya kıtası içerisinde yer 

alan toplumlarda doğanın insana aşıladığı mistik yaşamı kavrayışın ve filozofik savaş 

zorluklarının, dünya görüşlerini ortaya koyduğu kültürün o toplumda sporu ruh ve beden 

dengesinin korunmasın da amaçsal mana da olmayıp onu araç olacak bir durumuna getirmiş 

ve onu toplumda süreklilik meydana getirecek bir biçimde kullanılmasına yol açmıştır 

(Türkmen ve ark.2019:1319). 

 

İster erkek ister kadın olsun, tüm dünya da Türk denince akla gelen en önemli meziyet 

yiğitlik, cengâverlik diğer anlamı ile ‘güçlü’ tasviri olmuştur. Güçlü olmanın temelinde ise 

bedenin eğitilmesi gereklidir ki, bu durum sporun içerisinde yer almaktadır. Bulundukları ve 

yaşadıkları her türlü şartlar ve zorluklar karşısında yılmadan mücadele edebilmek amacıyla 

küçük yaştan itibaren Türkler ’de spor, kesin bir eğitim olmuş; bunu sevinçte ya da yasta, 

eğlencelerinde, ulusal ve kutsal bayramlarında ve savaş alanlarında da devam ettirmişlerdir 

(Gölbaşı 2015:221). 

Bedensel güç, motorik özelliklerimiz olan, fiziksel anlamda, dayanıklılık, kuvvet, 

çeviklik ve sürat gibi unsurları yapısında barındırdığı spor aktiviteleri; insanoğlunun, saldırma 

ve güçlenme iç güdüsüne bağlı bir şekilde, çok eski dönemlerden bu yana dışarıdaki 

tehlikelere karşı koyabilmesi amacıyla kendisini müdafaa etme, dışarıdaki tehlikelere karşı 

koyup kendini müdafaa etme, toplumların yaşam kültürleri içerisinde  yer bulmuştur 

(Yıldırım 2016:351). 

Bedensel faaliyetlerin Türkler için, özellikle savaşlardaki üstün başarılara katkısı ve 

uygarlık kurmalarında ki payı göz ardı edilemez. Türkler tarafından atın ehlileştirilmesinin ve 

bunun sonuçlarının, uygarlık kurmada ve savaşlarda o dönem içerisindeki şartlarda en etkin 

olan bir unsur olduğu bilinmektedir (Dever ve ark.2015:48). 

Türkler hayatlarının tüm evresinde birlik ve beraberlik ruhunu her zaman ön planda 

tutmuş ve bu hasletleri mücadelelerinde onlara fayda sağlamıştır. Sportif faaliyetler de onların 

birliktelik duygusuna ve mücadelelerinin sağlamlaşmasına katkı sunmuştur. Kaşgarlı 

Mahmud’un kaleme  almış olduğu ünlü eseri  “Dîvânu Lugâti’t-Türk“ adlı kitabında aktardığı 

bilgilerde Türklerin uzun zamandan beri uygulamakta oldukları sportif faaliyetlere ve bu 

sportif faaliyetlerle ilgili kavramlara ulaşmaktayız. Dolayısıyla bu bilgiler, günümüze kadar 

Türklerin hayat tarzı olan sportif faaliyetlerin bugün çeşitli şekillerde sanki “diğer toplumlar 

tarafından bulunmuş, ilk olarak onlar tarafından uygulanmış” gibi iddialarına cevap 

verebilmek için önemli ve sağlam bir dayanaktır (Yıldız 2019 :74). 

Günümüzde birçok milletin sportif anlamda sahiplendiği ve kendisine mal ettiği spor 

branşlarının, geçmişte Türkler tarafından gündelik yaşam unsurlarının bir parçası olduğunu 

yapılan araştırmalar açıkça ortaya koymaktadır. Bu spor formlarının ilk uygulanış şekillerine 
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baktığımızda günümüzde özellikle polo, futbol, badminton ve kayak gibi branşların gelişimini 

öğrenebiliriz. 

ÇÖGEN/ÇEVGEN/ÇAPGAN: (POLO) 

“Çöğen” oyunu Türklerin at üzerinde gerçekleştirdikleri spor faaliyetlerinden biridir. 

Bu oyun Türkler arasında yaygın olarak oynanmaktaydı. Ucu ayak şekline benzeyen bir 

değnekle topa vuruluyordu. Bu değnekler at üzerinde oyun oynarken kullanılıyorlardı.  

Kullanılan bu değneğe “çögen, çevgen” deniliyordu. Çögen, ucu eğri olan bir değnek 

ile topu çekmek amacıyla at üzerindeki kişi tarafından kullanılan bir sopa şeklinde 

tanımlanıyordu. Çöğen oyunu için boylu iri atlara ihtiyaç duyuluyordu. Söz konusu atlar Türk 

çevresinde en eski devirlerden beri yetiştirilmekteydi. Çöğen oyunu Türk çevresinde icat 

edilmiş ve geliştirilmişti. Bu oyunda bir top bir meydanın ortasına konuluyor ve meydana bir 

sınır belirleniyordu. Oyun, uzun çöğenli (çökân) atlı kişiler topu çelerek ve topu belirlenen 

hattan çıkararak diğerlerine galip gelme mantığı üzerine kurulmuştu (Durmuş 2021:4). 

Orta Asya’ya da Hunlara kadar kökleri uzanan, çevgen adıyla anılan bu oyununun, 

Azerbaycan, Kırım, Türkistan ve Anadolu’da yerleşik boylar, obalar ve oymakların kendi 

içinde milli bir oyun olarak kendi aralarında uzun zamanlar boyunca oynandığı ifade 

edilebilir. Asya’da çögen, çöven, çevken ve çevgan adları ile oynanan çevgen oyunu, atın 

üzerinde en sık şekilde yapılan ayrıca Türklerin yüzyıllardan buyana kültürel anlamda 

özelliklerini ifade ederek yansıtabildikleri spor olarak tanımlayabiliriz (Gül ve Ark.2018:661). 

Bu spor branşına günümüzde polo adı verilmektedir. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânu 

Lugâti’t-Türk’te ‘tuldı’ kavramının örneklemesinde çevgen oyununa şu şekilde “er topıknı 

adhrı bile tuldı / adam, topu çatal değnekle vurdu” ifadesiyle değinmekte ve bu ifadede yer 

alan çatal değnekle büyük ihtimalle çögeni tarif etmektedir. Ayrıca Kaşgarlı Mahmud verdiği 

örnekten sonra bu oyunun Türk oyunu olduğunun da altını çizmiştir ve oyunla ilgili verdiği 

ipuçlarında da oyunu; “Oynayanlardan birisi, kendi tarafından başlamasını istediği zaman, 

değnekle topa vurur. Bu işte kuvvetli vuran oyuna başlamış olur.” ifadesiyle anlatmaktadır 

(Yıldız 2019 :82).  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te çögen sporunda kullanılan top için kullanılan topık kavramı 

“çevgenle vurulan top, topaç” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmud top 

kavramının topık kavramının kısaltılmış hali olduğunu da belirtmektedir (Yıldız 2019 :83). 

Büyük veya küçük her kesimden insanların oynayabileceği çevgen, oyuna has 

kurallarının da ilk olarak Türkler tarafından belirlenip geliştirildiği bilinmektedir (Çavuşoğlu, 

2008). Çevgen oyunu içerisinde kullanılan; talas (oyun alanında gerdirilen gergin ip veya 

çizilmiş sınır), çöğen (topu çekmeğe yarayan ve oyun içerisinde kullanılan değnek), topık 

(çevgenle üzerine vurulan top’a denir),  tanğuk (sayı alan sporcuya verilen ipekten yapılmış 

kumaş parçasıdır) benzeri oyun gereksinimlerini ifade eden terimler bulunmaktadır (Gül ve 

Ark.2018:661). 
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Çöğen oyunu özellikle Türkistan coğrafyasında hayat süren Türklerin toplumsal yapı 

ve yaşayışlarının her safhasında görülebilmektedir. Türk edebiyatını oluşturan Türk divan 

edebiyatı,  minyatür sanatı, temel eserler, edebi metinler,  Yunus Emre gibi ozanlarının 

konusu olan eserlerinde de çöğen oyunu ile ilgili ifadeler görülmektedir. Evliya Çelebi’nin 

Bitlis’i ziyareti esnasında çevganı bir Türkmen Beyi’nin kızının kocası olan aşiret reisinin 

oynandığına şahitlik etmektedir (Akbulut ve ark.:342). 

Çevgan oyununda at en önemli unsurdur ve Azerbaycanlılar çevgânı Karabağ Atı ile 

oynamaktadırlar. Çünkü, Karabağ da yetiştirilen bu at türü çevgân oyununu oynamak için 

kullanılması ve oynanmasında en uygun at türü idi. Bu sebepten dolayı gerek Azerilerce 

çevgân oyununa aynı zamanda “Eski Karabağ Atı- spor oyunu" şeklinde ifade etmişlerdir. 

Ancak Sovyet Rus ideolojisi bu üstün ve seçkin at soyunu özellikle de Stalin’in döneminde 

yok etmek amacıyla oldukça büyük çabalar harcamış ve bu at katliamı sonucunda da maalesef 

başarılı olmuşlardır. Son zamanlarda ise Karabağ Atının eski olan ve saf olarak kalan ırkı 

diğer bazı kalan diğer ayrı kanlarla karışarak melezleşmiş olarak bulunmaktadır. (Akbulut ve 

ark.:346). Azerbaycan Devletinin girişimi ile 2013 yılında çevgen oyunu UNESCO’nun 

Azerbaycan’da somut olmayan kültür mirasları listesinde yer almaya hak kazanmıştır 

(Kırımoğlu ve ark.:322). 

Günümüzde çevgan oyununu Orta Asya’dan uzak farklı coğrafyalarda görmek 

mümkündür. Büyük göçler, savaşlar ve sömürgecilik vasıtasıyla Avrupa’ya ve özellikle 

İngiltere’ye taşınan oyun milletlerin spor kültürlerinde önemli yer tutmaktadır. 

ilk kez Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar çöğeni görmüşler ve öğrenmişlerdir. Hatta 

Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtaran Haçlıları ağır darbeler ile yenilgiye uğratan ve Yaruklu 

Türkmenleri’nden olan Türk Eyyubi Devleti’nin Sultanı Selahattin Eyyubi, Şam ve Halep’te 

çöğen oyununun oynanması için birer adet oyun alanı olarak kullanılan ve “Gök Meydan” adı 

ile anılan geniş, yarışma yapılacak alanları kurdurtmuştur. İngilizlerin Hindistan’ı Daha 

sonraları işgalleri sırasında (1764), Babür Türk Devleti’nin Hindistan’da hüküm sürdüğü 

dönemlerde, İngilizlerin Türk’ler den öğrendikleri çöğen oyununu kendi ülkelerine 

götürmüşler ve bu oyuna  “polo” olarak adlandırarak asilzadelerin oynadığı bir oyun şekline 

dönüştürüp daha sonra olimpik bir spor şekline getirmişlerdir. Çevgen oyunu İngilizlerin 

Afganistan’ı ve Kuzey Hindistan’ı işgal etmesinden bir süre sonra polo adını vererek bu 

oyunu oynamaya başlamışlardır. Ayrıca Kıpçak ve Avar gibi Avrupa kıtasını ele geçirmiş 

oralara hükmetmiş Türk Devletleri’ de, çevgen sporunun batıya götürülmesinde büyük etkileri 

olmuştur(Özen 2012:39, Kaymak 2013:13). 

 

Çevgen maçının ilk olarak oynandığı MÖ. VI. yüzyılda Persler ile Türkmenler 

arasında yapıldığı Türkmenlerin bu mücadeleden galip geldikleri belirtilmektedir (Türkmen 

2009:485). 

TEPÜK:(FUTBOL-BADMİNTON-JİANZİ) 

Türklerin severek oynadığı sporlardan birisi de kuşkusuz ki futbola benzerliğiyle 

bilinen tepük sporudur. Tepük kavramının Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yapılan tasviri “kurşun 
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eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır, çocuklar 

bunu teperek oynarlar.” şeklinde geçmektedir (Yıldız 2019 :83). 

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yer alan bilgiler, özellikle XI. yüzyıl Türk coğrafyasında icra 

edilen spor, eğlence ve oyunun günlük hayat üzerinde ki etkisinin yer aldığı oldukça detaylı 

zengin bilgiler sunmaktadır. Topun kullanıldığı Çöğen, Tepük , Top yuvarlaşmak tarzında 

oyunlara yönelik bazı kavramlarından söz edilmektedir. Çin kroniklerinde ise XI. Yüzyılda 

Türk yaşam kültüründen daha da önceki dönemlere ait, futbolla benzer olan oyunların 

oynandığı ve oyun içerisinde bir araç olarak kullanılan topun, genelde sekiz parçadan 

oluşturularak dikilmiş bez ya da hayvan derilerinin bir kılıf olarak kullanıldığı yuvarlak şeklin 

içerisine hayvan kıllarının doldurulmasıyla birlikte yapılmış olduğu ifade edilmekte (Yıldıran 

1997:56). 

Türklerin topa herhangi bir araçla değil, ayaklarıyla teperek vurmaları, bu sportif 

faaliyet açısından değerlendirildiğinde hem Türk hem de dünya spor tarihinde önem arz eder. 

İlk olarak ‘’yuwdı’’ kavramı yuvarladı anlamında yer almakta ve örneklemesi de “er topık 

yuwdı / adam top yuvarladı” olarak belirtilmektedir (Yıldız 2019 :83). 

“Tepük” oyununun ‘’tepmek, tekmeleyerek vurmak” anlamındaki fiilden geliyor 

olması, günümüz futbolunun eski bir biçimi sayılmasına neden olmaktadır (Öztek 2005: 43) 

Milattan önceki iki binli yıllarda, Türk Kültürünün erken dönemlerine ait sportif 

faaliyetler içinde, futbol benzeri bir "ayak topu" oyununun varlığına da şahit olunmaktadır. İç 

Asya toplumlarının yaşantısına nüfuz eden, "ayakla itmek, vurmak" anlamına gelen ifadelerle 

vücut bulan oyunun ustaları olarak, değişik dönemlere ait Çin kaynakları sürekli Hunları 

işaret etmektedir (Yıldıran 1996:52). 

Farklı bir araştırmada ise; Tepük oyunu günümüz badminton ve jianzi benzeri, 

birbirini takip eden, ardışık vuruşlarla yapılması esasına dayalıdır. Tepilen cismin "baş" denile 

bilen belirgin olan bir kısmı mevcuttur ve vuruş sırasında ayak kısmına bu kısmın teması 

bilinmektedir. Vuruşun yapılmasından sonra vurulan cismin günümüzdeki gibi havaya dikey 

olarak yükselirken baş kısmının yukarıya doğru, iniş sırasında ise baş kısmı aşağıya doğru 

dönüktür, oyunda kullanılan bu araca ilişkin özellikler göz önüne alındığında, Tepük'ün 

denilen oyunun günümüzde "tüy top" adıyla da anılan jianzi ya da badminton topunun ilk 

örneğine benzediği, oyunun da kullanılan ayakların "raket" şeklinde kullanılmasıyla oynanan 

farklı bir versiyonu olduğu ifade edilebilir. 

Raket sporlarının arasında günümüzde badminton sporu en eskisi olarak kabul 

görmektedir. Geçmiş tarihi 3000 sene öncesine dayanan bir spor dalıdır. Eski çağlarda vişne 

ya da kiraz çekirdeğinin çıkartılmasıyla, kaz veya ördek tüyünün bunların içlerine yerleştirilir, 

güneşin önünde kurutulmalarından sonra top olarak kullanılırlardı. Pune veya Poona adıyla 

Hindistan’da 3000 yıl kadar öncesi bir zamanda oynanan badminton oyununun ortaya çıkışı, 

farklı bir inanışa göre Rituel Maya Topu oyununa dayandığı söylenmektedir. İngilizlerin 

Avon Dükü olan Beaufort aracılığıyla, 1872 yılında Hindistan’da Poona (Pune) diye 

adlandırılan Badminton’u İngiltere’ye kadar getirmiştir. İlk önce oturduğu sarayında bu oyunu 
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kendi çocuklarına öğretmiştir. Oturdukları bu sarayın adı Badminton (bir çiçeğin ismi) house 

diye anılması bu bilgileri oldukça güçlendirmektedir (Kale 2011:7). 

Araştırmalar Tepük kelimesinin Türk kültüründe tepmek manasına geldiğini 

göstermektedir.  Ortaya çıkan bilgiler ışında günümüz futbolu, raket yerine ayakla oynanan 

badmintonu ya da Uzakdoğu ülkelerinin popüler spor faaliyeti olan Jianzisinin, geçmiş 

yolculuğunda Türk bozkırlarının vazgeçilmez eğlence unsuru olduğu ifade edilmektedir. 

XX.yy. başlarında Le Coq'un Doğu Türkistan'da yapmış olduğu folklor’ün 

araştırılmasında Uygurlar'da tesbit ettiği (Yıldıran 1997:57) "Tepgüç" oyununun gerek 

oynanma biçimi gerekse oyun aracının formu bakımından "Tepük" oyunuyla oldukça  şaşırtıcı 

bir benzerliğinin olması, isimlerinde de "tepmek" fiilinden oluşan kavramsal bir yakınlığının 

da görülmesi her iki oyunun da, aynı oyun olabileceği konusunda ilginç bilgiler sunmaktadır 

(Yıldıran 1997:59). 

Ancak bu bulgular bağlamında futbol, badminton ve jianzinin ilk çıkış noktasının Orta 

Asya Türk kültürü olduğu yerine, ‘’Tepük’’ olarak bilindiği ve iyi oynandığı anlamına 

geldiğini söyleyebiliriz.  

KAYAK: 

Eski Türkler tarafından uygulanan bir diğer spor faaliyeti ise kayakçılıktır. Dîvânu 

Lugâti’t-Türk’te buz veya buza benzer tarzı olan kaygan bir şeylerin üzerinden kaymak 

amacıyla sarınğula/serinğüle/serinüle kavramını ve “er serinğüledi / adam buz üstünden 

kaydı” şeklinde örnek verildiğini görmekteyiz (Yıldız 2019 :84). 

Aynı zamanda Dîvânu Lugâti’t-Türk’te ‘’tay’’ kavramı yer almaktadır ve bu kavram 

spor olarak yapılan bir kaymak ifadesi anlamında olup, benzer şekilde ‘’tayışdı’’ kavramı ise 

“ol anınğ birle tayışdı / o, onunla kaymakta yarış etti” şeklinde ki örnekler vermesiyle 

kişilerin bir birliktelik içerisinde kaymakta ve beraberce yarıştıklarını anlatmaktadır (Yıldız 

2019 :84). 

Tarihçilere göre de, Türkler kayak yaparlardı ve kayak sözcüğünün yerine, “çana” 

sözcüğünü kullanıp, kızak yerine de “çanak” sözcüğünü kullanmışlardı. Türkler, tahtadan 

veya kemikten patenleri ayaklarına takarak karlı günlerde bunları kullanmaktaydı. 

Araştırmacılardan İsviçreli Prof. Hess kayağın tarihi dayanaklarını incelemesinde 

kayak icadının “Bütün kış karla örtülü olan Sibirya’nın kayakçılığın asıl vatanı olması tabii 

olduğu gibi, tarihi deliller de Sibirya’nın en kuzey noktalarında yaşayan Türk ve Moğol 

kavimlerine” ait bir dayanağının olduğunu ifade etmektedir. Çin’in eski kayıtlarına 

bakıldığında bugünkü Çin bölgesinin kuzeyinde yer alan Amur bölgesinde yerleşik olan 

Türklerin avlanırken, ayaklarına taktıkları 15 cm. genişliğe sahip ve 160 cm. uzunluğunda 

olan tahtaları takarak kar ve buzla kaplı zorlu şartları kolaylaştırdıklarından bahsedilmektedir. 

Bu kayıtların MÖ 100 yılına dayanması kayak sporunun geçtiği en eski kayıtlardan biri 

olması açısından önemlidir. Bu kaynaklardan yola çıkan tarihçi Prof. W. Eberhard’da eski 

Türklerde kayak ile kayakçılığın var olduğundan söz eden çalışmalar yapmıştır. Çinlilerin, 
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yine M.Ö. 500 yıllarında ayaklarında bulunan kayaklarla gördükleri Türkler için, “tahta 

bacaklı, at ayaklı, benekli ala at” gibi tanımlamalar kullandıkları tarihi belgelerde tespit 

edilmiştir (Özen 2012:43). 

Altay bölgesi kayağın en eski vatanı olarak değerlendirilmektedir. Kayağın bütün kış 

boyunca kar ile örtülü olan Sibirya'nın en kuzeyinde ki noktasında yaşamış olan Türk-Moğol 

kavimlerine ait olduğu ifade edilmektedir. Kayağın kökeni incelendiğinde, Asya'da kayağa 

verilen isimlerin rotasının Altay Dağları'nın kuzey kısımlarını içine alan taraflarından Kuzey 

Asya'ya ve Kuzey Doğu Avrupa'ya doğru yelpaze şeklinde bir yol çizdiği görülmüştür. 

Orta Asya’da Yenisey Kırgızların yaşadığı bölgenin Güney-Doğu'sunda bulunan 

Basmıllar, avcılık sırasında "ağaç at" denilen bir araç kullanmakta ve "geyik koşmasından 

daha süratli" bir şekilde dağlardan aşağıya kaymaktaydılar. Tang-Sülalesinin 7. Yüzyıl'a ait 

kayıtları incelendiğinde, yaşadıkları bölgeye kalın kar yağan Yenisey Kırgızlarının 'ağaç at' 

üzerinde avcılık yaptıkları ve bunlarla dağlardan yukarı ve aşağıya çok hızlıca koştukları 

bildirilmektedir.  

Aynı zamanda diğer Türk boylarına ait kayak kültürleri ile ilgili verilen bilgilerin 

içeriklerinin Basmıllar ve Yenisey Kırgızları için verilenlerle benzerlik göstermekte, kayak 

yapan farklı boylara verilen isimler dikkat çekmektedir. Orta Sibirya da Kayak kullanan 

Göktürk kabilelerinden sığır kemiklerinden yapılmış buz kayaklarıyla koştukları için "sığır 

ayaklı Türkler", aynı Göktürklerin, ağaçtan kayaklar üzerinde koşan ve Kırgızların 

doğusunda, Yukarı Yenisey ile Baykal Gölü arasında yaşayan en kuzey kabilelerine (Tuba, 

Merkit ve Avcı), "ağaç atlı Göktürkler" (Muma Tu-kiu) denilmekteydi. Tarihsel açıdan 

Hippopod kavramının ise, Eski Yunan ve Roma dünyasında var olmasının öncesinde, 

Çinlilerin, Proto-Türkleri tanımlarken bazı boylar için kullandıkları bir kavram olarak tarih 

sahnesine çıktığı anlaşılmaktadır.  (Yıldıran 1998:23-26). 

Başka bir araştırmada Türklerin kayma araçlarının, sığır kemiklerinden yapılmış ve 

buzda kaymak için düşünülmüş olması, günümüzde patenin yerine getirdiği fonksiyona sahip 

bir kayak türü tekniğinin Eski Türklerde Göktürkler devrinde geliştirilmiş olduğunu 

göstermektedir. Yapılış özellikleri açısından incelendiğinde kayağın yokuşlarda geriye 

kaymaması, inişlerde de kaymayı kolaylaştırması için, günümüzde kayakçılıkta fok derilerinin 

kullanılarak üstlendiği fonksiyonu asırlarca önce kılları geriye yatık at derilerini kullanmaları, 

Türklerin eriştiği yüksek kültür merhalelerine tanıklık etmektedir (Yıldıran 1996:54). 

 

Eski Türklerin yaşam kültürünün bir parçası olduğu anlaşılan kayağın kelime karşılığı 

olarak filolojik deliller incelendiğinde; Tilevut, Altay, Kuu lehçelerine bakıldığında kayak 

anlamını taşıyan “çana” kelimesi yer almaktadır. Başkurtça dilinde kayak manasına gelen 

“sanga”, Baraba Türklerinde de “tsanga” ve çok uzaklarda bulunan Kamçadalların dilinde de 

ifade edilen şekli “sanka” tabiri bulunmaktadır. Daha da açık filolojik nitelikte bir delil olması 

mahiyetinde Kaşgarlı Mahmud kayak manasına gelen “çanka” kelimesini vermektedir. 

Sibirya ve Altay Türk boyları ile birlikte Tanrı dağlarının batısında yer alan Türk kabilelerinin 

de kayak manasını taşıyan ve aynı kelimeyi kullanmaları oldukça ilgi çekicidir 

(tarihenotdus.org 2011). 
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SONUÇ 

 

Türklerin kültüründe, geçmişten günümüze yaşadıkları coğrafyanın, benimsedikleri 

hayat tarzının ve yaşama bakış açılarının yansıması olarak şekillenen ve bazıları günümüze 

kadar aktarılan geleneksel spor oyunlarının varlığı görülmektedir.  

 

Özellikle şenlik ritüellerinde sıklıkla yer alan sportif formlar kültürün vazgeçilmez 

unsurları arasındadır. Nevruz, ramazan ve kurban bayramları gibi milli, dini günler ile kutsal 

sayılan doğum, ölüm, düğün, beylik törenleri, savaş ve göç hazırlıklarının tümünde spor 

oyunları organizasyonun en önemli parçasıdır. 

 

Yaşamla sıkı sıkıya bağlı bu kültürel olgular, Türklerin dünya sporuna yapmış olduğu 

etkiyi gözler önüne sermektedir. Öyle ki; bugüne kadar yapılmış araştırmalarda en son elde 

edilen verilerde birçok sportif aktivite Türk kültürünü oluşturan temel taşlardır. Bazı 

kaynaklara göre ilk, bazılarına göre ise yaşamın parçası olarak ifade edilse de Orta Asya Türk 

kaynakları, Moğol, Çin ve Batılı kaynaklar bu bilgilerin doğrulu hakkında önemli vesikalar 

sunmaktadır. 

 

 Geçmişte oyun ve yaşam mücadelesi formatında uygulanan bedensel aktiviteler, 

günümüz modern sporları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Araştırmada, günümüzde popüler 

spor branşlarına dönüşen onlarca geleneksel spor oyunlarımızdan özellikle çevgan, tepük ve 

kayak sporlarının tarihsel yolculuğu sırasında elde edilen verilerin dünya spor mirası olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bugün polo, futbol ve kayak branşlarının bazı ülke isimleriyle ortak anılması 

yanılgılarıda beraberinde getirmektedir.  Temel sebep ise bazı ülkelerin kural düzenleyici 

olarak literatürlere girmiş olmasıdır. Futbolun beşiği İngiltere ifadesi bunun sonucudur ve 

küresel spor lobisi içerisindeki aktif rolüdür. Halbuki Türklerin Orta Asya bozkırlarında 

futbol benzeri oyunları oynadıkları dönemlerde, bunun İngiliz kültüründe yeri olduğunu 

gösteren bir bilgi henüz paylaşılamamıştır. Yüzyıllar sonra göç ya da savaşlar vasıtasıyla 

Avrupa’nın kültürüne girdiğini açıkça görmekteyiz. 

Spor geçmişimize ışık tutan çalışmalar gibi bu çalışmada bilimsel veriler ışığında 

dünya spor kültüründe Türklerin varlık mücadelesini desteklemektir. Ancak, bu platformda 

yer almak için organizasyonlarda ve bilimsel uluslararası çalışmalarda paydaş olmak, 

doğrudan katkı sağlamak, kural koyucu stratejik görevlerde bulunmak gerekmektedir. 

Geçmiş spor kültürümüzün mevcut spor kültürümüzdeki yeri gittikçe 

yerelleşmektedir. Bu durumun yıllar sonra telafisi zor kayıplara neden olmaması için, 

toplumun tüm kesimlerinin ulaşabileceği ve yaşayabileceği ortamlarda icra edilmesi, 

geleceğimize aktarılması hususunda önem arz etmektedir. 
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Kültürler Geçidinde Kazak Dilinin Konumu 

S.B. Koyanbekova
1
 

                                                        Özet 

Kültürlerin geçidinde bulunan manevi ve yapısal özellikler, dile (yazıya), gelişmiş 

ulusal ve sosyal görüşlere dayanır. Bilim adamları,  medeniyet ve küreselleşmenin 

entegrasyonunun, bir değerler, gelenekler, semboller ve yaşam tarzları bütünü olarak kültürle 

eş anlamlı olduğunu ve doğrudan dil ile ilgili olduğu görüşündedirler. Evrensel bir anlama ve 

değere sahip olan Batılı yenilik ve kazanımlara dayalı geleneksel toplumdan modern topluma 

geçişte temel önceliklerden biri, küresel düzeyde kültürler geçidinde milli dilin korunması ve 

geliştirilmesidir. Milli kültür alanında farklı görüşler oluşsa da aynı ırkın kültürünün, dilinin, 

milli çıkarlarının, edebiyatının ve biliminin gelişimine, manevi mirasının ihyasına ve tarihteki 

yerine ayrıca dikkat çekilmektedir. Ulusal dilin devamı olan Kazak dili, halkın sözlü ve yazılı 

iletişim aracı olarak hizmet eden tarihi bir kategoridir. Kazak dilinin yüzyıllar boyunca oluşan 

yapısı ve konuşma normları, kurgu biçiminde sistemleştirilmiştir ve sürekli gelişmektedir. 

Kazak dilinin statüsü Anayasayla onaylanmıştır ve kamu yaşamının her alanında 

sosyal ihtiyaçları karşılamaktadır. Kültürün küreselleşmesinde dile olan ilgi her geçen gün 

artmaktadır.Yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki araştırmalarda, kültürü dille eşit tutma 

yöntemi yaygın olarak kullanılmış ve dil, insan yaşamının en önemli belirleyicisi olarak 

formüle edilmiştir. Küreselleşme sürecinde dil, yalnızca temel bir iletişim aracı değil, aynı 

zamanda bir üst dil olarak insanın tüm doğasını ve kültürünü yansıtan evrensel bir kavram 

haline gelmiştir. Kültürün dilden kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, medeniyetler 

arasındaki kültürel ve sosyal farklılıklar kapsar ve modernleşme hem de küreselleşme sürecini 

işaret eder, çünkü sadece çatışmanın değil, aynı zamanda bir diyalog, etkileşim ve etkili 

ortaklık kültürünün de temelini oluşturur. Modern Kazak dili, kültürler geçidinde varlığını 

sürdürmektedir. Herhangi bir milletin tarihi ve kültürünün milletin dilinin yüksekliği, milletin 

ruhu ile ölçüldüğü aşikardır. Kazak dilinin hem asırlık evrimi hem de modern dünyada var 

olan dilin doğası ve birikmiş kelime hazinesi açısından bir devlet dili olarak hizmet 

edebileceği herkesçe kabul edilmiştir. Kazak edebi dili, dünyanın diğer dillerine kıyasla 

olgun, her türlü kavramı iletebilecek zengin bir kelime hazinesine sahip olmakla beraber, 

dilbilgisi sistematize edilmiş, her dilde kavram ve fikirleri ifade edebilecek bir kapasiteye 

sahiptir. Kültürlerarası iletişim, kültürlerarası etkileşim, Kazakistan'ın devlet diline yönelik 
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politikasını yakından takip etmekte ve dünyada Kazak halkına yönelik ilgi doğurmaktadır. 

Kültürler geçidinde Kazak dilinin konumunu ve rekabet gücünü geliştirmek hepimiz için 

ayrıca görevdir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürler geçidi, dil statüsü (konum), küreselleşme, 

kültürlerarası iletişim, milli beka, milli dil, rekabet gücü, kültürlerarası etkileşim. 

Giriş 

“Kültür”  kavramı, bireyin yaşam amacı ve değerler sisteminde özel bir olgu olarak 

kabul edildiğinden ve nesilden nesile aktarıldığından, araştırmacıların çalışmalarına konu 

olmaktadır. Kültür alanındaki çok çeşitli tarihsel olaylar nedeniyle, XIX yüzyılda felsefi ve 

psikofizyolojik araştırmanın ana konusu haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki 

araştırmalar, kültürü dil ile eşit bir temelde ele alma yöntemini etkili bir şekilde kullanmış ve 

dilin insan yaşamının önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna varmıştır. [1. 614]. Modern 

süreçte dil sadece temel bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir üst dil olarak insanın tüm 

doğasını ve kültürünü yansıtan evrensel bir kavramdır. Tarihsel çağların değişimi, kültürün 

içeriğinde ve türlerinde köklü değişiklikler yapmıştır ve toplumun ihtiyaçlarıyla doğrudan 

ilişkilidir. Toplumun gelişiminin farklı aşamalarında yeni paradigmalar oluşturulmuştur. 

Özellikle herhangi bir ulusal kültüre dikkat edersek, belirli bir ulusun yaşamının kapsamlı bir 

içeriğini sistematik olarak sağlayan büyük bir mektep olarak değerlendirilebilir.  

Bütünleştirici bilimsel araştırma, günümüzün küreselleşmiş dünyasında küresel ve 

gezegen gelişimin baskın eğilimlerini ortaya koymaktadır ve herhangi bir insan topluluğunun, 

hatta bütün bir uygarlık çağının değerler, gelenekler, semboller, zihniyet  ve yaşam biçimi 

olarak kültürle eş anlamlıdır. Kültür manevi temeli oluşturduğundan, insan yaşamının tüm 

alanının özünü tanımlar.  

Kültürün en önemli parçasının dil olduğu göz önüne alındığında, medeniyetler 

arasındaki kültürel ve sosyal farklılıklar onları kendi içine alır ve hem modernleşme hem de 

küreselleşme sürecini işaret eder, çünkü sadece çatışma için değil aynı zamanda diyalog, 

etkileşim ve etkili ortaklıkların tohumunu eker. [2. 90]. 

Kültür çok karmaşık ve çok seviyeli bir olgu olduğu için temeli dil aracılığıyla ifade 

edilir. Kültür, genel ve milli olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kültür,  tüm halkların gelişmiş 

kültür modellerinin bir sentezi iken, milli kültür, milli ruha, ortak manevi çıkarlara dayanır ve 

toplumsal yaşamın tüm alanlarında sosyo-politik, manevi ihtiyaçların tezahürünü içerir. 

Millet, belirli bir alanda tarihsel olarak oluşturulmuş, kendi önemli manevi temeline, tek bir 

dile, kültürel, psikolojik, zihinsel yaşam biçimine sahip, milli dil ile ayırt edilen sosyal bir 

topluluktur. Bu nedenle milletin korunması, milli dil ve kültürün gelişmesi için çok önemlidir. 

Dolayısıyla milletin güvenliği dilin güvenliğidir.  

Dil, herhangi bir milletin özünü bireyselleştiren bir olgudur. Kazak dili, 

maneviyatımızın, milli kimliğimizin, devletimizin ve bağımsızlığımızın temel dayanağıdır. 

Dünyadaki dilsel durumla ilgili araştırmalar, dünyada yaklaşık 8.000 dil olduğunu gösteriyor 

ve bilim adamları, iki haftada bir, bir dilin ortadan kaybolması nedeniyle bu dillerin %40'ının 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öngörmektedirler. Bunlar, herkesi derinden 
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düşündüren zor gerçeklerdir. Çünkü dil ile birlikte onu doğuran millet, giderek milli kimliğini 

kaybetmekte ve tarih sahnesindeki yerini yavaş yavaş kaybetmektedir. Bu nedenle devlet 

dilinin statüsünü yükseltmek her Kazakistan vatandaşının kutsal bir görevidir. Milli dilin, 

milli kimliğin yapısal temelini korurken, Kazak dilinin kapsamını geliştirmek, küresel 

düzeyde sunmak hepimizin görevidir. 

Kazakistan Halk Meclisi'nin 12. oturumunda, Milletimizin Lideri Nursultan 

Nazarbayev şunları kaydetti: “Tüm Kazakistanlıları birleştirmede kilit bir faktör olan Kazak 

dilinin daha da geliştirilmesi için her türlü çabayı göstermeliyiz. Aynı zamanda, ülkede 

yaşayan tüm halkların ana dillerinde akıcı konuşma ve okuma yeteneklerinin gelişmesi için 

uygun koşulları yaratmamız gerekiyor.” 

 Otuzdan fazla yabancı ülkenin dil politikasının yasal düzenlemesindeki tecrübesi, 

Kazakistan Cumhuriyeti Dil Politikasının yapısal içeriğinde incelenmiş ve uygulanmıştır. 

Bağımsızlıktan bu yana, Kazak dili - devlet dili - ülke genelinde halkla ilişkilerin tüm 

alanlarında kamu yönetimi, yasama, dava ve büro çalışmalarının dili olarak toplum ve devlet 

yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda, demokratik bir toplumun eğilimlerine 

uygun olarak, diğer dillerin gelişimi için koşullar yaratılır. 

Dillerin kullanımı ve geliştirilmesine yönelik devlet programlarının amaçları, Kazak 

dilinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve Kazak dilinin devlet dili olarak gelişmesini ve 

yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Ayrıca, klasik modernleşme kavramında da belirtildiği gibi, amaç, geleneksel bir 

toplumdan Batılı yeniliklere ve kazanımlara dayanan modern bir topluma geçiş vizyonuyla 

Kazak dilini gelecekte ulusal bir dil haline getirmektir. [2. 93]. 

Kültürlerin geçidinde medeniyet, maddi, manevi ve yapısal özellikleri farklı olan ve 

manevi temelinin dil, gelenekler ve ibadet olduğu, ayrıca gelişmiş ulusal ve sosyal veya dini 

görüşler olduğunu gösteren kentsel bir kültür türüdür. 

Bazı araştırmacılar, kültürlerin geçidinde ele alınması gereken kilit konuların, insan 

ilişkilerinde güç veya şiddet kullanımında halkların eşitliğine değil, bilinçli anlayış ve 

diyaloğa dayandığını savunuyor. Medeniyetler yeni sorulara ne ölçüde cevap veriyor ve 

sürekli değişen dil ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılıyor? Medeniyetler diyaloğunda kültürlerin 

kesişimi, dünyada barış ve güvenliği sağlamak için mümkün ve gerekli mekanizmalardan 

biridir: siyaset, din ve kültürde monolog, tek taraflı yaklaşımları önler, halk etnik ve 

uluslararası ilişkilerin şiddet içeren çözümünü kınar, çatışmalar, evrensel bir uluslararası 

ilişkiler modelinin yaratılmasını teşvik edecektir. 

Devlet dilinin kültürlerin geçidinde sunulması, yalnızca rekabetçilik ilkeleri üzerine 

kültürel çalışmaların bir aracı değil, aynı zamanda dünyanın dikkatli bir şekilde incelenmesini 

gerektirir - dünya bilgisi, ulusun davranışı, ruhu, psikolojisi, dünya görüşü. Çünkü halkın 

milli ruhu dil yapıları aracılığıyla nesnelleştirilir. 

Kazakistan halklarının dillerini geliştirme stratejisi üç ana hedefi tanımlar: devlet 

dilinin sosyal ve iletişimsel işlevlerini genişletmek ve güçlendirmek; Rus dilinin genel 

kültürel işlevinin korunması; etnik grupların dillerinin gelişimi. Etnik toplulukların ana 

dillerini öğrenmeleri için devlet desteği. Dillerin kullanımı ve geliştirilmesi için devlet 

programının uygulanması, Kazakistan topraklarında kullanılan dillerin gerekli işlevsel 

ilişkisinin sağlanmasıyla belirlenen optimal bir sosyo-dilbilimsel alanın yaratılmasıyla 
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belirlenir. Toplumun kültürlerin geçidinde dil gelişimi üzerindeki bilinçli etkisinin teorisi ve 

pratiği, yani devlet dilinin belirli bir amaç için ve bilimsel bir temelde yönetimi ve yeni dilsel 

iletişim araçlarının yaratılması. 

Bugün Kazak dili kültürlerin geçidinde yaşıyor. Herhangi bir devletin tarihinin ve 

kültürünün bir göstergesi, ulusal dilin yüksekliği, ulusun ruhu ile değerlendirilir. Modern 

kültür alışverişi dünyasında Kazak dili en saf dillerden biridir, dilin içerik kalitesi dünya 

dilleri arasında üçüncü en büyük dildir. Kazak dilinin kelime dağarcığının %60'ı Türkçe 

köklerini koruduğu için bugün Türk dilleri arasında en yüksek olanıdır. Kazak dilinin 

metninin Türk halkının dilini öğrenmesine ve Altay dilleri dünyasına entegre olmasına izin 

verdiğini açıklamanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Kazak asıllı tanınmış Rus şair Bakhyt 

Kenzheev, haftalık Arguments and Facts dergisine verdiği röportajda, İrlandalıların 

unutulmuş dillerinin devlet dili haline geldiğini söyledikleri için Kazak dilinin geleceğine 

inandığını söyledi. İsraillilerin eski dilinin, Alman statüsüne uyarlanmış "gemi"den İspanyol 

müziğine uyarlanmış "ladion"a nasıl geçtiğine dair güzel örnekler de var. Ayrıca Fransız 

kanunları, ana dili zenginleştirerek saflığını korumak için çok uygundur. Bu bağlamda, devlet 

dilinin mevcut durumu ile ilgili soru ortaya çıkmaktadır. [3]. Analiz sonuçları, kültürlerin 

kavşağında küresel "bilgi alanı" tarafından yutulmamak için ulusal kimliğimizi koruyan ulusal 

bir bağışıklık gücü oluşturmanın gerekli olduğunu göstermektedir. Devlet dilinin kamusal 

yaşamın hemen her alanında kullanılan bir iletişim aracı olduğu gerçeğinden hareketle, Kazak 

dilinin bilim, uluslararası ilişkiler, diplomasi, ekonomi ve finans vb. alanlardaki durumunu 

iyileştirmek gerekir. . 

Atatürk’ün, “Her zaman ulusal ideallere ve ulusal çıkarlara öncelik vermeliyiz. 

Uluslararası politika, uluslararası durum ulusal ideallerin ve ulusal çıkarların altında 

olmalıdır”, sözüne dayanarak, Kazakistan Cumhuriyeti'nin eğitim alanında Kazak dilinden 

başlayarak doğrudan manevi değerlere ve milli çıkarlara hizmet eden milli politikaların 

uygulanması aktif olarak takip edilmelidir. 

Ülkede devam eden değişimler eğitim alanında da yaygın ve sistemli bir şekilde 

uygulanmaktadır. Nesilden nesile aktarılan milletin kaderi eğitimle bağlantılıdır ve eğitim 

alanındaki uzmanların “Ebedi Ülke”, “Manevi Uyanış” fikirlerini yayma konusunda büyük bir 

sorumluluğu vardır. Bugün, bu programların uygulanması, kültür, maneviyat, milli eğitim ve 

yetiştirme alanındaki araştırmaların sistematik bir kombinasyonunu içeren ortak Kazakistan 

ailemizin ulusal bir fikridir. 

Bu stratejilerin dinamik olarak uygulanmasında devlet dilinin özel bir yeri vardır. 

Kazak dili, Ebedi Vatanımızla birlikte Ebedi bir dil olmuştur. Cumhurbaşkanı, "Kazak dilini 

tartışma konusu değil, ülkenin konusu haline getirebilmeliyiz" dedi. 

Küresel medeniyette, devlet dilinin insanlığın değerler sistemine dâhil edilmesi büyük 

siyasi öneme sahiptir. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı K.K. Tokayev, "Kazak dilinin 

dilsel alanının genişletilmesi" girişiminin optimizasyonunu kilit konulardan biri olarak 

inceledi ve gazetecilere dil politikasının amaçlarının uygulanmasında kilit bir rol oynamaları 

talimatını verdi. Bunu yapmak için, dilin yasal konularını geliştirmek ve devlet diline hâkim 

olmak gerçek bir süreç haline gelmelidir. 

Kazak dilinin hem asırlık evrimi hem de modern zamanlarda çalışılan dilin doğası ve 

birikmiş kelime hazinesi açısından bir devlet dili olarak hizmet edebileceği uzun zamandır 

614



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

kabul edilmektedir. Kazak dilinin edebiyat dalları dünyanın diğer dillerine kıyasla olgun, her 

türlü kavramı aktarabilecek çok sayıda sözcüksel olanaklara, sistemli bir dilbilgisine, her dilde 

kavram ve fikirleri ifade edebilecek bir hazineye sahiptir. 

Kazak dilinin tarihinin derin kökleri vardır ve Altay dil ailesinin Türk dilleri grubuna 

aittir. Genel olarak, Altay dilleri ailesi, Türk dillerinin yanı sıra, Tungus-Manjur, Moğol, 

Finn-Ugur dillerini de içerir. Hatta bazı araştırmacılar Japonca ve Korece'nin Altay dil 

ailesine ait olduğunu öne sürerler. 

Devletin ve dilin ayrılmazlığı göz önüne alındığında, milletin kaderi ve geleceği ile 

ilgili meseleler dil faktörlerine dayanmaktadır. 

Kültürlerin geçidinde etkileşime giren Batı Avrupa ülkeleri, toplum yararına bireysel 

ve toplu hukuku dengelemesi gereken bir komünizm kavramı geliştirmeye çalışıyor. Ancak 

Orta Asya ile ilgilerini artıran ilişkilere özel önem verilmektedir. Avrupalılar Asya kültürüne 

dönmeye başladılar. Kazak dili, Çin'de ve yaklaşık iki milyon Kazak'ın yaşadığı diğer 

ülkelerde öğretilmektedir. Dünya, modern Kazakistan'ın devlet diline yönelik politikasını 

yakından izliyor. Dünyada Kazak halkına ilgi oluşmaya başladı. Devlet dilimizi kültürlerin 

geçidinde çok sayıda konuşmacıya sahip diller listesine stratejik olarak dâhil etmek için, 

Kazakistan adına herhangi bir dilde Kazak dilinin bir “devlet dili” olarak kullanımını artırmak 

gerekir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı K.K.Tokayev'in 2021'de Kazakistan halkına 

verdiği mesajda belirtildiği gibi: “Kazak dilinin geliştirilmesi devlet politikasının 

önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Bu alanda önemli sonuçlar var. Kazak dili aslında 

eğitim ve bilim, kültür ve iş dili haline geliyor. Genel olarak, devlet dilinin kullanımı 

genişlemektedir. Bu doğal bir fenomendir, yaşamın ana sürecidir. Bu nedenle, Kazak dilinin 

alanının çok sınırlı hale geldiğini söylemek için hiçbir neden yoktur. Anayasaya göre 

Kazakistan'ın tek devlet dili vardır. Bu da Kazak dilidir.”, şeklinde Kazak dilinin önemi 

vurgulanmıştır. [4. VII]. 

Sonuç olarak, kültürlerin geçidinde yer alan devlet dilinin küresel düzeyde uluslararası 

bağlama girme fırsatları şüphesiz Kazak dilinin canlılığını artıracak ve dilin gelişimi ve 

ülkenin ilerlemesi takdir edilecektir. “Dil, bir milletin en zayıf ve en güçlü aracıdır” 

gerçeğinden hareketle, Kazak dilini ebedi bir dil olarak kurmak, kültürlerin geçidinde bir dil 

kodu oluşturmak ve rekabet gücünü artırmak öncelikli görevdir. 
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Fantastik Ve Bilimkurgu Ekseninde Bir Macera Romanı: Yeryüzünde Sesler 
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Özet 

En bilindik tanımıyla olağanüstü olayların, durumların ve kahramanların anlatıldığı 

yazı türü olan fantastik, yapısalcı bir bakış açısıyla ele alındığında bir eserdeki olağanüstü ile 

tekinsizlik arasında yaşanan kararsızlık anları olarak tanımlanmaktadır. Bilim kurgu, ise 

gelecekteki bir zamanda oluşabilecek olayların ve durumların, bugünün şartlarında yazarlar 

tarafından tasarlanmasıdır. Bu eserlerde gelecekteki tasarı ürünü olan dünya, tamamıyla 

teknolojik unsurlara, makinelere bağlı olmakta ve insan hayatı büyük oranda yapay zekâlar 

tarafından idare edilmektedir. Bu özelliğiyle distopik çağları ve apokaliptik sonları da 

içerisinde barındırmaktadır. Bilimkurgu romanlarında istenilen mutlu yaşamlardan ziyade 

kâbusa dönüşmüş hayatlar anlatılmakta ve kurtarılmayı bekleyen yığınlar konu edinmektedir. 

Bu tarz romanlar yer yer gizemli ve aklın alamayacağı olaylar ve kişiler ile daha farklı hale 

gelebilmektedir. Böylelikle fantastik ve bilim kurgu iç içe geçmekte ve maceralı kurgular 

ortaya çıkmaktadır. Bu yapıtlardan biri Özcan Doğan’ın Yeryüzünde Sesler isimli yapıtıdır. 

Romanda yaşam çok zor bir noktaya gelmiş, birçok kriz ortaya çıkmıştır. Romanın kahramanı 

gazeteci Mehmet ise arkadaşıyla birlikte yolculuğa çıkar ve gizemli, macera dolu olayları 

tanıklık edip aydınlatmaya çalışır. 

Bu çalışmada ele alınan roman; fantastik ve bilimkurgu ekseninde incelenerek 

unsurlarıyla birlikte analizi yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Fantastik, Bilim kurgu, Yeryüzünde Sesler, Gelecek. 

An Adventure Novel Wıth Fantastıc and Scıence Fıctıon: Voıces on the Earth 

Abstract 

Fantastic, which is the type of writing in which extraordinary events, situations and 

heroes are told with its most familiar definition, When considered from a structuralist point of 

view, it is defined as moments of indecision between the extraordinary and the uncanny in a 

work. Science fiction, on the other hand, is the design of events and situations that may occur 

at a future time by the authors in today's conditions. The world, which is the product of the 
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future design in these works, is completely dependent on technological elements and 

machines and human life is largely governed by artificial intelligence. With this feature, it 

also includes dystopian ages and apocalyptic endings. In science fiction novels, lives turned 

into nightmares are described rather than desired happy lives, and the masses waiting to be 

rescued are the subject. These kinds of novels can become different with mysterious and 

unimaginable events and people from time to time. Thus, fantasy and science fiction are 

intertwined and adventurous fictions emerge. One of these works is Özcan Doğan's work 

called Voices on Earth. Life in the novel has come to a very difficult point, many crises have 

emerged. The hero of the novel, journalist Mehmet, goes on a journey with his friend and tries 

to witness and illuminate mysterious, adventurous events. 

The novel discussed in this study; It will be analyzed on the axis of fantasy and 

science fiction, together with its elements. 

Keywords: Fantasy, Science Fiction, Voices on Earth, Future. 

GİRİŞ 

Fantastik sözlük anlamıyla “gerçekte var olmayan, hayal ürünü, hayali” (TDK, 2005: 679) 

olan demektir. Genel itibariyle de devlerin, cücelerin, perilerin vb. olduğu mekânsal olarak da 

büyülü diyarların konu edindiği olağanüstü anlatılara verilen addır. Fantastik edebiyat 

çerçevesine gizemli ve olağandışı olaylar içeren ürünleri dâhil etmek mümkündür. Ancak bu 

sınırlayıcı ve üstünkörü tanımlamaların yanı sıra fantastik kavramı için farklı tespitlerin 

varlığı da ortadadır. 

Pierre-Georges Castex’in Nodier’den Maupassant’a Fransa’da Fantastik Öykü kitabında 

fantastik; kimi kez karmaşık ve kimi kez de korkutucu bir politik durumdan esinlenen bir iç 

bunalımın tezahürü ve teşekkülü olarak tanımlanmaktadır. Castex, bu türü mitolojik 

öykülerden ve peri masallarından ayrı olarak düşünür ve bunları, zihni yerinden uzaklaştıran 

birer uydurmaca olarak tanımlarken; fantastiğin “gerçek yaşam çerçevesine gizemin zorla 

dâhil edilmesiyle” oluştuğunu ileri sürer. Castex fantastiği, “karabasan ve sayıklama 

hallerinde önüne endişe ve korkularından doğan imgeleri koyan bilincin marazi durumlarına 

bağlar” (Castex, 1951’den aktaran Steınmetz, 1990: 16). 

Fantastiğin bir tür olarak yapısalcı bir bakış açısıyla tanımını ilk kez Todorov yapmaktadır. 

Ona göre fantastik; “kendi doğal yasalarından başka yasa tanımayan bir öznenin görünüşte 

doğaüstü bir olay karşısında yaşadığı kararsızlıktır.” (Todorov, 2004: 31). Bu tanımdan 

“kararsızlık anı”nın fantastiğin olmazsa olmazı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında 

olağandışı olay ve durumlardan bahseden yapıtlar “olağanüstü” kategorisinde ele alınmakta, 

doğa yasalarıyla açıklanabilen olay ve durumları anlatan yapıtlar ise “tekinsiz” tür içerisinde 

değerlendirilmektedir. İşte fantastik tam da bu iki tür arasında ortaya çıkan ve adına 

“kararsızlık” denen ince çizgide varlık kazanmaktadır. 
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Berna Moran da fantastik kavramına farklı bir 

pencereden bakar. O, Todorov’un tanımının dikkate alınması durumunda Türk edebiyatında 

fantastik namına herhangi bir ürünün varlığından söz edilemeyeceğini dile getirir. Bu 

doğrultuda Todorov’un tanımını yorumlamakla işe başlar. Onun bildik tanımının dışına çıkar 

ve kapsamını genişletici şu tanımlamayı yapar: “Fantastik, gerçekçiliğin mekân, zaman, 

karakter kavramlarını, canlı cansız ayırımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde 

alternatif bir dünyayı işin içine katan anlatıların tümüne verilen bir ad” (Moran, 1997: 60).  

İngilizce ‘science-fiction’ sözcüklerinden oluşturulan bilimkurgu ise; “çağdaş bilimin 

verilerinden yola çıkılarak bilimin düş gücüyle birleşmesiyle oluşan, genellikle gelecekte veya 

evrenin, uzayın başka bir yerinde geçen olayları anlatan öykü, roman, film, vb.” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, 1996: 30).  İlk bilimkurgu yapıtlarına 19. yüzyılda Mary 

Shelley, Edgar Allan Poe gibi isimlerle rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra elektrik, telgraf ve 

yeni teknolojilerin gelişmesiyle bu alandaki eserler daha da gündemi meşgul etmeye başlarlar. 

Jules Verne ve H. G. Wells gibi yazarlar çağlarına öncülük eden ve okuyucunun bilim 

kurguya merakını körükleyen usta işi eserler ortaya koyarlar. Söz konusu sanatkârlar, çağın 

hâlihazırdaki nabzını tutmayı ve geleceğin öngörüsünü türün imkânları ölçüsünde kestirmeyi 

amaçlarlar. Bilimkurgu yazarlarının sadece bugünün bilim ve teknik alamdaki 

yenileşme/gelişmelerinin peşinde olmadıkları; gelecekte olası bir bilimsel gelişme veya teknik 

buluşu da yapıtlarının merkezine yerleştirebilecekleri ortadadır. Hal böyle iken, söz konusu 

bilimsel gelişme veya teknik icat bir varsayım olabileceği gibi bir uydurma da olabilir (Özlük, 

2011: 30). 

Fantastik ile bilimkurgu arasındaki ilişkiye bakıldığında şöyle bir gerçekle karşılaşılır: 

“fantastiğin yüzü ağırlıklı olarak geçmişe veya hâlihazıra dönükken bilim kurgunun yüzü 

daha çok geleceğe yöneliktir” (Özlük, 2011: 33). Fantastik olağanüstü olay ve durumlarla 

ilgilenirken; bilimkurgu daha ziyade bilimsel gelişme ve teknik buluşlar ile onların 

gelecekteki olası etkilerini konu edinir. Yeryüzünde Sesler romanında her iki türün kesiştiği 

ve ayrıştığı durumlar “kararsızlık” anlarında düğümlenir. 

Şimdi romanın içeriğine kısaca değindikten sonra temel izleklerine geçelim. 

1. Yeryüzünde Sesler  

Özcan Doğan, bu romanında pek çok türün imkânlarından faydalanmak suretiyle çok 

katmanlı bir yapıt ortaya koymuştur. Fantastik, bilimkurgu ve polisiyenin bir sarmal olarak iç 

içe geçtiği roman, çevresel felaketlere açık göndermeler de barındırmaktadır. Romanın baş 

kısmına konan ve Margaret Mead’dan alıntılanan “duyarlı ve kararlı bir grup insanın dünyayı 

değiştirebileceğinden şüpheniz olmasın. Aslına bakarsanız bugüne kadar hep öyle olmuştur” 

(s. 5) şeklindeki epigraf, romanın içeriğine dair önemli ipuçları verir. Romanın başkahramanı 

gazeteci Memet kendi iç dünyasında yaşayan birisidir. Ancak bir gün evine giderken 

esrarengiz birtakım olayların yaşandığını hisseder; fakat bunun ruhsal bir yanılsama olduğuna 

karar verir. Bir sabah vakti caddede yürürken şiddetli bir bomba sesiyle irkilir ve sesin geldiği 

yöne doğru gider. Orada çıplak birinin koştuğunu görür. Ayrıca patlamanın olduğu noktada 

herhangi bir yıkım da meydana gelmemiştir. Bu olaydan çok etkilenir ve gördüğü olayı yakın 
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arkadaşı Romi’ye anlatır. Ardından olayı merak edip araştırmaya koyulur. Bir süre sonra yine 

sabahın erken saatlerinde bu kez başka bir caddede öncekine benzer bir patlama sesi daha 

duyulur. Olay yerine vardığında aynı şekilde birkaç çıplak insanın koşuşturduğunu fark eder. 

Yine ortada herhangi bir yıkım olmamıştır. Bu kez çıplakların tutulduğu karakola gider ve 

görevli bir komiserden durumlarını öğrenmeye çalışır. Bu kişiler bilinçlerini yitirmişlerdir. 

Arkadaşı Romi’ye olan biteni anlatır ve bu işte bir tuhaflık olduğunu söyler. Daha sonra Romi 

ile akıl yürütürler ve üçüncü patlamanın nerede ve ne zaman olacağını tahmin ederler. 

Patlamanın olacağını düşündükleri yere kamera yerleştirirler. Bekledikleri gün ve saat 

geldiğinde varsaydıkları gibi patlama gerçekleşir. Yine herhangi yıkım olmaz ve bu kez daha 

fazla sayıda çıplak kişi ortaya çıkar. İki arkadaş, yaptıkları haberi bir miktar para karşılığında 

“12 Haber” kanalına satarlar; ancak olayların gerçek gizemini çözmeye muktedir olamazlar. 

Bu sırada ülkede patlamalar giderek artmakta ve sayılamayacak çoklukta çıplak kişi ortaya 

çıkmaktadır. Olaylar artık hükümetin üstesinden gelemeyeceği bir hal alır. Nihayetinde bir 

sabah uyandıklarında haber kanallarından olayların gerçek faillerini öğrenirler. Son patlamada 

etrafa çok sayıda bildiri metni dağılmıştır. Olaylar, kendilerine Yeryüzü Kurtuluş Hareketi 

adını veren bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeryüzüne, yaşama ve insanlığa yönelik 

düşmanca ve yıkıcı tutumlara karşı mücadele ettiklerini, talepleri karşılanıncaya kadar da 

durmayacaklarını ilan ederler. Roman bu grubun esrarengiz bombalama olayları ve insanların 

nasıl çıplak kaldığı gizemiyle son bulur.  

Çok katmanlı bir yapıya sahip romanda dikkat çeken bir diğer durum da gerçek 

hayatta bomba saldırıları sonucu yaşamlarını yitiren insanların varlığına karşın; patlama 

sonucu insanların yeniden doğmuş gibi çıplak bir hal almaları bahis konusudur. Gerçekte 

çıplaklık, insanların belli bir bilinç düzeyine ulaşma durumudur. Bu şekilde farkındalık 

kazanan bireyler, iyi bir dünya için var güçleriyle harekete geçerler. Zaten Yeryüzünün 

Kurtuluşu Hareketi grubunun tam olarak yapmak istediği de budur. Bu yolla bir yanda 

çevresel felaketlere işaret edilirken; öte yanda da günümüzde yaşanan bu ve benzeri 

felaketlerin insan eliyle gerçekleşiyor olmaktan duyulan üzüntüye yer verilir. Ama her türlü 

olumsuzluğa rağmen dikkat çeken önemli bir husus da yazarın, metin boyunca distopik bir 

tablodan daha güzel ve daha yaşanır bir dünyaya doğru gidişe olan umudunu/inancını hep 

canlı tutmasıdır. 

 

2. Yeryüzünde Sesler’de Fantastiğin İzleri 

Edebiyat metinleri, birtakım toplumsal sorunları muhatabına ulaştırmak ve bu sorunlara çeşitli 

çözümler üretmek gibi etkileyici ve büyüleyici bir yapıya sahiptirler. Her sanatkâr gibi Özcan 

Doğan da bu gücün büyüsünden sonuna kadar istifade etmek ister. Yapıta fantastik unsurlar 

açısından bakıldığında, olağanüstülük, kararsızlık ve tekinsizlik gibi bu türün önemli 

argümanlarından istifade edildiği görülür. Bu unsurların yanı sıra bilimkurgu ve polisiyenin 

imkânlarından faydalanma yoluna da gidilmiştir. Yazar bu şekilde kahramanlarla birlikte 

okuyucuyu da bir bilinmezlikler girdabına sürükler, düşündürür ve birtakım sorulara çeşitli 

cevaplar aramaya sevk eder. Elbette yazar bu yolla dikkat çekmek istediği kimi meseleleri 

(çevre krizi gibi) daha gizemli kılmayı ve bilinçte bir şimşek etkisi yaratan mesajlar vermeyi 
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amaçlamaktadır. Yazarın söz konusu imkânlardan ne ölçüde yararlandığını metinden 

hareketle tespit etmeye çalışalım. 

 

2.1. Maceralı Olaylar Arasında Olağanüstü Durumlar 

Bu başlık altında romanı değerlendirmeye geçmeden evvel olağanüstünün tekinsizlikle 

ilişkisine göz atmakta fayda vardır. “Tümüyle kendimize ait, tanıdığımız şeytanı, perileri, 

vampirleri olmayan dünyada öyle bir olay meydana gelir ki, o bildiğimiz dünyanın yasaları 

bunu açıklamaya yetmez. Olayı algılayan kişi iki olanaklı çözümden birisini benimsemek 

yolundadır: ya duyulardan kaynaklanan bir yanılsama, düş gücümüzün yarattığı bir şey söz 

konusudur ve o zaman yasalar olduğu gibi kalır; ya da olay gerçekten olmuştur, gerçeğin bir 

parçasıdır” (Todorov, 2004: 31). 

Yeryüzünde Sesler’in ilk kısmında olağanüstü durumlara zemin hazırlayan birtakım olaylar 

gerçekleşmekte ve bunların başında da patlama sonrasında ana caddeyi kesen sokağın ağzında 

bir adamın aniden önlerinden çırılçıplak bir şekilde ortaya çıkması gelmektedir. Bu durum bir 

yanda romanın ana figürü Memet’in zihnini meşgul ederken; diğer yanda birkaç adım ötede 

yükselen duvarın üstündeki ölü denizatının varlığı onu daha da gizemli bir durumla karşı 

karşıya getirir. Ölü denizatı motifi, gizemini roman boyunca; hatta roman bittikten sonra bile 

korur. Memet kafasında pek çok bilinmezlikle evine doğru yol alırken çevresinde birtakım 

olağanüstülükler yaşanmaya devam eder. 

“Birkaç adım attıktan sonra, çamların hareketlendiğini, sarsıldığını gördü. Çatırtılar, 

homurtular çıkararak sallanıyordu. Sonra aniden sanki yerden kopuvermiş gibi peşi sıra 

devrilmeye başladılar” (s. 13).  

 İlginç olansa etrafta onca yaşananları kimsenin görememesi ve buna bir reaksiyon 

göstermemesidir. Bir başka olağanüstülük ise devam eden patlamalardan sonra ortaya çıkan 

çıplak kişilerin tıpkı bir çocuk gibi şaşkın şaşkın etrafa bakıp hiçbir şeyden haberdar 

olmamalarıdır. Bu kişiler aynı zamanda konuşmayı da bilmemektedirler. Bilinen bir şey 

vardır ki o da olayların belli bir grup tarafından yapıldığı ve bunu yaparken de bilimden 

yararlanıyor olabilecekleridir. Ancak bu durum da romanda gizemini korumaya devam 

etmektedir. Tıpkı patlama sonrası herhangi bir yıkımın veya bu yıkıma dair herhangi bir 

ipucunun olmaması gibi.  Tüm bunlar olağandışı durumlar olarak dikkat çeker. Üstelik 

kahramanlar da bu tuhaflıkların farkındadırlar. 

“Akıl almaz bir şey. Bu kadar şiddetli patlama oluyor, ama ortada hiçbir iz yok.” 

“İz yok diyoruz, ama bildiğimiz anlamda yok. Yok iz var Romi, izler hatta.” 

“Nasıl izler?” 

“Ortaya çıkan insanlar, patlamanın bıraktığı izler bunlar” 

“Orası öyle. Ama bu patlamalar… yani hiçbir şeye benzemiyor.” 

620



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

“Tümüyle sıra dışı olaylar bunlar. Sıra dışı bombalar patlıyor, sıra dışı şeyler ortaya çıkıyor” 

“Öyle.” 

“Bu durumda sıradan açıklamalar düşünmek pek mantıklı değil.” (s. 79-80). 

Bir diğer olağanüstülük Memet’in şiddetli bir asit yağmuruna maruz kalması, bunun 

sonucunda yüzünün yanması, derisinin tahriş olması; evinin kapısına vardığında ise güneşli ve 

sıcak bir manzara ile karşılaşması, üzerini, yüzünü, saçlarını ve ayaklarını kontrol ettiğinde 

ilginç bir biçimde herhangi bir ıslaklığa veya yanık izine rastlamamasıdır.  

Romanın gazeteci kahramanı Memet bu olağandışı olay ve durumların bilimsel izahının 

peşine düşer; ancak sorularına cevap bulamaz. Olaylar zihinlerde pek çok soru bırakmak 

suretiyle belirsizlikler içinde sürüp gider.   

 

2.2.Kararsızlık Anları ve Tekinsiz Durumlar 

Todorov’un belirlediği çerçevede fantastik metinlerin en belirgin ve başat özelliği 

kararsızlıktır. Bu durum çoğunlukla metinde kullanılan zaman kipleri ile roman kahramanı 

vasıtasıyla açığa çıkar. Söz konusu kararsızlık okuyucuya roman figürlerinin ruhsal durumları 

ve davranış biçimleri vasıtasıyla sirayet eder.  Yeryüzünde Sesler romanında kararsızlık, 

olaylar ilerledikçe değişmekte kimi kez olağanüstünün sınırlarına geçmekte kimi kez de doğa 

yasalarına uygun açıklamalarla tekinsizin alanında kalmaktadır. Fantastik metinlerin başarısı 

kararsızlık anlarının yoğunluğuyla eşdeğerdir.  Metinde ortaya çıkan ve hem kahramanı hem 

okuyucuyu kararsızlık girdabına sürükleyen önemli bir olgu da patlamaların kaynağı olarak 

düşünülen, varile veya tenekeye benzeyen kutunun gizemidir. Bu durum romanda bir soru 

işareti olarak kalır.    

“Memet’in fark edebileceği tek bir şey vardı. Siyah cama dayanmış, ince bir yarım çember 

gibi görünen bir nesne. Yuvarlak bir şeyin üst kısmı olmalıydı. Büyük bir teneke kutu, küçük 

bir varil ya da ona benzer bir şey” (s.6). 

Okuyucu bu noktada büyük ölçüde kararsızlık halinden uzaklaşır ve tekinsizin alanına girer. 

Zira bombaları patlatanların bir grup insan olması ve varilin patlama yerine yakın bir 

mesafede olması karakter açısından olmasa da okuyucu açısından tekinsizin başladığı 

anlamına gelir. Bu noktada tekinsizlik çevredeki insanların sakin ve umursamaz tavırları 

üzerinden de sezdirilmektedir. 

 Fantastik yapıtların önemli izleklerinden birisi de düşle gerçek çizgisinde yaşanan 

kararsızlıktır. Romanın kahramanı gazeteci Memet, kutup ayısına benzer bir hayvan görmüş 

olabileceği sanısına kapılır; ancak bundan emin olamaz.  

“Derin bir nefes alırken göz ucuyla ileriye baktı. Tam o sırada, beyaz bir şeyin sokağın 

köşesinde kaybolduğunu gördü. Neydi o? Diye sordu. Bir hayvana benziyordu kesinlikle. 

Kirli sarı tüyleriyle, iri gövdesi ve yuvarlak hatlarıyla bir kutup ayısını andırıyordu” (s.13). 
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Yaşananlar sıradan görünse de bir gizemin varlığı sürekli olarak kendisini duyumsatır. 

Metinde merak duygusu da sürekli olarak canlı tutulmaya çalışılır. Kararsızlık, merak 

duygusuyla birleşince metne bir huzursuzluk hâkim olmaya başlar. Memet’in tanık olduğu 

eylemi gerçekleştirenler arasında bir grup edebiyatçının da bulunması gizemi daha da arttırır. 

Bu grup onun rüyalarına da girmektedir. Açtıkları pankartta “Oyunun sonu! Bu kurguyu 

bozacağız! Kalemleri kıracağız!” şeklinde yazılar yer almaktadır. Bu kişiler edebiyattan 

bahsetmelerine rağmen edebiyatçı değillerdir. Memet ile Romi gizemi aydınlatmak için çeşitli 

teoriler geliştirirler; fakat söz konusu teorilerde de kararsızlıklar hüküm sürmektedir. İkisi 

arasında gerçekleşen diyalog, aydınlatılamamış pek çok soruya işaret eder. 

“Teorinde önemli açıklar var bence. Neden bu insanlar böyle dolaylı bir yol seçiyorlar? 

Geride hiçbir iz bırakmıyorlar. Çok dikkatliler, ustalar bu konuda. Yakalanmaları çok zor. 

Dolayısıyla kimseyi oyalamalarına da gerek yok. Peki, neden geride adam bırakıyorlar? 

Üstelik böyle çıplak adamlar” (s. 52). 

Metinde soruların baş gösterdiği noktalar, kararsızlığın da en çok ortaya çıktığı kısımlar 

olarak dikkat çeker. Roman kahramanını ikilemde bırakan durumlardan biri de üçüncü 

patlamadan önceki andır. Ancak bu durum fazla uzun sürmez.  Kararsızlık, patlamanın 

gerçekleşmesiyle yerini tekinsizliğe bırakır. Bu noktadan itibaren kahraman patlamaların 

arkasında birilerinin olduğunu fark eder. Fakat patlamaların gizemi yerini bu kez de bu 

insanların ne yapmaya çalıştığına bırakır. Ayrıca patlamayı gerçekleştiren grubun kullandığı 

yöntemler konusunda da belirsizlikler söz konusudur. Polis de olayı araştırmaya başlamıştır. 

Patlamanın nerede gerçekleştiğini, sesin nereden geldiğini öğrenmeye çalışır; ama aramalar 

sonuçsuz kalır. Patlamada duyulan şiddetli ses dışında patlamaya dair hiçbir iz yoktur ve 

patlama ile birlikte çıplak bir biçimde ortaya çıkan insanlarda herhangi bir yaralanma izine 

rastlanmaz.  

 Metnin olağanüstüden tekinsize geçiş yapması son patlamalarla gerçekleşir. Bu andan 

itibaren olayların arkasındaki kişiler yüzlerini gösterirler. Patlamayla birlikte etrafa çok sayıda 

bildiri dağılmıştır. Kendilerine Yeryüzü Kurtuluş Hareketi adını takan grup “‘yeryüzüne, 

yaşama ve insanlığa yönelik düşmanca ve yıkıcı faaliyetlere karşı’ mücadele ettiklerini 

talepleri karşılana kadar da durmayacaklarını ilan” ederler” (s. 104). Böylelikle gizemin 

önemli bir kısmı çözülmüş olmakla birlikte olayla ilgili bütün detaylar açıklığa kavuşmaz. 

Olayların arkasındaki kişiler ne tür yöntemler kullanmışlardır? Bu denli zararsız sonuçlar elde 

etmelerinde hangi bilimsel buluşlar rol oynamıştır? Onca yaşananlar fizik kurallarıyla ne 

ölçüde açıklanabilir? Bütün bu cevapları bulunamamış sorular metni yeniden tekinsizden 

olağanüstünün alanına doğru sürükler. 

 

3. Nedensellik ve Bilimkurgu  

Olay ve olguların çeşitli şekillerde ve çeşitli nedenlerle birbirlerine bağlı olması durumuna 

nedensellik denmektedir. Evrende gerçekleşen her şey bir nedene dayanır. Bilimin temelinde 

de bu ilke yer almaktadır. Yeryüzünde Sesler romanında gerçekleşen birtakım gizemli 

olayların nedenleri üzerine de sorgulamalar yapılır. Kahramanlar gizemli olayların izini 
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sürmek suretiyle somut delillere ulaşmaya çalışırlar. Çünkü “her şeyin tam anlamıyla bir 

nedeni olmalıdır, doğaüstü olsa bile” (Todorov, 2004: 111). Romanın ana karakterleri de 

yaşanan olaylara daima bilimsel bir karşılık bulma gereksinimi duyarlar. Patlamaların 

nedenleri üzerinde düşünürken olayların faili olarak uzaylıları dahi ihtimal dışı tutmazlar. İlk 

iki patlamadan sonra üçüncü patlamanın da olacağı gerçeği onlarda bir tür zorunluluk olarak 

belirir. Gazeteci Memet sebep-sonuç ilişkisinden hareketle büyük anın yaklaştığını 

düşünmektedir.  Yeni bir olay mutlaka olacaktır/olmalıdır. O güne kadar yaşananlara bakılırsa 

bunun gerçekleşmeme ihtimali yoktur. Arkadaşı Romi ile birlikte polisiye romanlarındaki 

dedektif titizliğiyle olayların gerçekleşeceği yeri ve zamanı kestirmeye çalışırlar.  

“Defalarca kafamda çevirip durdum Romi. Sonuç hep aynı daha büyük bir yer. Meydan.” 

“Bence de izlediğin yol doğru. Meydanda olacağını düşünmek çok makul. Caddelerden büyük 

bir yer.  Kriterlere uyuyor. Peki hangi meydan olduğundan emin miyiz?” 

“Buradaki meydan. Çünkü diğer iki olay burada oldu. Ayrıca, dediğim gibi ikinci olay 

meydana daha yakın. Meydana doğru ilerliyor yani. Kesinlikle bu meydan.” 

“Doğru söylüyorsun. İkinci olay meydanı işaret ediyor.” 

“Aynen öyle.” 

“Zamanı da belli sanırım.” 

“Zaman? Eee, evet Romi”  

“Sabaha karşı oldu diğer iki olay. Kimse ortalıkta yokken. Yine aynı olacak” (s.63). 

Memet patlamanın olacağı gün meydana gider. Tam meydana giden ara sokağa adım atmak 

üzereyken şiddetli bir patlamayla sarsılır. Patlamanın etkisiyle refleks olarak yere kapanır. 

Kulakları çınlamaktadır. Üzerindeki şoku atıp meydana baktığında gördüğü manzara 

karşısında donup kalır. On ya da on beş kadar insan meydanın ortasında yerlerde öylece 

yatmaktadır. Az sonra yerdekiler kıpırdanmaya başlarlar.  

“İnanmıyorum! Dedi. Kalp atışlarını hissedebiliyordu. Buna inanmıyorum! Demek böyle! 

Demek böyle! 

Yavaş hareketlerle doğruldular. Ayağa kalktılar. Kadın ve erkektiler. Çırılçıplaktı hepsi. Ama 

öylesine şiddetli bir patlamaya rağmen, gayet sağlam görünüyorlardı. Şiddetli bir patlama ya 

da şiddetli bir ses. Nasıl tanımlayacağını hala bilemiyordu Memet” (s.69). 

Bu olaydan sonra teorilerinde önemli bir yanılgıya düştüklerinin farkına varırlar. Çıplak 

insanları olayların sorumluları sanmışlardır; oysa çıplak insanlar bir nedenden ziyade bir 

sonucu ifade etmektedir. Onlar patlamaların sebep olduğu kimselerdir. Olayı kimlerin 

gerçekleştirdiği bilinse de yaşananların oluş şekli olağanüstülüklerle doludur. 

“Romi görüntüleri tekrar tekrar izledi. Her seferinde aynı şaşkınlığı yaşıyordu. Bir süre sonra, 

bir şeyin aklını kurcaladığını fark etti. 
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“Memet?” 

“Efendim?” 

“Acaba görüntüye mi aldanıyoruz?” 

“Nasıl?” 

(…) 

“Çok hızlı oluyor her şey. Patlama yaşanıyor, saniyeler sonra yerde insanlar. Nereden 

geliyorlar, o pozisyonu nasıl alıyorlar hemen?” 

(…) 

“Bilemiyorum.” 

“Yapma lütfen! Ne bu? Büyü mü yaptılar?” 

“Büyü değil. Çok hızlı hareket ediyorlar.” 

“Ne kadar hızlı? Işık hızında hareket etmeleri lazım.”  

“Tam olarak hatırlıyor musun? Kaç saniyede oldu?” 

“Patlama sesini duydum, yere yattım içgüdüsel olarak, sonra başımı çevirip baktım, meydanın 

ortasında çıplakları gördüm. En fazla altı yedi saniye sürdü” (s. 76). 

Buna paralel olarak bir haber kanalındaki yorumcu, patlamalarda büyük bir gizem olsa 

dahi yaşananların doğaüstüyle değil; bilimsel ilkelerle açıklanabileceğini ileri sürer. Bu durum 

metni yeniden olağanüstüden tekinsizliğin sınırlarına taşırken aynı zamanda bilimkurguya da 

kapı aralanmış olur. 

“Şunu söyleyebiliriz sanırım, tabii bazı ön kabullerden hareket ederek. Nedir bu ön 

kabuller? İşte bu insanların gerecekten de patlamayla ortaya çıktığını kabul edersek, ki insanın 

aklını zorlayan bir durum gerecekten, yani benim aklım almıyor diyeyim, fakat bunu böyle 

kabul edersek şöyle diyebiliriz. Burada çok gizli, komplike ve çok etkili birtakım yöntemler, 

formüller ve düzenekler var.  Yani bu tümüyle bilimsel ve teknolojik bir mesele. Bu gayet 

açık. Büyü veya sihir yok. Her şey açıklanabilir. Biz bu açıklamaya sahip değiliz henüz 

sorunumuz bu.” 

(…) 

“Kimyasal formüller. Mutlaka kimyasal bazı süreçler var. Ve de biyolojik. Ortaya 

çıkan ürüne bakarak söylüyorum bunu. Nedir o ürün? İnsan. Oradakiler insan çünkü. Buna 

şüphe yok. Peki nelerden oluşur insan? Biyolojik bir oluşum. Biyoloji dediğimiz şeyin 

temelinde de yine kimyasal süreçler var. Dolayısıyla temelde kimyasal formüller rol oynuyor 

burada. Başka türlü olmasına ihtimal vermiyorum. Dediğim gibi burada büyü veya sihir yok, 

tamamen bilimsel bir konu” (s. 111). 
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4. Çevresel Felaketler 

Yeryüzünde Sesler romanında yazarın en fazla üzerinde durduğu ve belki de en sık 

göndermeler yaptığı mesele çevresel felaketlerdir. Zehirli yağmurlardan nesli tükenen 

hayvanlara, nükleer santrallerden fosil yakıtlara varıncaya kadar pek çok meseleye karşı 

eleştirel bir tutum sergilenir. Tabiatın insan eliyle umarsızca tahrip edilmesi, sömürülmesi 

sonucu oluşan felaketlere işaret edilir. Özellikle yaşam alanlarının dışında; duvarın üzerindeki 

ölü Denizatı ve büyük kentin sokaklarında başıboş dolaşan Kutup Ayısı tam da bu olguya 

vurgu yapılmak üzere romanda yer verilmiş iki motif olarak dikkat çeker. Gerçekte patlamalar 

da doğanın insana tahammülsüzlüğü olarak yorumlanabilir. Çünkü bu patlamalar, insanlarda 

yeni bir bilince yol açmakta; onları doğaya, çevreye ve hayvanlara karşı daha duyarlı 

kılmaktadır. Patlamaların yol açtığı çıplaklık hali bir metafor olarak bilinçlenmeyi/uyanışı 

imler.  

Sanayi devrimiyle birlikte artan tüketim ihtiyacı dünyanın olabildiğince kirliliğe maruz 

kalmasına, insanların doğayı bilinçsizce tüketmesine yol açmış; bunun sonucunda da birçok 

çevresel felakete davetiye çıkarılmıştır. Bu noktadan hareketle yazar, hem bu sorunları dile 

getirmiş hem de çeşitli eleştirilerini metnin satır aralarına serpiştirmiştir.  Henüz romanın 

başlarında ana kahraman gazeteci Memet’in asit yağmuruna maruz kalması ve bunun 

sonucunda da teninde belli belirsiz yanıklar oluşması ve soluduğu havanın etkisiyle nefes 

alamaz hale gelmesi yazarın bu yöndeki ilk ikazlarıdır. 

“Nefes almakta zorlanıyordu kimi zaman. Yahut aldığı bu kirli nefesler onu boğmaya 

çalışıyordu. Tehlikeli ve sinsi, esirimsi bir yaratık halini almıştı havalar. Nereye adım atsa 

orada bitiveriyorlardı hızla” (s. 14). 

Yeryüzü Kurtuluş Hareketi’nin yayımladığı manifesto niteliğindeki bildiride en dikkat çeken 

konu çevresel felaketlerin önüne geçmek için yapılması gerekenlerdir. Nükleer santrallerin 

kapatılması ve fosil yakıt tüketimin sonlandırılması bunların başında gelir. İhtiyaçların 

alternatif ve kolektif yöntemlerle karşılanması gerektiği önerilir.  

Çevresel felaketlerin yanı sıra yönetim ve yönetimin elinde tuttuğu medya da eleştirilmiştir. 

Medya yaşanan ve herhangi bir ölüme yol açmayan patlamaları görmezden gelmekte ve bu 

olaylara haberler arasında yer verilmemektedir. “Hiçbir şiddet unsuru içermeyen olayları 

izleyenlerin gözünde kötü, zararlı ve yıkıcı gösterme konusunda özel bir çabanın olduğu 

açıkça görülüyordu. Halka ne düşünmeleri ve ne hissetmeleri gerektiğini öğretiyorlardı” 

(s.108).  

Yaşananlar aynı şekilde perdelenmekte; olaylar gazetelerin ilk sayfaları yerine genellikle son 

sayfalarında yer almaktadır. İlk sayfalar “Büyük olayların ve ‘büyük insanların’ yeriydi” (s. 

30).   

Romanda kahramanlar uyandıkları günün son sabahında yine bir sesle uyanırlar; ama bu 

seferki diğerlerinden oldukça farklıdır. Bu, değişimin başladığının ve eylemleri 

gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaştıklarının da habercisidir. 

“Bir ses yankılanıyor 

625



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

Kulaklar çınlıyor, alacakaranlıkta yüzler kıpırdıyor 

Çıplaklar uyanıyor 

Birleşerek çoğalıyorlar 

Yeni dünya ilk adımını atıyor 

Yeryüzünün kurtuluşu başlıyor 

Yeryüzü Kurtuluşu Hareketi bu cümlelerle duyurdu çıplakların uyanışını” (s. 130). 

 

SONUÇ 

Her ne kadar birbirleriyle çeşitli yönlerden ilişkili görünseler de esas itibariyle bilim kurgu ve 

fantastik farklı yazın türlerini ifade etmektedirler. Bilim kurgu metinlerinde salt bilimsel buluş 

ve teknik icatlar öykünün temeline yerleştirilmek suretiyle genellikle gelecek eksenli 

tasarımlar üzerinde durulurken; fantastik metinlerin bambaşka bir söylem geliştirdikleri ve 

daha ziyade geçmişle ‘an’ı hesaba kattıkları bilinmektedir. Ancak bu, iki türün -hatta buna 

polisiyeyi de eklemek mümkün- birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığı ve benzer malzemeyi 

kullanamayacakları anlamına da gelmez. 

Yeryüzünde Sesler, söz konusu iki yazın türünü başarılı bir biçimde aynı potada eritmeyi 

başarabilmiş bir metindir. Bunun yanı sıra pek çok satır arası okumaya elverişli olması 

yönüyle de çok katmanlı bir yapıt olma özelliğine sahiptir.  
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Kentsel Kalkınmada Sanat Festivallerinin Rolü ve Önemi 

 

Tevhide AYDIN
1
  

Özet 

Kültürel, sanatsal, sportif organizasyonlar ve festivaller gibi özel etkinlikler, modern 

turizmin imaj yaratmak, kente prestij katmak için kullandığı başlıca unsurlardır. Kültür 

turizminde değerli eserlerin tanıtım ve pazarlanmasında festivaller önemli etkinlikler arasında 

yer almaktadır. Festivaller, gelenekleri yaşatmak, şehir imajı yaratmak, yerli ve yabancı 

turistleri çekerek yatırımı cazip hale getirmek ve kentsel büyümeye katkı sağlamak için 

organize edilir. Yöresel el sanatlarının sergilenmesi, gastronomi, halk oyunları, konserler, film 

ve tiyatro gösterileri, defileler gibi sanatsal etkinlikler dahilinde düzenlenen ve her yıl 

yapılarak geleneksel hale getirilen festivaller, ev sahipliği yaptığı kente sosyo- ekonomik 

katkılar sağlamaktadır. Festivaller, kültürel unsurlarının günümüzde yayınlanması, gelecek 

için korunması, sahip olunan bu değerler aracılığı ile yöresel, bölgesel ve ulusal tanıtımların 

yapılarak bu coğrafyaların markalaştırılması, cazibe merkezi haline dönüştürülmesine, 

kısacası kültür varlıklarının etkin bir biçimde pazarlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu 

çalışmada sanat festivallerinin kentsel kalkınmada oynadığı rolün yanı sıra, gerek bölge 

halkına gerekse, festival için bölgeye gelen ziyaretçilere sağladığı katkılar ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Festival, Kültür Turizmi, Kültür Ekonomisi, Yaratıcı Ekonomi. 

 

URBAN DEVELOPMENT ROLE AND IMPORTANCE OF ARTS FESTIVALS 

Abstract 

Special events such as cultural, artistic, sportive organizations and festivals are the main 

elements used by modern tourism to create an image and add prestige to the city. Festivals are 

among the important activities in the promotion and marketing of valuable works in cultural 

tourism. Festivals are organized to keep traditions alive, to create a city image, to attract local 

and foreign tourists, to make investment attractive and to contribute to urban growth. Festivals 

organized within the scope of artistic activities such as the exhibition of local handicrafts, 

gastronomy, folk dances, concerts, film and theater performances, fashion shows, and made 

traditional every year, provide socio-economic contributions to the city they host. 2 Festivals, 

the publication of cultural elements today, It contributes to the preservation for the future, to 

the branding of these geographies by making local, regional and national promotions through 

these values, to their transformation into a center of attraction, in short, to the effective 

marketing of cultural assets. In this study, besides the role played by art festivals in urban 

development, the contributions they provide to both the local people and the visitors coming 

to the region for the festival will be discussed.  

Key Words: Festival, Cultural Tourism, Cultural Economics, Creative Economy. 
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Giriş  

Yerel kültürün yaşatılması ve tanıtılması bağlamında festivaller önemli işlevlere 

sahiptir. Festivaller, “bir bölgede belirli periyodlarda toplumun kendine has bir değeri 

kutlamak veya bir olay ve kişiyi anmak amacıyla yürüttükleri kültürel, sanatsal ve sosyal 

içerikli etkinliklerdir” (Giritlioğlu vd., 2015: 308). Festivaller sosyokültürel etkileşim 

sağlamasının yanı sıra, ev sahibi bölgenin ekonomik kalkınmasını ve kültürel mirasın 

yaşatılması, yaratılması ve devredilmesini de sağlayan organizasyonlardır (Atak vd., 2017: 

1397). Sadece gösteri yapmak için değil aynı zamanda kentin kültür profilinin 

oluşturulmasında ve bu kimliğin yeni anlamlar kazanmasında da festivaller etkili 

faaliyetlerdir.  

Festivaller, toplumsal yapı içinde farklılığı kabul edilen her türlü unsurun, kendini 

ifade etme imkanı bulduğu sosyokültürel olaylar olup, dışlayıcı veya ayırıcı değil, birleştirici 

ve bütünleştirici işlevlere sahiptir. Toplumsal dönüşüm, canlanma, yenilenme ve oluşum 

sosyo-kültürel yapının, siyasal düzenin devamlılığı için vazgeçilmez araçlar olan festivaller, 

toplumsal rahatlama ve barışın gerçekleşmesi için gerekli etkinliklerdendir. Eğlence ortamları 

insanlara geçmişi yaşatma, bugünü anlama ve çözümleme, geleceği ise kurgulama olanağı 

sağlar (Özdemir, 2005: 57-58).  

Dolaylı olarak insanların kendilerini ifade ettiği, dış dünya ile iletişim kurduğu birer 

araç olan festivaller, yerel bilginin üretildiği arenaları oluştururlar ve bir yeri diğerinden 

ayıran tarihin, kültürel mirasın ve sosyal yapıların çoğalmasını, revize edilmesini, 

lağvedilmesini veya yeniden yaratılmasını sağlarlar. Sanat festivalleri sanatın yanı sıra, yerel 

yaratıcılığı teşvik ederek ve yerel katılımı canlandırarak kentsel kalkınmayı destekler (Quinn, 

2005: 929). Bu festivaller, yapıldığı kentin ve bölgenin sanatsal yönünü zenginleştirmekte, 

farklı sanat dallarınına ait eserlerin sergilenmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sanat 

festivallerinde konserler, gösteriler, sergiler ve workshoplar gibi etkinlikler düzenlenerek, 

sanatçıların eserleri gözler önüne serilmektedir. Bu festivaller sadece sanata ve sanatçıya değil 

aynı zamanda yapıldığı kent için de ekonomik ve sosyo kültürel katkılar sağlamaktadır.  

Geçmişten süzülerek gelen düşüncelerin, inançların, adetlerin birikimi olan gelenekler, 

bir milletin özünü oluşturan yapı taşlarıdır. Festivaller bu bağlamda gelenekleri hatırlatan, 

kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında katkısı olan, yapıldığı kente sosyo- 

ekonomik katkı sağlayan etkinliklerdir. Houghton‘a göre (2001:39) eğlence, turizm, ticaret, iş, 

sosyal etkileşim, eğitim ve ilham kaynağı festivallerin işlevleridir.  

Şengül‘ün (2016: 81) Getz‘den (2012: 55) aktarımına göre: fetivalleri önemli kılan 

hususlardan biri de toplum merkezli olmasıdır. Yerel halkın iştiraki ve desteği, en az gelen 

misafirlerin katılımı kadar önemlidir. Festivallerin amacına ulaşması, başarısı ve sürekliliği 

için yöre halkının desteğini alması gerekir. Çoğunlukla çağdaş kent sanat festivalleri, yerel 

halk için sadece izleyici rolleri öngörmektedir ve bu olabilecek kültürel etkileri azaltmaktadır 

(Quinn, 2005: 940).  
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Sanat ile ilgili faaliyetler, insanların estetik duygularının uyarılmasına ve tepkide 

bulunmasına zemin hazırlayarak, kent hayatına ve kişisel gelişime fırsat yaratırlar. Festivaller 

aracılığı ile kültürel öğeler tanıtılıp, taşınabilmekte ve kuşaktan kuşağa aktarılabilmektedir. 

Ayrıca kültürlerarası ilişkiler çeşitlendirilip, güçlendirilmekte ve sanatsal öğeler 

zenginleştirilerek pekiştirici etkinlikler gerçekleştirilebilmektedir (Uğurlu vd., 2011: 261). 

Sanatın bireyden topluma ulaşmasında, sanat merkezleri, galeriler ve müzeler kadar, belirli 

zaman aralıkları ile tekrarlayan festival ve şenliklerin rolü de vardır. Bu tür aktiviteler beşeri 

ilişkilerde oluşturduğu ivmeyle birlikte sosyal, ekonomik, çevresel ve kent kültürü açısından 

da birçok kazanım sağlamaktadır (Ercan, 2018: 72).  

Anadolu Uygarlıklarında dini nitelikli düzenlenen festivaller, Rönesanstan sonra din 

dışı, ulusal kimliği koruyan eğlenceler olarak yapılmıştır. 1950‘ lerden sonra ise turizm 

amaçlı festivaller yapılmaya başlanmıştır. Festivaller, insanlar arasında kültür etkileşimine 

sebep olmanın yanı sıra, şehirlerin kalkınmasında ve markalaşmasında da önemli katkılar 

sağlamaktadır (Bilgili vd, 2012: 118). Quinn (2005: 938) tarafından Klaic ve diğ. ‗den 

aktarıldığına göre; festivaller sadece sanatsal faaliyetler değil, aynı zamanda yerel kalkınma 

ve kentsel dönüşüm süreçlerinde etkilidir. Bir festival katılımcıların yeni bir vizyon 

yaratmalarını, yaşadıkları yere başka bir bakış açısıyla bakmalarını sağlar. Katılımcılar 

arasında iletişim kalitesini artırarak sosyal, etnik, yaş ve kültürel grupların karşılıklı anlayışını 

geliştirir.  

Özel olay ve etkinlikler ülke veya şehir markalaşmasında bir yöntem olarak 

sunulmaktadır. Folklorik organizasyonlar ve festivaller gibi faaliyetler, günümüz turizm 

anlayışının imaj yaratmak için kullandığı başlıca araçlardır. Bu etkinliklerin turistin ilgisini 

çekmek, yerele ilgiyi artırmak, kent imgesi yaratmak ve markalaşmak için kullanıldığı 

görülmektedir. Günümüzde bu tarz organizasyonlar, bir bölgenin tabii güzelliklerinin önüne 

geçmiştir (Atak, 2009: 41). Kentsel mekanın yeniden şekillenmesinde ve yeniden tahayyül 

edilmesinde festivallerin rolü büyüktür.  

Diğer taraftan festivaller, sebep olduğu turizm hareketliliği sayesinde ekonomik 

gelişime katkı sağlamaktadır (Onat vd, 2015: 56). Dünyada farklı coğrafyalarda farklı 

festivaller yapılmaktadır. Bu festivaller ev sahibi olan kente prestij kazandırmanın yanı sıra 

rekabet avantajı da sunmaktadır. Bu sebeple festivaller dinamik bir yapıda olup, etkinliklerin 

çeşitlerinde ve sayılarında gittikce artış olmaktadır. Yerel ve özgün olana ilgi, eğlenme, 

zaman geçirme ve sosyalleşme ihtiyacı festivallerin yaşatılmasını tetikleyen talep unsurlarıdır.  

  “Kent, tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel katmanların tarihsel 

süreklilik içinde üst üste yığılması sonucu oluşan fiziksel, mekansal ve sosyal bir ortamdır.” 

Kent kimliği ise, kentin sahip olduklarıyla diğerlerinden ayrılan, o kente değer katan ve o 

kente özgü değerler bütünüdür. Kent kimliği başka bir ifadeyle kentin anlamıdır (Birol, 

2007:46). Her kent kendine özgü değerler ile diğerinden ayrılır. Var olan kültürün 

yaşatılmasında ve güncelliğini koruyarak, yeniliklerle sürdürülmesinde ve tanıtılmasında 

festivaller büyük rol oynamaktadır. Özdemir eserinde (2012:235) kültür turizmini şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Kültür turizmi diğer yaratıcı kültürel ekonomik sektörler gibi hammadde 

gerektirmeyen, istihdam ve katma değer yaratma gücü olan, teknolojiyle uyumlu, tüketim 
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aşaması hariç dahası dışa bağımlı olmayan bir alan veya sektördür. Kültürel miras ve yaratıcı 

insan sermayesi, kültür turizminin dinamosunu/motorunu oluşturur. Yaratıcılık ürün ve 

hizmetlerin üretim aşamasının yanı sıra tanıtım, sunum ve tüketim aşamalarında da 

geçerliliğini korur.”  

Günümüzde kültür ve kültürel faaliyetler özellikle “kentsel kalkınmanın 

motoru/dinamosu” olarak görülmektedir. Kültür turizmi kent ve bölge merkezli ürünlerin 

değerlendirilmesini sağlayarak, yerel kültürel ürünlerin meraklıları tarafından satın alınmasını 

kolaylaştırmaktadır. Özellikle yöreye munhasır el sanatları, mutfak/gıda, giyim- kuşam ve 

hediyelik eşya gibi ürünlerin değerlendirilerek ihracata dönük üretimin gerçekleştirilmesi 

sağlanmaktadır. Ayrıca yörede yok olmaya yüz tutmuş gelenekler, zanaatlar, ürünler ve 

etkinlikler için yeni yaşam alanları ve sürdürülebilirlik kazandırılmaktadır. Medya, dolayısıyla 

yerel medya gibi diğer kültür endüstrileri de hazırladıkları içeriklerle kendi amaçlarını 

gerçekleştirmenin yanı sıra yörenin çekiciliğini de duyurmaktadır. Diğer taraftan farklı sosyal 

kesimlerin birbirleriyle iletişimleri ve etkileşimleri güçlendirilerek, toplumsal uyum ve 

işbirliği sağlanmaktadır (Özdemir, 2012: 220-221). Kişinin bir yere, bir topluma ait olma 

ihtiyacına, birlikte hareket etme, anı paylaşma coşkusuna katkı sağlayan festivaller, 

geleneksel sanatların yaşatılmasında da etkilidir.  

Turizm sektörünün temelini kültür turizminin oluşturduğunu belirten Özdemir‘in 

(2009: 81), Kirshenblantt- Gimblett ve Bruner‘den (1992:300-307) aktardığına göre; Yöresel 

şenlik, festival, gibi etkinlikler ve el sanatları, kültürel mirasın kültür turizmine en yakın 

sahalarıdır. Ayrıca kültür turizminin etkisi sebebiyle el sanatlarının “turistik sanatlara”, 

yöresel şenlik ve kutlamaların da “turistik animasyonlara” dönüştüğünü ifade etmiştir. Elbette 

kültür turistini çekmek sürecin sadece başlangıcıdır. Kültürel ürün ve hizmetlerin kültürel 

deneyim avcılarına sunulması ve bu konuda kalitenin korunarak istikrarın sağlanması kültür 

politikalarını özünü oluşturmaktadır (Özdemir, 2012: 239). Otantik kültürel unsurlara dayanan 

festivallerin, ziyaretçinin sadakatini arttıran önemli cazibe niteliklerine sahip olduğu ve 

özellikle kültürel unsurlara ilgi duyanların ziyaretini tekrar ettiği görülmüştür (McCartney, 

2018: 271).  

Festivallere turizm açısından bakıldığında, tüm paydaşlar için gelir sağlayıcı, büyük 

yatırımlar gerektirmemesi ve yılın her döneminde düzenlenebilmesi gibi artıları sebebiyle 

sektörde önemli bir yer tutmaktadır (Sert, 2017: 33). Festivale katılacak turistlerin 

ulaşımlarını sağlayacak acenteler, konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak oteller, alışveriş için 4 

dükkanlar, marketler ile lokantalar daha iyi hizmet verecek, bölgeye yatırımlar artacak, 

böylelikle yol, park, köprü, alt yapı gibi kamu hizmetleri de artarak kent ve çevresi 

kalkınacaktır (Bilgili vd, 2012: 119).  

Çağımızdaki teknolojik gelişmeler ışığında, olay ve olgular dünyanın her tarafından 

takip edilebilmektedir. Öyleyse başarılı, yerel bir festival büyük yankı uyandırabilir. 

İletişimde ki bu gelişmeler sayesinde, festivale katılım artacağı gibi, diğer zamanlarda da 

kente ve bölgeye turist çekilebilmektedir (Şengül vd.,2016: 81). Kladou‘ ya göre (2011: 41); 

Bir destinasyonun çok büyük yatırımlara ihtiyaç duymadan, bölgenin sahip olduğu gerek 
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somut gerekse somut olmayan kültürel değerlerinin ve folklorunun tanıtımına festivaller 

fırsatlar sunar.  

Festivallerin pazarlanmasında en önemli faktör; “etkinliğin belirli değerlerinin bir 

avantaj unsuru olarak öne çıkarılmasıdır” görüşünü belirten Pempece‘nin (2014: 195) 

Hoyle‘den (2002:168) aktardığına göre; destinasyon, iklim, eğlence nitelikleri, maliyet ve 

oluşturulacak rekabet bu faktörlerden bazılarıdır. Festivalin türü, halkla ilişkiler, doğru medya 

kanalının seçimi, ünlü katılımcıları festivalin diğer başarı faktörleridir. Tüm bu faktörlerin 

üstünde ise markalaşma yatmaktadır. Bir festival güçlü bir markalaşma ile diğer paralel 

etkinliklerden sıyrılarak öne çıkacaktır.  

Şehirler artık ticaret ya da üretim yerine eğlencenin tüketim merkezleridir (Hughes, 

1998: 445). Sanat festivalleri, toplulukları canlandırmak, çeşitliliği kutlamak ve yaşam 

kalitesini iyileştirmek için şehir yöneticileri tarafından daha bütünsel bir şekilde 

düşünülmelidir (Quinn, 2005: 927). Bilgili ve arkadaşlarına göre (2012: 121) ise, festivallerin 

pazarlanmasında en önemli faktör müzik, eğlence, sanatsal faaliyetlerin niteliği ve 

gelenekselin yaşatılmasına yönelik etkinliklerdir. Ünlü sanatçıların katılımı diğer katılımcılar 

tarafından önemli görülmüştür.  

Yürük‘ün (2015: 75) Arcodia ve Whitford‘dan (2006:3) aktardığına göre;bir festivalin 

başarısı doğrudan ekonomik ölçümlerle alakalı değildir. Bölgesel, siyasi ve sosyal bağlamda, 

pozitif ve negatif etkilerinin de dikkate alınması gerekir. Olumlu etkiler arasında; yeni etkinlik 

yerleri, istihdam, etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında turizm gelirlerinin artması, medyaya 

yansıyacak olumlu haberler ile kentin kazanacağı prestij sayılabilir. Olumsuz etkilere örnek 

olarak da; fahiş fiyat artışı, yerel halkın göçü ve bazı işlerin aksaması gösterilmiştir. Kısaca 

ifade etmek gerekirse, kültür turizmine yatırım, kültürel gelişmeye ve ekonomik kalkınmaya, 

daha yerinde bir ifadeyle refaha ve geleceğe yatırımdır (Özdemir, 2012: 241). 

Sonuç 

Festivaller kent ve bölge ekonomisinin kalkınması, refah seviyelerinin artması için 

imkanlar yaratırken aynı zamanda kültürel gelişimin ve sosyal iletişiminde artmasına 

katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kültürel mirasın korunmasında, geleneğin geleceğe 

taşınmasında ve kent ile bölgenin tanıtımında da önemli rol oynamaktadır. İnsanları 

eğlendirmek ve hoş vakit geçirmelerini sağlamak teması ile yola çıkılan bu etkinlikler, 

kentlerin markalaşmasına, turizmin ve dolayısı ile ekonominin canlanmasına, geleneksel 

kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarak devamlılığını sağlamaktadır. 

Kültür unsurlarının   günümüzde yayınlanması, gelecek için korunması, sahip 

olunan bu değerler aracılığı ile yöresel, bölgesel ve ulusal tanıtımların yapılarak bu 

coğrafyaların markalaştırılması,  cazibe merkezi  haline  dönüştürülmesi,  aynı  zamanda  

da  ekonomik  kalkınmaya kaynak olabilmesi için kültür varlıklarının etkin bir biçimde 

pazarlanması gerekmektedir. Bunun için zemin oluşturan sanat festivallerine mülki idare, 

yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, medya organları ve yöre halkının gereken önemi 

vermesi, gerek festival öncesinde gerekse festival esnası ve sonrasında stratejik program 

yapılarak, titizlikle uygulanması gerekmektedir. 
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Su Beihai'nin "Kazakların Genel Tarihi" Yazmasının Türk Tarihi Araştırmalarındaki 

Önemi 

 

Tynybek Tileubek
1
 

Özet 

Makale, Çinli bilim adamı Su Beihai'nin "Kazakların Genel Tarihi" adlı el yazmasının 

Kazak bilimsel dolaşımına uygulanmasını, el yazmasındaki tartışmalı konuların tarih bilimi 

için önemini tartışıyor. 

Araştırma eseri, kronolojik çerçevesi Saki, Usuni, Kangly, Yangtze (Alan), Yueban, 

Izei, Hunlar ve Türki dönemi, yani eski çağlardan ilk yarısına kadar olan diğer dillere 

çevrilmemiştir. XX yüzyıl. Eserde bu etnik gruplar ve devletleri, Kazak milletinin ve 

devletinin kökenleri olarak ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Su Beihai, "Kazakların Genel Tarihi". 

 

The Significance of Su Beihai's Manuscript "The General History of the 

Kazakhs" in the Study of Turkic History 

Abstract 

The article discusses the implementation of the manuscript of the Chinese scientist Su 

Beihai "The General History of the Kazakhs" into the Kazakh scientific circulation, the 

discussion of the importance of debatable issues in the manuscript for historical science. 

The research work has not been translated into other languages, the chronological 

framework of which includes the Saki, Usuni, Kangly, Yangtze (Alan), Yueban, Izei, Huns 

and the Turkic period, that is, from ancient times to the first half of the XX century. In the 

work, these ethnic groups and their states are considered as the origins of the Kazakh nation 

and its statehood. 

Keywords: Su Beihai, "The General History of the Kazakhs". 

The main part 

It is known from history that in scientific circulation, the History of Kazakhstan was 

distorted for a long time within the framework of Soviet ideology and was limited to 

superficial research. Only since the last quarter of the twentieth century, the history of the 

Kazakh people began to openly raise national problems. In the years after independence, the 
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first President of the Republic of Kazakhstan, Elbasy N. A. Nazarbayev, called 1998 "The 

Year of National Unity and National History" [1]. 

The ancient states located on the territory of modern Kazakhstan and their relations 

with China have been widely studied in the works of domestic and foreign scientists. In 

particular, the manuscript of the Chinese scientist Su Beihai states that the Wusun society is 

"a slave-owning society based on nomadic cattle breeding, which has acquired a strong 

patriarchal character" [2]. 

The inclusion in the circulation of the Kazakh historical science of the four-volume 

manuscript of the researcher Su Beihai "The General History of the Kazakhs" occurred in 

1998 as part of the "Year of National Unity and National History". The author handed over 

his manuscript to the historian Tursynkhan Zakenovich Kairken. The author told alashist T. 

Zhurtbay, who was studying in China, that the manuscript is banned in China and that he 

wants it to be published by Kazakh researchers. According to T. Z. Kairken, the total volume 

of the translated work together with the facsimile is 2,884 pages. Su Beihai's work, of course, 

cannot deviate from the ideology of his state. Nevertheless, on the first page of the four-

volume manuscript, the researcher writes with his own hand: "I ask Tursinhan Zaken to read 

critically. Su Beihai. The year is 1998. July 6. Almaty". According to T. Z. Kairken, the 

above-mentioned manuscript will be useful for the historians who do not speak Eastern 

languages: Chinese, Ancient Turkic, Uighur, Arabic. 

So, due to the fact that the manuscript of the Chinese scientist Su Beihai "The General 

History of the Kazakhs" has not yet been translated into other languages, scientists of the 

world have no information about this work. The historian, ethnographer N. Mynzhan read the 

manuscript for the first time and gave it a high assessment [2]. The following important issues 

can be highlighted in Su Beihai's manuscript: first, special attention is paid to cultural and 

spiritual ties in the Kazakh land. Of particular note is the path of a Buddhist monk named 

Xuan Tsang through the Kazakh land to India and the promotion of Buddhism by a Buddhist 

monk Kang Senghui from the Kangly tribe, the participation of Tote from the Merkit tribe and 

Temirtash from the Kangly tribe in writing historical books of China, the contribution to the 

culture of China of outstanding people, such as composer Kangly Bukum, poets Karluk 

Naisan, Kangly Taibuk, calligrapher Kangly Naunau. The author replenishes our history with 

valuable information, replenishes the ranks of historical figures of the ancient period with new 

names [2]. Secondly, Su Beihai considers "the origins of Kazakh history before the Saka time 

of the VI-IV centuries BC" in the widest possible geographical space. The reason for this was 
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the three-fold large-scale migration of nationalities in the Eurasian space since that time. The 

first period of migration arose in the VIII-VII centuries BC, the second-between the II and I 

centuries AD, the last corresponds to the III-IV centuries AD [2]. This process, which began 

with the displacement of the Issedons by the Armaspians along the Black Sea ended with the 

fact that they reached the Altai. "Griffins worshipping gold behind arimasps" which were 

described in the book of Herodotus "History", according to the Chinese scientist Wang 

Zhilai," the name of a tribe in the Altai, adjacent to the one-eyed Arimasps inhabiting the 

shore of Lake Zaisan " [3]. That is, the Greeks called the lions, which have the head of an 

eagle in their legends, as "griffins". This is confirmed by the discovery of the "Pazyryk 

mounds" in the Altai of an ancient heritage in the form of a lion-griffin, characteristic of the 

Saka era [4]. 

The first wave of the Great Migration of Nations was directed from west to east, and 

the other two-from east to West. The campaign of Qing Mugong in the second half of the VII 

century BC against the Western runes was aimed precisely at preventing a major migration 

wave from the west to the east. "I reached the Green Stream-the upper reaches of the Yangtze 

River," as stated in the monument of Kultegin [5]. 

Some researchers associate with the word "sak" the first kingdom in the history of 

China - Xia or Xiahu. One branch of the Xia, the Sayahu, went to the north and formed the 

Saks, Huns, Usuns, Yuzei, who inhabited the Hexi and Ordos corridor. Chinese Turkologist 

Qing Zhongmian has always published various thoughts in various scientific publications that 

"the Xia community came from the Rond ethnic group", "the Qing also came from the Rond," 

"The Zhou Dynasty and the Western Rond are one race," and "The Rond has certain blood 

ties with the Turks and Turanians," "Chueli does not belong to the Eastern people," "the 

Chinese ethnic group that preceded the Qing kingdom belongs to the Turan factor." Qing 

Zhongmian notes that "the kingdoms of Xia and Zhou were created by the Turkic-speaking 

ethnic groups from Turan" [2]. 

Consequently, the early Turanians (Saks), who moved the Tien Shan Mountain, the 

Lobnor oasis and Mount Kunlun, Qilan Shan and moved to the eastern foothills of the 

Himalayas in the first stream of migrations of peoples, lived there for several hundred years, 

some of them remained there, and the rest again headed towards the Ordos and the Hexi 

corridor. 

Thirdly, attention is drawn to the unexplored data in the domestic historiography about 

the state of the Yuzei (Yuezhi), which are closely related to the history of the Saks and Huns. 
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According to the scholar Su Beihai, "when the kingdom of Qin was subordinated to the other 

six kingdoms, there were still eastern khulars in the northern region, the Yuzei flourished" [2]. 

The Huns were subjected to the pressure of the Yuzei and the eastern Hu, and then the Hunnic 

Tanirkut (shanyu) Tumen sent his son Mode to the Yuzei as an amanat. The source of the 

manuscript also says that " he was going to attack the Yuzei and kill Mode through the Yuzei. 

But he returned to the country, stole the horse of the kagan of the Yuezhi." That is, " Tumen 

tanirkut thought about making his son, born from the younger tokal, a heir for himself, but 

fearing Mode, he wanted to give him as a hostage to the Yuezhi, and then start a war against 

Yuezhi and kill him with the hands of them. This attack did not lead to the defeat of all the 

Yuezhi, but the they retreated far away " [2]. 

Even if the Iuzei moved to the Ili region, in the book " The Late Han's Book. The 

legend of the Western regions", in the section "The State of the Great Iuzei" said that "the 

Iuzei were defeated by the Huns and went to Bactria" [2]. And the scientist Su Beihai says: 

"so, in the minds of people there is an erroneous idea that the Iuzei went straight from the 

Hexi corridor to Bactria, without crossing the Ile Valley. In fact, when the great Iuzei moved 

to the west, they first reached the Ile Valley, and then were defeated by the Usuns and left for 

Bactria". And in the book " The Late Han's Book. The legend of the Western Qians" said that 

the king of the Iuzei was killed by Mode, and the Yuezhi themselves moved west beyond 

Mount Kokkart" [2]. And here their history with Ile is not recorded, and their last stop is 

immediately marked. That is, in both of these facts, the history of visiting the Ile ragion by the 

Yuezhi remains indescribable. Therefore, this may also be the reason that our historians do 

not attach much importance to the history of the Yuezhi. Nevertheless, the author writes: "It 

was a settlement of the Saks,and the great Iuzei moved to the West, defeated the Saks and 

drove out their king, and after the Saka king moved south and went beyond the Bolor 

Mountains, the great Iuzei found themselves in these places. The Great Yuezhi set out in the 

direction of Bactria in the West and conquered Bactria. But then the Usuns conquered these 

lands. This is the reason why the race of the Saks and the great Yuezhi mixed among the 

Usuns" [2]. That is, after the great Yuezhi left the Hexi corridor, we see that they mostly 

arrived in the Ile region, which was previously the home of the Saks, so " the race of Saks and 

great Iuzei mixed among the Uysuns". The researcher Su Beihai, according to historical 

sources, clarifies this question and considers in which direction the great Yuezhi moved 

towards Ile and Zhetisu. The author, analyzing the opinions and historical data of such 

scientists as M. A. Stein, H. Toyohashi, proves that the great Yuezhi reached the Ile through 
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the south of the Tien Shan: "the opinion that the Iuzei reached the Ile by moving along the 

northern of the Tien Shan is incorrect. After all, the Yuezhi were the first to strike at the 

Usuns and pushed them from the Eastern Tien Shan to its northern flank. The Yuezhi could 

only go along the southern side of the Tien Shan. Therefore, only after leaving the northwest 

of Donghuang, through the Lobnor Lake, through the lands of the state of Kroran, they moved 

to the northwest and then, dividing into two directions, in one direction they moved directly 

into the Ange lowland and entered the Tien Shan. After heading west, through Zhailau 

Zhuldyz, through Kunes, they entered the Ile region. This was the way of the steppe nomads 

of the Tien Shan " [2]. 

Fourth, the five-volume work "History of Kazakhstan: from Ancient Times to the 

Present Day" says: "judging by Zhang Qiang's message, the place where the Usuns used to 

live was somewhere far to the East, this does not correspond to reality" [7]. But the fact that 

the Uisuns came from the east does not mean that they came from China, and the origin was 

Chinese. The arrival of the Uysuns in the Ili valley was timed to coincide with the first stage 

of the " reverse migration of peoples (Turanians) in the vast expanses of Eurasia to the West 

(Sac, Yuezhi, the Uysun epoch of the II-I centuries BC)". In Chinese sources, it is clearly 

recorded that the Uisuns came from the east and coexisted with indigenous peoples such as 

the Yuzei and the Huns. In the note of the famous historian of China, who lived in the Tang 

era Zhang Shouji "Shiji zheng-yi" and in the work of Sima Qian "Shiji" it is written "the 

Uisuns in the Zhanguo era (475 BC-221 BC), lived in Guazhou". It also says: "the roots of the 

usuns are saki" [8]. 

Therefore, historical data indicate that the Uysuns are not a race from a pure ancestor, 

but a mixed ethnic group that arose in the intervention between such peoples as the Sak, the 

Yuzei, the Huns, and the Kangly. 

In addition, researcher Su Beihai, based on various sources, said that " the Uisuns were 

a state with a strong slave-owning order. This indicates the development of the political 

system of power and the social economy" says the archaeological and written data, which 

indicate the role and place of slaves in Uysun society in society [2]. For example, " The Book 

of Hans. The legend of the Western region" says: "The Uysuns have a lot of horses, the rich - 

up to 4-5 thousand". 

While the excavations indicate that the burial grounds of the Uysuns in East 

Turkestan, such as Mongol Kure, Tekes, Kunes, Shapshal, U-Su, Zhyn, are usually located in 

a chain from south to north. 
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Scientist Su Beihai, refers to the material of the expedition of the Department of 

Archeology of the Institute of Ethnology of the Chinese Academy of Sciences. That is , " 

when excavating graves on the Shaty land, the largest burial ground has a perimeter of more 

than 260 meters, the diameter of the roof and the height of the slope is about 20 meters, the 

average is from 100 to 150 meters, and the smallest is from 100 to 150 meters. Big graves are 

full of gold jewelry, utensils, in small graves that have been leveled with the ground, there are 

few or no such jewelry or utensils at all " [2]., 

That is, it should be taken into account that the ancient monuments of the Wusun era, 

large graves are not located in the Zhetisu region, but within the borders of East Turkestan, 

which belongs to China. Having made sure that the nature of the Uisun society is a slave-

owning society, Su Beihai tried to determine the hierarchy of power in its political, military 

structure. 

Fifth, we must take into account the value of the manuscript and the fact that it is 

written by traditional Chinese politics in accordance with its modernity. For example, in Su 

Bekhai's manuscript, " The Turkic Khaganate is considered for the first time as a fully unified 

political power (state)" [9]. From this point of view, based on Arabic, Turkish, and Chinese 

data, the Turkologist, scientist A. Dauletkhan conducted an analysis in his work. Two 

monographs of the scientist "The Turgesh Khaganate" and "problems of studying the Hun-

Turco-Kazakh history" were published and consistently proved [10]. 

The scientist T. Zakenovich believes that " the Western Turkic Khaganate was a 

subject of the Tang Empire for several years. Indeed, the Western Turkic country was united 

by military alliances. Taking advantage of this for their own purposes, the Turkeshs went to 

suppress the rebels of Kapagan (Bugchor), one of the Eastern Turkic aristocrats who captured 

Suyab" [6]. Therefore, the argument that historians rely on is that on the Tonyukok monument 

in line 19 it says "kagan on ok is our enemy" [5]. And researcher N. Mukametkhanovich 

believes that two different policies were followed in the Tang Empire. Sometimes it 

maintained internal disunity, then, as is known, it invaded Turkesh" [11]. 

Undoubtedly, it is the "Orkhon-Yensei" inscriptions that provide reliable information 

to Turkologists and historians. The Arab historian al-Idrisi said that "turgesh" means "a real 

Turk" [9]. 

Thus, scientists agreed that it should be recognized that the collapse of the Eastern 

Turkic Empire occurred under the influence of external forces on internal disunity , and not 

because of a change in the national composition in power, [12]. 
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Sixth, the scientist Su Beihai draws attention to the state of Karakhan and its 

composite ethnic group. He is particularly cautious about the opinion that this state was 

formed in 840 by groups of people who migrated to the West, after the liquidation of the 

united Turkic (Uyghur) khaganate 

That is, the question concerns the ethnonym "Uyghur". It is wrong to put the ancient 

Uighurs on a par with today's Uighurs. This is stated in the manuscript: "the ancient name 

Uyghur is the name of a new khaganate on the site of the Turkic khaganate, that is, a political 

term. Therefore, all the Turkic-Oghuz tribes engaged in nomadic farming are Uighurs and the 

Uighurs in Kashgaria are a new ethnic group that arose after the X - XI centuries from the 

mixing of the Turkic people and Indo-Iranian origin. But for a long time they were called the 

younger Bukharans, Sarts or Hui Hui " [4]. 

The name "Uyghur" was given to them only in the 30s of the twentieth century. 

According to the scientist Su Beihai, " the founders of the Karakhan state were the ancient 

Uighurs". But other Chinese historians believe that they "consisted of yagma and Karluks" 

[4]. However, since the second half of the IX century coincided with a major migration within 

Central Asia, the Oghuz Turks, who flowed to Zhetysu and Shu, the Talas region, mixed with 

local peoples like Yagma, Karluks and created a new state. Su Beihai believes that "before the 

migration of the Orkhon Uighurs to Central Asia, Oghuzs lived here, not only Turkmens,but 

also Kazakhs and Uzbeks came from the Oghuzs" "The Uighur ethnic group consisted of ten 

Oghuzs and nine Oghuzs" [2]. Thus, the state of Karakhan was a common state of various 

ethnic groups that inhabited the Kazakh land. 

In conclusion, I want to say that the four-volume work of the Chinese historian Su 

Beihai "The General History of the Kazakhs" is a manuscript full of valuable data for future 

research of young historians. After all, the work is very rich in original Chinese data and 

documents. In addition, during the translation, a comparative table was used with terms in 

books published in China: "Data on Kazakhs in the historiography of Zhongguo", "The 

History of Ancient Wusun", "The Great Turkic Khaganate" and "Chinese references on the 

history of Kazakhstan", "Data on Kazakh history in Chinese chronicles". 
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Mcluhan’ın Medya Kuramı Çerçevesinde Sözlü Kültürün ‘Geri Dönüş’ü Üzerine Bir 

Çalışma: Tipografik İnsan ve Siber-Deyimler 

 

Ümit Oğur
1
 

Özet 

Toplu halde insanın iletişim ihtiyaçlarını mobilize ederek dönüştüren sosyal medya 

yazılımları, ortaya yeni bir kültürel dil çıkarmıştır. Bu dil pratik yapısıyla dikkat çekmekte, 

aynı zamanda Z kuşağı (d. 1997-2012) olarak da tanımlanan dijital yerlilerin küresel anadili 

olma yaygınlığındadır. İnternetin sosyal hayatı ve bağlantılı tüm değişkenleri domine ettiği 

çağımızda söz konusu yazılımlar günlük konuşma dilinde iletişimi akıcı hale getiren ve Türk 

sözlü kültürünün önemli bir bileşeni olan deyimleri de etkilemiştir. Bu anlamda çalışma, 

dijital çağda ortaya çıkan teknolojiyle ilintili deyimleri, Marshall Mcluhan’ın (1911-1980) 

medya kuramları ekseninde ele almaktadır.  

Dijital uzamda sözlü kültürün, ileri teknoloji cihazların sağladığı yeni araçlar ve bu 

araçların çoğu İngilizce olan ara yüz sekme adlarıyla yapılandırıldığı görülmektedir. Bu 

şekilde ortaya çıkan dijital dilin kurulumunun Mcluhan’ın tipografik insan 

kavramsallaştırmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında Türk halk 

edebiyatının anonim ürünlerinden olan deyimlerin bahsi geçen yeni dijital kültür diliyle nasıl 

geri dönüştürüldüğü incelenmeye değerdir. Ayrıca söz konusu yeni iletişim formları, Türk 

halkının sözlü kültürünü inşa eden günlük konuşma pratiklerinin elektronik ortamdaki 

yansımalarını göstermesi bakımından da önemlidir.  

Mcluhan; “medya mesajdır” önermesi, “global köy” diyalektiği ve “medya ekolojisi” 

kuramıyla tanınmaktadır. Özellikle tetrad (dörtlü etki) yaklaşımıyla araştırmamıza katkı 

sağlayacaktır. Çalışmanın öznesi olan deyimler, internet kullanıcıları tarafından dijital 

terimlerle üretildikleri için siber-deyimler olarak adlandırılmıştır. Siber-deyimler, Mcluhan’ın 

medya ekolojisi kuramıyla ele alınacak ve bu deyimlerin tetradın üçüncü adımı olan “geri 

dönüş” aşamasıyla nasıl revize edildikleri açıklanmaya çalışılacaktır.Araştırma süresince 

internet ortamında sıkça karşılaşılan ve artık günlük hayata da yansıyan siber-deyimlerin bir 

bölümü derlenmiştir. Toplanan veriler üzerinde yapılan incelemeler büyük oranda betimseldir. 

Anahtar Sözcükler: Sözlü Kültür, Deyim, Mcluhan, Medya Ekolojisi, Tipografik 

İnsan. 

                                                 
1
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A Study on the 'Retrieve' of Oral Culture in the Framework of Mcluhan's Media  

Theory: Typographic Man and Cyber- Phrases 

Abstract 

Social media software, which collectively transforms people's communication needs 

by mobilizing them, has created a new cultural language. This language draws attention with 

its practical structure, and it is widespread as the global mother tongue of digital natives, who 

are also defined as Generation Z (b. 1997-2012). In our age, where the internet dominates 

social life and all related variables, the software in question has also affected phrases that 

make communication fluent in the daily spoken language and are an important component of 

Turkish oral culture. In this sense, the study deals with the phrases related to technology 

emerging in the digital age in the axis of Marshall Mcluhan's (1911-1980) media theories. 

It is seen that oral culture in digital space is structured with new tools provided by 

high-tech devices and interface tab names, most of which are in English. It is seen that oral 

culture in digital space is structured with new tools provided by high-tech devices and 

interface tab names, most of which are in English. It is thought that the establishment of the 

digital language that emerges in this way can be explained by Mcluhan's typographical man 

conceptualization. In addition, it is worth examining how phrases, which are anonymous 

products of Turkish folk literature, are recycled with the aforementioned new digital culture 

language. In addition, these new communication forms are also important in terms of showing 

the reflections of the daily speech practices that build the oral culture of the Turkish people in 

the electronic environment.  

Mcluhan; he is known for his proposition "media is the message", "global village" 

dialectic and "media ecology" theory. During the research, some of the cyber-phrases that are 

frequently encountered in the internet environment have been compiled. The analyzes made 

on the collected data are mostly descriptive. 

Keywords: Oral Culture, Phrase, Mcluhan, Media Ecology, Typographic Man. 

Giriş 

Dijital teknolojiler insan hayatını iletişim yönünde oldukça kolaylaştırmıştır. 

Telgraftan akıllı telefonlara uzanan süreçte teknolojik cihazların, iletişim imkânlarına olduğu 

kadar kültüre de birtakım etkileri olmuştur. Öyle ki insanların bir aradayken kullandıkları 

iletişim kalıpları söz konusu teknolojik aygıtların teknik özelliklerine göre şekillenmiştir. 
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Örneğin tuşlu telefonların kullanıldığı 2000’li yılların başlarında ekonomik nedenlerden 

dolayı veya zaman kazanmak adına, kullanılan cihazların özelliklerinden kaynaklı olarak 

günlük karşılaşma ifadeleri kısaltılmaktaydı (Mrb, Nbr, Slm vb.). İnternetin neredeyse zarurî 

ihtiyaç olduğu günümüz dünyasında ise sözlü kültüre etki eden değişkenler kullanılan 

uygulamaların (application) arayüz isimleridir (Like atmak, Unf etmek, DM’den yazmak vb.).  

Deyimler düzyazı formundaki anonim halk edebiyatı ürünleridir. Çoğu durumda 

gerçek anlamı dışında kullanılan deyimler, bir kavramı ifade etmek için kullanılan özel sözlü 

kalıplardır (Aksoy, 1963: 142). Yukarıda bahsettiğimiz dijital yazılımların kültüre etkileri 

noktasında bugünün internet kullanıcıları tarafından çok sayıda yeni deyim üretilmiştir. 

Çalışmada Halk edebiyatı ürünlerinin ayırıcı özelliklerinden olan anonimliği oldukça kısa 

sürede verebilen bu söz kalıpları incelenecektir. Akışta kültürün dijitalleşme sürecinden 

kısaca bahsedildikten sonra deyimlerin özelliklerine değinilecek ve ardından sahadan derlenen 

veriler internet folkloru oldukları kabulüyle teknik bir incelemeye tabii tutulacaklardır. 

Kültür, kısaca, toplumda yer alan ve o topluluğa ait olduğu varsayılan insanın hem 

toplumla hem de doğayla uyum sürecinde edindiği kazanımlar olarak kodlanabilir. Daha 

teorik olarak toplumun üyeleri olan insanlar tarafından ‘sonradan’ öğrenilmiş davranış, 

düşünce ve inanç sistemlerinin bütünüdür (Lavenda ve Schultz, 2019: 41). Tanımda vurgu 

yapılan ‘sonradan’ sözcüğü kültür kavramının kilit noktası gibi düşünülebilir. Çünkü insanın 

kendisi ve tümel anlamda toplumsallığı adına doğayla mücadelesi sürecinde deneyimleyerek 

veya saf ilhamla -daha sonra tüm insanlığın kazanımı olacak şekilde- keşfettiği birtakım 

davranışların, düşünce kalıplarının ve manevi rahatlama sağlayacak olan ritüellerin her zaman 

‘sonradan’ edinildiği görülmektedir. Demek ki insan sürekli bir keşif halinde ve öğrenme 

sürecindedir. Bugüne kadar tüm insanların bu şekilde kültürlendikleri düşünülürse hemen her 

durumda insanın çevresiyle uyum çabası içinde olduğu söylenebilir. Yani ortam ne kadar 

değişirse değişsin insan o ortama uyum sağlayabilme yeteneğiyle sosyal disiplinlerin çalışma 

konusu olabilmiştir.  

Teknoloji özgül karşılığıyla düşünüldüğünde insan eliyle üretilmiş hayatı kolaylaştıran 

her türlü icadın bu kategoriye girdiği söylenebilir. Bu bakış açısına göre yüz tanıma özelliğine 

sahip çok yüksek boyutlarda veriyi saklayabilen bir akıllı telefon ile toprağı kazmak için 

kullanılan bir kürek arasında teknolojik olma anlamında bir fark yoktur. Bugünün dünyasını, 

teknolojik ilerlemeyi eleştirmeye kadar itecek olan şey ise tamamen ilerlemenin hızıdır. İnsan 

bir önceki paragrafta bahsedildiği üzere her ortama uyum sağlayabilme yetisine sahiptir. 
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Kaldı ki mevcut çevresini hâlihazırda kendisinin değiştirdiği varsayıldığında bunun pek de zor 

olmayacağı düşünülebilir. Fakat buradaki önemli nokta teknolojik ilerlemenin hayatı 

kolaylaştırma işlevinin neden tersine çalıştığıdır. Telefonunun şifresini unutan birinin hayatla 

bağlantısını büyük oranda kaybettiği bir dönemde yaşamaktayız. Peki, bu nasıl oldu? İnsan 

yaşadığı ortamı kendisinin bile alışmakta zorlanacağı hale nasıl getirdi? “Global Köy” 

deyiminin mucidi sayılan ve gelecekle ilgili öngörüleriyle bugün teknolojinin getirdiği 

sosyalleşme sorusallarını çok önceden tanımlayan Marshall McLuhan konuyla ilgili kitabında 

insan eliyle oluşturulan gelişmiş her yapının, kullanıcısını kendi içine alma eğiliminde 

olduğunu ve teknolojik olarak yeterince ileri gidildiğinde insanoğlunun ‘kendi makinesinin 

yaratığı’ olabileceğini ifade etmektedir (2015: 25). 

Şu an içinde yaşadığımız dönem için; siber çağ, dijital çağ, yapay zekâ dönemi gibi 

ifadeler kullanılmaktadır. Bunun nedeni teknolojinin günlük hayat pratiklerini ciddi oranda 

etkileyebilecek seviyeye ulaşmasıdır. Son yıllarda ivme kazanarak gelişen bilgisayar 

teknolojileri insan topluluklarının sosyalleşme bağlamlarını büyük oranda dönüştürmüştür. 

Sanal olmayan sohbetler giderek azalmaktadır. İletişim gelişmiş internet ağları ve akıllı 

telefonlar sayesinde her an her yerden kurulmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen iletişim de belli 

yazılımlarla mümkün olduğu için söz konusu yazılımların diyalogları şekillendirmesi 

kaçınılmaz olmaktadır. Örneğin WhatsApp uygulamasının durum özelliği kullanıcıların 

sosyal çevreleriyle kurdukları iletişimi büyük oranda etkilemektedir. Kullanıcı, durumuna 

eklediği bir görsel veya sözle yakın çevresine, özellikle bir kişiye veya sadece WhatsApp 

üzerinden bağlı olduğu diğer kullanıcıların tamamına bir mesaj vermek istemektedir. Bunu 

yaparken seçtiği görselin, videonun veya cümlenin o platformda rağbet görebilecek 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu da kişiler arası iletişimin teknolojik bir unsur 

tarafından nasıl dönüştüğüne bir örnek teşkil etmektedir.  

Teknoloji etkisiyle dönüşen tek şey iletişim şekilleri değildir. Hikâyeler, masallar, 

atasözleri veya deyimler gibi anonim sözlü halk ürünleri belli oranda dönüşmekte veya 

bunlara yeni anlatı türleri eklenmektedir. Halk anlatılarının belirgin özellikleri arasında geniş 

yayılım alanı, toplum üyelerince bilinirlik, kültürel bir söylem olarak kabul görme, hoş vakit 

geçirme, yaratıcılıkla ilintili olmak üzere edebîlik sayılabilir. Teknolojik sıçramayla son 10 

yılda tüm dünyayı etkisi altına alan dijital öğeler az önce bazı özelliklerini saydığımız halk 

anlatılarının siber alana yeni örnekleriyle girmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda çalışmamızın 

esas konusu teşkil eden bu söylemleri anonim nesir türlerinden deyimler izleğiyle ele 
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alabiliriz. Deyimler, belli kalıplara sahip olan, sonu genelde mastarla biten (-mek/-mak), 

gerçek anlamından uzak, metaforlu kısa söz öbekleri için kullanılmaktadır. Anlatımı etkili ve 

dinlenir kılmak için günlük konuşmalarda önemli bir yere sahiplerdir. Halk edebiyatı içinde 

teknik incelemesi yapılan deyim türünün folklor açısından önemi ise bir topluluğun tamamına 

referans teşkil eden bazı kodlarla üretilmeleri ve nesilden nesile aktarılmalarıdır. Deyimlerin 

keşfi, toplum tarafından benimsenmeleri ve daha geniş alanlarda kabul görmeleri uzun bir 

süreç olarak düşünülmektedir.  

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan bir unsur olmasının yanı sıra birçok kişi için 

insanoğlunun en dikkat çekici kültürel özelliğidir (Lavenda ve Schultz, 2019: 30). Aynı 

zamanda dil, o dili konuşan insanların kültürleri hakkında çok fazla sayıda ipucu verebilir. 

Çünkü bir halk konuştuğu dille aynı zamanda kültür birikimini de aktarmış olur. Bu açıdan 

bakıldığında dil ve kültürün bir arada ele alınmasında fayda vardır. 

McLuhan, Gutenberg Galaksisi kitabına Sheakspeare’in King Lear oyununun detaylı 

bir analiziyle başlamaktadır.  

İşte geldik efendim! Yaklaşın biraz... Tamam... Durun şimdi. Bu kadar derinlere 

bakmak ne korkunç, ne baş döndürücü bir şey! Uçurumun yarı yerinde uçuşan 

kargalar mayıs böcekleri kadar ufalmış... Kayalar ortasında bir adam sarkmış rezene 

topluyor, ancak bir insan başı kadar büyük... Sahilde dolaşan balıkçılar, farelere 

benziyor; uzaklarda demirli büyük gemi, sandal kadar; sandalı da, ancak zorla 

seçilebilen bir şamandıra kadar küçük! Boğuk gürültülerle sahildeki sayısız çakılları 

döven dalgaların sesi bu kadar yüksekten duyulmuyor. Bakamayacağım artık; başım 

döner, gözlerim kararır da yuvarlanırım diye korkuyorum (McLuhan, 1962: 16). 

King Lear McLuhan’ın iddiası için sembolik işleviyle dikkat çekmektedir. King Lear, 

Gutenberg
2
’le (matbaa) başlayan görsel uzamın duyuda neden olduğu dönüşümleri 

vurgulaması açısından önemlidir. McLuhan iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır 

fakat ona asıl ününü günümüz dünyasındaki dijital ortamı on yıllar öncesinden oldukça 

isabetli bir şekilde tasvir ettiği yayınlar getirmiştir. McLuhan, insanlık tarihini iletişimde 

yaşanan teknolojik gelişmeler temelinde sınıflandırmıştır: 

 

1- Kabile Çağı 

                                                 
2
 Johannes Gutenberg (1398-1468), 1447 yılında hareketli parçalar ile yazı baskısını Avrupa'da başlatan Alman 

kuyumcu, matbaacı ve yayıncı. 
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2- Edebiyat Çağı 

3- Basım (matbaa) Çağı 

4- Elektronik Çağ (Altay, 2005: 20). 

Tamamen yoğun duygu etkisinde kurulan ve duyma yetisi etrafında şekillenen saf 

sözlü kültür dönemi için “kabile çağı”; fonetik alfabenin keşfiyle duymanın yanında görmenin 

de gerektiği dönem için “edebiyat çağı”; matbaa teknolojisiyle konuşmanın duygusal 

zemininden uzak görsel bağımlılığa dayalı bireysel çağ için “basım çağı” ve son olarak tren 

ve telgrafla başlayan ve tüm dünyayı aynı medya havuzunda toplayan döneme ise “elektronik 

çağ” adını vermiştir. Her ne kadar McLuhan için asıl kırılma noktası, matbaanın icadı olarak 

kabul edilse de büyük oranda duymaya entegre gelişen kabile çağı iletişiminin fonetik 

alfabeyle birlikte bambaşka bir duyu evrenine taşınması oldukça önemlidir. İşte McLuhan’ın 

Gutenberg Galaksisi’ne Shaekspeare’in tiratlarıyla başlaması bu anlamda önemlidir. 

MacLuhan’a göre duyuların berraklaşması, ayrışması ve dokunsal sinestezideki 

etkileşimlerinin sekteye uğraması Gutenberg teknolojisiyle doğrudan ilgilidir (McLuhan, 

1962: 17). 

McLuhan, insanlık tarihindeki iletişim evrelerini hangi duyuların ne sıklıkta 

kullanıldıklarının oransal yüzdesiyle açıklamaktadır. Okuma yazma bilmeyen Afrika 

yerlilerini batılı (okuma yazma bilen) insanla kıyaslarken odağında duyma ve görme duyuları 

vardır. Afrika yerlilerinin dünyasında söz her şeydir. Örneğin toplumsal kabul ve onay için 

ikna edici bir söz yeterlidir. Buna karşılık okuryazar batı toplumunda hayat mekanik bir 

uzamda geçmektedir ve bu nedenle görsel düzlemde görme duyusu daha caydırıcıdır 

(Carpenter ve McLuhan, 1960: 65-70; Carothers’ten aktaran McLuhan, 1962: 18) Afrika 

yerlileri üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen James M. Carothers’in McLuhan diyalektiğine 

en önemli katkısı da tam olarak budur: 

McLuhan, yaygın görüşün aksine mesajın, onu ileten araçtan daha önemli olmadığını 

savunmaktadır. Ona göre aracın mesaj üzerindeki yoğun etkisi, araçla neyin söylendiğini 

önemsizleştirmektedir. McLuhan’ın meşhur “ortam (araç/medya) mesajdır”, ifadesi aracın, 

içerdiği mesajın sınırlarını ve olasılıklarını şekillendirmesine bir göndermedir (Altay, 2005: 

22-23). Örnek olarak bir masalın bir filmde yer alması ile sözlü olarak anlatılması arasında 

anlamsal açıdan fark vardır. Bu nedenle aracın kendine ait bir dili vardır; araç mesajdır.  

McLuhan, oğlu Eric’in de dâhil olduğu Laws of Media The New Science adlı yayında 

tetrad kavramını (Şekil 1) şu aşamalarla sabitlemektedir (1988: 129): 
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Avcı-toplayıcılar dönemine 

benzer şekilde  

 

Şekil 1. 

Tetrad dört temel soru veya sorunsaldan meydana gelir. Bunlar sırasıyla; 

1) Medya ya da ortam neyi geliştirmektedir? 

2) İlgili medya aracı neyi demode yapmaktadır? 

3) Yeni ortam daha önce eskimiş olan hangi şeyi yeniden ön plana çıkarmaktadır? 

4) Medya/ortam gereğinden fazla geliştiğinde neye dönüşmektedir? McLuhan ve 

McLuhan, 1988: 7) 

İlgili yayında (1988) tetradı uygulamanın doğru bir sıralamasının olmadığı, bunun 

yerine eş zamanlı bir şekilde kullanılmaları gerektiği vurgulanır. Çünkü geliştiren şey aynı 

zamanda eskileştirir veya aşırı gelişip dönüştüren şey bir şekilde eski olan yeni yapabilir. 

Fakat tüm bunlara rağmen -araştırmada sonuçtan ziyade sürece odaklanan McLuhan’dan 

beklenir biçimde- tetrad kuramı kusursuz değildir ve yazarın ifadesiyle “daha fazla akorda 

ihtiyaç duymaktadır” (McLuhan ve McLuhan: 1988: 130). 

McLuhan için herhangi bir şey (bir nesne, durum veya ritüel) medya olabilir ve bu 

medyaların tamamına tetrad uygulanabilir. Buzdolabı örneğine (Tablo 1.) bakalım: 

Tablo 1. Buzdolabı (McLuhan ve McLuhan, 1988: 139) 

 

 

 

Daha geniş 

yiyecek çeşidi 

Lezzet ve tazelik 

dokusunun 

kaybolması ve 

tek tiplik 

Aşçının ve evi 

geçindiren kişiye 

boş zaman 

kalması 

Kuru gıda; tuzlu, 

baharatlı vb. 

Taze yiyeceğin lezzeti Yiyecek depolama 

imkânı 
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Figür ve Zemin 

McLuhan, figür ve zemin kavramlarını olgusallaştırırken Gestalt Psikolojisinin ilgili 

bölümlerinden faydalanmıştır. Figür, ilk bakışta göze çarpan ve dikkatin büyük kısmını 

üzerine çeken şey iken zemin, figüre göre daha geri planda kalır ve asıl amacı ortamı 

bağlamsallaştırmaktır (Logan, 2011: 2). McLuhan zemin-figür kavramsalını ünlü “medya 

mesajdır” önermesini desteklemek için kullanmaktadır. Bu yönüyle ilgili araştırma nesnesi 

üzerinde çalışan diğer araştırmacılardan ayrılır. Çünkü zemin-figür kavramında belli bir sıra 

yoktur. Herhangi bir izlence olmadığı için de tetradın her aşaması aynı anda uygulanabilir 

(McLuhan ve McLuhan, 1988: 129). Önemli olan sadece zemin ve figür ayrışmasıdır. Ayrışan 

‘şey’ de tüm aşamalarıyla mesajın kendisini oluşturmaktadır (Şekil. 2). McLuhan’ın ‘medya 

gurusu’ olarak anılmasının nedeni tam olarak budur. Çünkü McLuhan’a gelinceye kadar 

neredeyse tüm batı kaynaklı iletişim modelleri –Shannon-Weaver modeli gibi- doğrusal bir 

düzlemde etkin nedensellik ve mantıksal modellere göre sıralanmıştı (1988: 90).  

 

Şekil 2. (McLuhan ve Powers, 2015: 36) 
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Tipografik İnsan 

Tipografi, okuryazar insanın kutsal olan sözlü kültür olumlamalarından giderek 

uzaklaşmasının ifadesidir. Çünkü tipografi baskıyla (doğal olarak Gutenberg’le) ilgilidir ve 

esasen sembolleşmiş veya damga halini almış yazı karakterlerinin tekrarıdır. ‘Tipografik 

insan’ ifadesiyle kastedilen şey el yazması dönemindeki insanla matbaa sonrası dönemdeki 

insan kıyaslamasında belirleyici bir kavram olmasıdır (McLuhan, 1962: 90-91). İlk zamanlar 

okuryazar insan tipografinin bu yinelenebilir yapısından pek etkilenmiyor gibi 

görünmekteydi. William Ivins’in de vurguladığı gibi okuryazar insan bu gelişmiş teknolojiden 

(matbaa) ziyade içeriğe odaklanmaktaydı. Fakat tipografi, bir teknoloji olarak, doğrudan bir 

mesajdı ve okurunu kendisine benzetmekteydi. Ivins iddiasını daha da ileriye götürerek baskı 

olmasaydı modern bilim, teknoloji, arkeoloji ve etnoloji gibi disiplinlerde bugün elde edilen 

kazanımların çok azına sahip olabileceğimizi ifade etmektedir. Ona göre yazının icadından 

sonraki en büyük icat matbaa teknolojisidir ve bu teknoloji insanı, toplum yapısını ve hatta 

düşünme biçimlerini önemli oranda dönüştürmüştür (Ivins’ten aktaran McLuhan, 1962: 77-

79). 

Tipografi matbaa teknolojisi sayesinde doğdu ve süreçte yükselmeye devam etti. Bu 

yükseliş insanın ham doğasındaki duyarlılıkta birtakım değişikliklere neden oldu. Ong’a göre 

bu değişimin nedeni, basımcılığın sözü sesten uzaklaştırmasıdır ve ona uzay boşluğundaki bir 

şey olarak muamele etmesidir (2014: 156-160). Kısaca; tipografinin sonucu olarak duyma 

görmeye, işitsel söz görsel sembollere dönüşmüştür (McLuhan, 1962: 123). 

Siber-Deyimler 

Deyimler, Türk sözlü kültüründe önemli bir yere sahiptirler. Gerek ifadeye canlılık 

katmaları yönüyle gerekse barındırdıkları mecazî öğelerle Türk halkının günlük konuşma 

pratiklerinde önemli yere sahiptirler. Deyimler çoğu zaman gerçek anlamından uzak, 

kalıplaşmış söz öbekleridir. Söz dizilimi değiştirilemeyen deyimlerin gerçek anlamda 

kullanılıp kullanılmadıkları cümle içindeki bağlamdan fark edilmektedir. Gerçek anlamdan 

uzaklaşan deyimler Türkçenin sözlü kültür döneminde birikimini yansıtacak derecede yaratıcı 

kullanımlar gösterir. “dokuz doğurmak”, “ipe un sermek”, “mekik dokumak” vb. 

Dil, değişen yaşam standartları ve icat edilen yeni araç-gereçlerle birlikte dönüşen ve 

nihayetinde insanların iletişim ihtiyaçlarını her şartta karşılayabilen esnek bir araçtır. İlkel 

çağlardan günümüze kadar her teknolojik ilerlemenin hayatımıza yeni kavramlar getirdiği 
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açıktır. Bu kavramlar bazen söz konusu teknolojiyi üreten topluluğun dilinden doğrudan 

alınırken bazen de yeni girdiği dilde kendisine bir karşılık bulmaktadır. Sözcüğün çıktığı 

kökten yeni dile yeni bir isimle geçmesi için o dilin konuşurları tarafından ortak kabul 

görmesi gerekmektedir. Computerin Türkçede bir müddet doğrudan İngilizce orijiniyle 

kullanılıp daha sonra yerini bilgisayara bırakması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, dijital teknolojilerin hayatı büyük oranda kuşattığı 

ve elektronik çağın şekillendirdiği bir ortam oluşturmuştur. Özellikle iletişim teknolojileri son 

10 yılda büyük bir hızla gelişmiştir ve bu nedenle günlük konuşma dilimize çok sayıda yeni 

sözcük girmiştir. Bu hızlı dönüşüm aynı zamanda hayatı da hızlandırmış ve zamanın 

ekonomik kullanılması gereklilik halini almıştır. Bu yüksek tempo günlük konuşma diline de 

yansımış ve kısaltılmış ifadeler çoğalmıştır: nbr, slm, kib, aeo vb. Böyle bir ortamda bir 

önceki paragraftaki gibi dile giren kelimeye bir karşılık bulmak için zaman kalmamıştır. Hatta 

bugün interneti aktif şekilde kullanan kesim, ilgili bağlamda anlaşılmak için sosyal medyanın 

global jargonundan uzaklaşmamak durumundadır. 

Sosyal medya uygulamalarının toplumsal iletişimi yeni, sanal bir mecraya taşıyarak 

tek tipleştirdiği görülmektedir. Bu yeni bağlam sibernetik bir uzamdır ve buranın kendine ait 

bir dili vardır. “Duruma fotoğraf bırakmak”, “takipçi kasmak”, “engellemek” gibi ifadeler 

tamamen sosyal medya uygulamalarının arayüz özellikleriyle ilgilidir ve bu ifadeler kendi 

bağlamlarında anlam kazanmaktadırlar.  Türkçeye çevrilen bu kalıp ifadelerin yanında bir de 

azımsanmayacak genellikte kullanılan yarısı uygulamanın kodlandığı dilde (çoğunlukla 

İngilizce) yarısı da Türkçe olarak kullanılan bazı kullanımlar göze çarpmaktadır. Rt’lemek, 

fav’lamak, story atmak bunlardan bazılarıdır. Görüldüğü üzere bu kullanımların morfolojik 

anlamda kökleri siber uzamda yaratılan bilgisayar yazılımlarının ara yüz sekme adlarıdır. Bu 

nedenle çalışmamızda bahsi geçen ifadeler siber-deyimler olarak adlandırılmıştır.  

Siber-Deyim Örnekleri 

Bir deyimin sibernetik olarak nitelendirilmesi için dijital kültürle doğrudan bağlantılı 

deyiş özellikleri göstermesi gerekmektedir. Birazdan seçtiğimiz örneklerde de görüleceği 

üzere çalışmanın öznesi olan deyimlerin dijital kültür dönemi içinde değerlendirilebilecek 

teknolojik araçların ara yüz adlarıyla yapılandırıldıkları görülmektedir. Burada asıl önemli 

olan deyimlerin eylem ifade eden parçalarına teknolojik kelimelerin eklenmesi değildir. Bu 

deyimleri oluşturan düşünce yapısının dijitalleşmesidir. Walter Ong, matbaanın sözlü gelenek 
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ağırlıklı kültüre ait kolay hatırlanan deyişleri, nasıl kuru açıklamalı olgulara dönüştürdüğünü 

söylerken tam olarak bu durumu kastetmekteydi (2014: 159). 

Bazı siber-deyim örnekleri şunlardır: 

Stalklamak: Sosyal medyada birini gizlice takip etmek.  

RT
3
’lemek/RT etmek: Twitter uygulamasında/sitesinde paylaşılan bir gönderiyi onu 

ilk gönderen kullanıcıya atfederek alıntılamak. 

Fav
4
lamak/Fava atmak: Twitter platformunda ilgi uyandıran, takdir edilen bir 

gönderinin daha sonra tekrar ulaşılması için sitenin favoriler klasörüne eklenmesi. 

Trol
5
lemek: İnternet ortamında yer alan çevrimiçi topluluklarda bir kişiyi veya kurumu 

manipüle etmek.  

Spoiler
6
 vermek: Bir film, dizi veya kitap hakkında henüz tamamını bitirmemiş birine 

ulaşmadığı kısımlar/bölümler hakkında bilgi vermek. 

Friendzone
7
 yemek (reddedilme): Arkadaşlık iletişimi halinde bulunan kişilerden 

birinin, duygusal anlamda beklentilerinin farklı şekilde karşılık bulması veya karşılık 

bulmaması durumu. 

Bug
8
a girmek: Bilgisayar yazılımlarında (oyun, web site vb.) beklenmedik, sistemsel 

bir hata ile karşılaşmak. Bu deyim günlük hayatta benzeri tüm durumlarda 

kullanılmaktadır. 

Story (Hikâye) atmak: Instagram platformunun profil alanında 24 saat sonra silinecek 

olan bir paylaşım yapmak. 

Unf yapmak (unfollow): Instagram platformunda takip edilen birini takip etmekten 

vazgeçmek. 

McLuhan’ın Medya Ekolojisi Çerçevesinde Siber-Deyimler 

McLuhan’ın medya ekolojisi tetrad (dörtlü yapı) üzerine kuruludur denebilir. 

McLuhan’ın her türlü medyaya (ortama) uygulanabilir bir ekosistem geliştirmesine önayak 

olan düşünceleri ise yukarıda bahsi geçen figür ve zemin ilişkisinden doğmaktadır. McLuhan 

                                                 
3
 RT: Retweet. 

4
 Fav: Favori. 

5
 Trol: Ya da ‘Troll’, internet ortamında herhangi bir duruma, konuyla ilgisi olmayan mesajlar göndererek 

okuyucuları kastî olarak tartışma başlatan kullanıcılara verilen ad 

(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/troll Erişim tarihi: 24.10.2021) 
6
  (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/spoiler?q=spoiler Erişim Tarihi: 23.10.2021). 

7
 (https://www.lexico.com/en/definition/friend_zone Erişim Tarihi: 23.10.2021). 

8
 (https://www.lexico.com/en/definition/bug Erişim Tarihi: 24.10.2021). 
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tetradı, sağ ve sol beyin işlevleri üzerinden yapılan alışılagelmiş bir zaman anlayışının 

eleştirisini içerir. Ona göre insanlık binlerce yıldır sol beyini baskın şekilde kullanarak sağ 

beyinin nitel yeteneklerini pasifize etmektedir. Bunun sonucu olarak da uzun süre bastırılmış 

ve arka planda kalmış olan -sağ beyine yakın- görsel duyu, dominant işitsel duyu karşısında 

yetersiz kalacaktır (McLuhan ve Powers, 2015: 26). İşte tetradın önemi -görsel ve işitsel olanı 

ardışık yapıdan kurtarıp aynı ana taşıdığı için- tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.  

Tetrad süreci temelde dört soruyla yapılandırılır: 

1. İnsan eliyle oluşturulmuş herhangi bir yapı neden genişler ya da değer kazanır? 

2. Neyi aşındırır ya da ıskartaya çıkartır? 

3. Daha önce ortadan kaldırılmış olan neyi tekrar öne çıkartır? 

4. Potansiyelinin limitlerine (kiyasma) doğru zorlandığında neyi tersine çevirir ya da 

altını üstüne getirir? (McLuhan ve Powers, 2015: 34). 

Tetrad, yukarıda sıralanan sorularla herhangi bir araca/ortama/medyaya uygulanabilir. 

Çalışmamızın iddiası bağlamında dijital kültür ortamında görülen teknolojik araçların sözel 

alışkanlıkları nasıl dönüştürdüğü sorunsalına tetrad derinlik kazandırmaktadır.  

 Medyanın (ortamın/aracın) içeriğinden çok kendisine odaklanılmalıdır. 

 Medya insanların düşünme ve düşüncelerini iletme biçimlerini değiştirmiştir. 

 İnsanlar söz konusu medyanın (ortam) dayattığı şekilde iletişim kurmak 

durumundadırlar. 

 Medya, insanlar arasındaki iletişimi kendi belirlediği için medya bir iletişim aracı 

değil mesajın kendisidir. 

 Bu şekilde kültür içine alınabilecek bütün teknolojik araç, nesne, durum vb. hepsi birer 

medyadır. 

McLuhan’ın medya ekolojisi kuramı çerçevesinde tetrad, sorularıyla sosyal medyaya 

uygulandığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır (Tablo 2): 
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Tablo 2. Sosyal Medyanın Tetrad (Dörtlü Etki) Tablosu. 

Neyi geliştirdi? 

Herkesin fikrini ifade edebildiği ortam 

Çokseslilik 

Uzak kültürlerle temas 

Anında iletişim kurabilme 

Mekân sınırı olmayan bağımsız büyük 

toplantı alanları 

Günlük konuşma dilinin yazıyla ifadesi 

Hızlı/kısa iletişim formlarının yaratılması 

Neyi eskitti/demode yaptı? 

Yazım ve imla 

Yüz yüze iletişim 

Geleneksel saygı davranışları 

Bireysel ve holistik okuma alışkanlığı 

Mahremiyet 

 

Neyi yeniden ön plana çıkardı? 

Sözlü kültür 

Taraftar/takipçi/hayran kazanma yönüyle 

ozan/âşık olgusu 

Anonim halk üretimleri 

Neye dönüştü? 

Küresel/tek tip dil 

Sınırları olmayan davranış formları 

(fenomen kültü) 

Sayısız trend/akım 

 

 

 

McLuhan’ın medya ekolojisi kuramı çerçevesinde tetrad, sorularıyla siber deyimlere 

uygulandığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır (Tablo 3): 

Tablo 3. Siber Deyimlerin Tetrad (Dörtlü Etki) Tablosu. 

Neyi geliştirdi? 

Yaratıcı ifade kalıpları 

Hızlı iletişim kurabilme 

Geniş bir skalada anlaşılabilirlik 

Herhangi bir dile kolayca çevrilebilme 

Neyi eskitti/demode yaptı? 

Edebî/kurallı dil 

Mecazî söylem 

Karşılıklı, canlı iletişim 

 

Neyi yeniden ön plana çıkardı? 

Saf folklorik sözlü üretim 

Yazı öncesi ortak kabule dayalı iletişim 

kodları 

Anonimlik/bir arada olma duygusu 

Neye dönüştü? 

Teknolojik sözcüklerle oluşturulmuş söz 

kalıpları: siber deyimler 
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Sonuç 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Türk folkloru içinde yer alan anonim sözlü ürünlerden deyimlerin tetradın her 

aşamasında sergiledikleri dönüşümler incelendiğinde bir medya aracı özelliği 

gösterdikleri gözlenmiştir. 

 İnsanlar sosyal medya sitelerinin/uygulamalarının/yazılımlarının sunduğu arayüz 

sekme adlarıyla iletişim kurdukları için McLuhan’ın “medya mesajdır” önermesi 

uygulanabilirlik yönünden tutarlıdır. 

 Deyimlerin sibernetik özellikleri ve teknolojik bağlamları düşünüldüğünde dijital 

kültür ortamında dönüştükleri ve McLuhan’ın medya ekolojisi bağlamında ‘geri 

döndükleri’ gözlenmiştir. 

 Baskı teknolojisi anlamında tekrar eden sembolleri, elektronik ortamda kullanma 

biçimleri gözlenmiştir. Bunun sonucunda siber-deyimlerin üreticileri için McLuhan’ın 

tipografik insan tanımının kullanılabileceği ortaya konmuştur 

 

Kaynaklar 

Aksoy, Ö. A. (1963). Atasözleri, Deyimler. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 10, 

131-166. https://dergipark.org.tr/tr/pub/belleten/issue/38249/442229 Erişim Tarihi: 

10.10.2021). 

Altay, D. (2005). Marshall McLuhan. N. Rigel, G. Batuş , G. Yücedoğan , ve B. Çoban (Eds). 

Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar içinde (9-48). 

İstanbul : Su Yaynevi . 

Carpenter, E. ve McLuhan, M. (1960). Explorations in Communication. United States of 

America: Beacon Press. 

Lavenda, R. H. Ve Schultz, E. (2019). Kültürel Antropoloji Temel Kavramlar. (Çev. Dilek 

İşler ve Onur Hayırlı). Ankara: Doğu Batı Yayınları.  

Logan, R. (2011). Figure/ground: Cracking the McLuhan Code. Journal of the National 

Association of Graduate Programs in Communication | E-compós, v.14, n.3, 

sep./dec. (https://www.researchgate.net/publication/267037993. Erişim Tarihi: 

20.10.2021) 

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy The Making of Typographic Man. Canada: 

University of Toronto Press. 

McLuhan, M. ve McLuhan, E. (1988). Laws of Media The New Science. Toronto: University 

of Toronto Press 

655

https://dergipark.org.tr/tr/pub/belleten/issue/38249/442229
https://www.researchgate.net/publication/267037993


3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. (Çev. Gül 

Çağalı Güven). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

McLuhan, M. ve Powers B. R. ve (2015). Global Köy. (Çev. Bahar Öcal Düzgören). İstanbul: 

Scala Yayıncılık. 

Ong, W. J. (2014). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. (çev. Sema Postacıoğlu 

Banon). İstanbul: Metis Yayınları.

656



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

“Karaçı Sözcüğü Üzerine İnceleme” 

 

Veysi Sevinçli
1
, Hami Akman

2
 

Özet 

 Türkçede, dile kelime kazandırma yol ve yöntemlerinden biri de yapım eklerinin isim 

ve fiillerin kök veya gövdelerine eklenmesi ile mümkün olmaktadır. Dünya dilleri arasında 

sondan eklemeli dillerden biri olan Türkçede, yapım eklerinin rolü de oldukça büyüktür. Bu 

ekler, getirildiği kök ve gövdelerle kelimenin anlam ilişkisini koparmaz ve bu köklere dayalı 

yeni kelime türetirler. İşte bu tarife uygun olan örneklerden birisi de bugün için ölçünlü dilde 

genellikle kullanılmayan, kullanımı bazı ağızlarla sınırlı kalan, “yağmacı, haydut, eşkıya, 

dilenci”  gibi anlamlar içeren “karacı / karaçı” kelimesidir. 

 Bahse konu olan kelime, tespitlerimize göre ilk defa Karahanlı Türkçesi eserlerinden 

olan Kutadgu Bilig’de görülmüştür. Kullanıldığı ilk dönemlerdeki anlamını genel olarak 

koruyan kelime özellikle Çağatay Türkçesinde sıklıkla kullanılmıştır. 

  Kelimenin etimolojisine dair bazı araştırmacılar tarafından çeşitli görüşler öne 

sürülmüş olmakla birlikte; S.G. Clauson bunu kara “sıradan halk, insanlar” kelimesine 

bağlamaktadır. Burhan Paçacıoğlu, *karmak fiiline, Tuncer Gülensoy, karamak, İbrahim Taş, 

*karamak “yağmalamak” Talat Tekin ise *kar- / *kara- “yağmalamak; almak, ganimet 

bilmek, gasp etmek” fiillerine bağlayarak çeşitli anlamlar yüklemişlerdir.  

 Bu görüşler ışığında çeşitli kaynaklara dayanılarak bu çalışmada, öncelikle kelimeye 

getirilen yapım eklerinin özellikleri ile birlikte “karacı / karaçı” kelimesinin tarihî eserlerdeki 

kullanımı ve etimolojisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra araştırmacıların görüşleri de göz 

önünde bulundurularak kelimenin yapımı ve anlamına açıklık getirilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Türkçe, yapım ekleri, karacı /  karaçı, Kutadgu Bilig,  Çağatay 

Türkçesi. 

  

                                                 
1
 Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

2
 Doktora Ö. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
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  “Study About of the Word Karacı / Karaçı” 

Abstract 

 

 In Turkish, it is possible to add words to the language and  one of the methods is to 

add the suffixes to the noun and verb rood or stems. In Turkish, which is one of the 

agglutinative languages among the word languages, the role of construction suffixes is also 

quite large. These suffixes do not break the meaning  relationship of the word in the roots or 

stems they are brought from and they derive new words based on the roots. One of the 

examples suitable for this description is the word “karacı / karaçı”, which is not generally 

used in written language today, its use is limited to some dialect, and includes meanings such 

as “looter, bandit, brigand, beggar”. The word in question  was first seen in Kutadgu Bilig, 

one of the Karakhanid Turkish Works, according to our findings. The word, which generally 

preserves its meaning in the first periods of the use, was frequently used especially in 

Chagatai Turkish. Although various opinions have been put forward by some researchers 

about the etymology of the word; S. G. Clauson attributes this to the black word “common 

people, people”. Burhan Paçacıoğlu attiributed various meanings to the verbs *karmak, İbrahi 

Tas, *karamak “to plunder” and Talat Tekin attiributed various meanings to the verbs *kar- / 

*kara- “ to plunder, to take, to loot, to usurp”. In the light of these views, based on various 

sources, in this study, firstly, the use an d etymology of the word “karacı / karaçı” in historical 

works will be emphasized, together with the characteristics of the suffixes brought to word.  

Then, taking into account the opnions of the researchers, the construction and meaning of the 

word will be tried to be clarified. 

 Keywords: Turkish, derivational suffix, karacı / karaçı, Kutadgu Bilig, Chagatai 

Turkish. 

 

Giriş 

 Türkçede yeni kelime yapmak için bazı yöntemlere başvurulur. Bunlar; kelime 

türetme, kelime birleştirme, örnekseme, kalıplaşma gibi yöntemlerdir. Bunlardan kelime 

birleştirme, en az iki kelimeden oluşan bir kelime grubunun tek bir kavramı karşılamak için 

bir araya gelmesidir. Bu birleşmede tek kavramı karşılamak üzere bir araya gelen kelimeler 

kendi anlamları haricinde kullanılırlar. Mesela kuşburnu, danaburnu, eli açık, gözü açık, 

cingöz gibi kelimeler artık tek kavramı oluşturmak için bir araya gelen, kendi anlamlarını 

yitiren kelime gruplarıdır. 

 Örnekseme (İng. Analogie) ise bir kelimenin gerek ses ve gerekse yapı bakımından 

başka bir kelimeye benzetilerek türetilmesidir. Zeynep Korkmaz, örneksemeyi şu şekilde 

tanımlayıp örneklendirmiştir: “Şekil veya anlam bakımından dildeki bazı kelimelerin örmek 
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alınması ve yakıştırma yolu ile onlara benzetilerek yeni kelimeler türetilmesi; bir kelimedeki 

şeklin başka bir kelimeye aktarılması…Türkçede yaşıt kelimesine benzetilerek eşit, korkunç 

kelimesine yakıştırılarak ilginç; kurultay’a bakılarak da danıştay, sayıştay ve yargıtay 

kelimeleri yapılmıştır…” (KORKMAZ, 2017: 195). 

 Kalıplaşma yöntemiyle ilgili Zeynep Korkmaz şu ifadelere yer verir: “Tarihi 

metinlerin ve lehçelerin dikkatle incelenmesi gösteriyor ki, Türkçede kelime hazinesini 

zenginleştiren bir üçüncü yol (diğer ikisi türetim ve birleştirme) daha vardır. Bu da, bazı ek 

kök birleşmelerinde rastladığımız ve eklerin görevlerinin verdiği imkânlara bağlı olarak, 

değişik kullanılışlarından ileri gelen kalıplaşma olayıdır.” Korkmaz bu açıklamasından sonra 

kalıplaşma ile ilgili şu örnekleri verir: “yüzde ‘matematikte kullanılan oran ölçüsü’, gözde 

‘gözde, hükümdarın sevgilisi’, Ugan ‘Tanrı…”  (KORKMAZ, 2018: 1). 

 Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren kelime yapımında en çok kullandığı yöntem 

“türetme” yöntemidir. Türetme denilince de akla gelen ilk şey Türkçenin türetme ekleri diğer 

bir deyişle yapım ekleridir. Yapım ekleri sondan eklemeli diller arasında olan Türkçe için 

kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. Yapım ekleri, kök diye tabir ettiğimiz kelimelere 

getirilerek yeni yeni gövdeler elde etmemizi sağlar. 

 Aşağıda çalışmamıza konu olan “karaçı” kelimesi de Türkçenin kelime yapımında en 

fazla yararlandığı kelime türetme yöntemiyle oluşmuştur. 

 Türkçenin tarihî metinlerinde kullanılan bazı kelimeler, bazen ses ve şekil bazen 

anlam değişmesi, genişlemesi ya da daralmasıyla değişikliklerine uğrayarak günümüzde 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu kelimeler, zaman zaman çok yaygın olarak kullanılıp ölçünlü 

dile mal olurken bazen de çok dar alanlarda sadece ağızlarda sınırlı bir kullanıma sahip 

olmuştur. Bugün için bazı ağızlarda kullanımını sürdüren “karaçı” kelimesi ölçünlü dilde 

kullanılmayan kelimelerden sadece bir tanesidir. 

 Bu makalede “karaçı” kelimesinin tarihî Türk lehçelerindeki kullanımı, etimolojisi ve 

bugünkü Türkiye Türkçesindeki kullanımı ele alınmıştır. 

  

 Kelimenin Tarihî Türk Lehçelerindeki Kullanımı: 

 “Karacı / karaçı” sözcüğünün ilk kullanıldığı eser tespitlerimize göre Karahanlı 

Türkçesi dönemine ait ve Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı 

eserdir ve bu kelime, eserde toplamda üç kez kullanılmıştır: 

 ḳayu oġrı tewlig ḳaraḳçı ḳunuḳ 

 ḳayusı basımcı ölütçi ḳıruḳ (1737) “Kimisi hırsız, aldatıcı, yağmacı, dolandırıcı; kimisi 

zalim olur. Kimisi katil ve yıkıcı olur”. 

 Yukarıdaki kullanımda “karakçı” kelimesi, anlam bakımından kendisine yakın olan 

oġrı “hırsız”, tewlig “hileci, aldatıcı”, ḳunuḳ “dolandırıcı”, basımçı “zalim, zulmeden”, ölütçi 

“öldürücü, katil” ve ḳıruḳ “yıkıcı”  kelimelerle birlikte tenasüp sanatına uygun olarak 

kullanılmıştır. 

 iç ilde kötürgil buḍun küçlerin 

 taşırtın arıtġıl ḳaraḳçı barın  (5547) “Ülke içinde halka zulmedenleri temizle; dışarda 

ise yol kesicilerin hepsini arıt.” 

 Burada “karakçı”ların ülke dışında yağmacılık, yankesicilik vb. rahatsız edici şeylerle 

zulümde bulundukları ve bunların baskısından kurtulmak gerekliliği vurgulanmaktadır.  

 üçünçi imin tut ḳamuġ yollarıġ 
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 ḳaraḳçıġ sekerçig arıtġıl arıġ  (5577) “Üçüncü olarak da bütün yolların güvenliğini 

sağla;  haydut, eşkıya, yol kesicileri iyice temizle.” 

 Bu beyitte kelime bu kez sekercig “haydut” kelimesiyle ikileme şeklinde 

kullanılmıştır. Eserin 5547. beyitinde ifade edilen ülke dışında bulunan ve temizlenmesi 

gerektiği belirtilen “karakçı”lar bu beyitte de aynı düşüncenin muhatabı olmuşlardır. 

 Türk dilinin ilk sözlüğü olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’te kelime “karaçı” şeklinde ve 

“kapı kapı dolaşan dilenci” anlamında kullanılmıştır. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te, Kutadgu 

Bilig’dekinden farklı bir anlamla ve şekille kullanılmıştır (karaçı). 

 Karaçı kelimesi Kıpçak dönemi eserlerinden olan Codex Cumanicus’ta da Kutadgu 

Bilig’deki gibi “karakçı” şeklinde kullanılmıştır: 

 mėn karakçı sen kök ḫanı ėgeç mėn yamanlı sën ayıpsız (75a / 5) “Ben bir dilenci sen 

(ise) gök hanı (Hz. İsa); ben günahkâr (birisi) iken sen ayıpsızsın.” 

 Burada kelime, “dilenci” anlamıyla “gök hanı” kelimesiyle zıt anlamda kullanılmıştır. 

 Kelime, genellikle Harezm Türkçesi dönemi eserleri arasında gösterilen Kutb’un 

Hüsrev ü Şîrîn adlı mesnevisinde iki kez geçmektedir: 

 yasak tuŋap ḳamuġ illerni tüzdi 

 ḳaraḳçı yol uruġlı boynın urdı  (1217) “ (O şah) kanun / emir bildirip bütün illeri 

düzene soktu; eşkıya / haydutların ve yol kesenlerin boynunu vurdu.” 

 Kutb, “karakçı”yı yol uruġlı “yol kesen” sözcüğüyle birlikte kullanmış ve bunların da 

yönetici tarafından konulan yasalar, emirlerle  düzene soktuğunu, ülkeye düzenin getirildiğini 

ifade etmektedir. 

 anıŋ kim mâlı köptür ḳadġusı bar 

 ḳaraḳçıdın ni ḳorḳsun yoḳsul iy yâr  (2281) “Ey yar, her kimin ki malı çoktur (bundan 

dolayı) kaygısı (da) var; (buna mukabil) yoksul (olan) hayduttan / eşkıyadan neden korksun 

(ki)?” 

 Burada, “karakçı”lar zengin olanların mallarına musallat olan eşkıyalardır. Fakir 

birisinin zaten malı az ya da olmadığı için “karakçı”lardan yana da emindir. 

 Bahse konu edilen kelime Türkçenin tarihî dönemleri göz önüne alındığında en fazla 

Çağatay Türkçesi metinlerinde tespit edilmiştir. Dönemin önemli isimleri arasında gösterilen 

Lutfî’nin divanında kelime dört kez kullanılmıştır: 

 ḳaraḳçı bolmasaŋ ay yâr közin 

 naġu peyveste her bir ḫamda sin sin  (195 / 4) “Ey yârin gözü, (sen) çapulcu / talancı 

olmasan; neden kavuşmanın her birinde eğrilmiş (bir şekilde, var olan) sensin.”  

 Burada şair, karaçı’yı sevgilisinin gözüne benzetmiş ve onu kavuşmayı engelleyen bir 

çapulcu / talancı olarak görmüştür. 

 ḳaraḳçı közinüŋ ol alı köp ḳarasına baḳ 

 kümiş se-pâyeniŋ üstinde ikki yasına baḳ  (124 / 1) “(Sevgilinin) yağmacı gözünün o 

kırmızısı çok olan karalığına bak; gümüş sehpanın üzerindeki iki yay (gibi kavisli kaşına) 

bak!” 

 Şair önceki beyitte olduğu gibi burada da gözü yaralayıcı, yıkıcı özelliklerine 

dayanarak bir hayduda, talancıya benzeterek anlatmıştır. 

 ‘aḳl u dînni bolmasun didi min-i bîçârede 
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 ol ḳaraḳçı közleriŋni mest ü ‘ayyâr eylegen (193 / 4) “(Ey sevgili) o çapulcu gözlerini 

sarhoş ve hilekâr eyleyen, biçare olan bendeki akıl ve din olmasın, dedi.” 

 Şair yine sevgilinin gözlerini haydut / talancıya benzeterek anlatmaktadır. 

 ay ḳaraḳçı közli dil-ber eyle bil 

 cân aya min sin kibi cânânedin 

 ḥüsn ü luṭf u ṣûret ü ma’nâ bile 

 toġmaġay sin tig  yana  cân anadan  (457 / 1-2) “Ey yağmacı gözlü dilber, öyle bil ki; 

can isterim senin gibi sevgiliden; (ama) senin gibi güzellik, lütuf ve mana ile (mücehhez 

birisini) tekrar (hiçbir) can anadan doğmayacak.” 

 Burada şair, diğer üç beyitte olduğu gibi sevgilisinin gözünü yine yağmacıya 

benzeterek bu özelliğin ancak ona has olduğunu ifade etmiştir. 

 Lutfî’de karaçı kelimesinin kullanımındaki ortak nokta, hepsinin de sevgilinin gözüne 

benzetilerek ifade edilmesidir. Göz, şairler tarafından sıklıkla yağmalayıcı, kesici, yıkıcı vs. 

özellikleriyle işlenmiştir.  

 Söz konusu dönemin önemli eserlerinden olan, Ali Şîr Nevâyî’nin kaleme aldığı 

Mahbûbu’l- Kulûb (Kalplerin Sevgilisi)’da kelime şu ifadelerle yer almıştır: 

 ’Âdil pâdişâh ḫak-dın ḫalâyıḳ-ḳa raḥmet-dür ve memâlik-ke mûcib-i emniyyet ü ref’et. 

Ḳuyaş bile ebr-i bahâr dik tofraġdın gül-ler açar, mülk ehli başıġa altun birle dürrler saçar. 

Fuḳarâ ve nâ-tüvânlar anıŋ rıfḳ u müdârâsıdın âsûde, ẓaleme ve ‘avânlar anıŋ tîġ-ı siyâseti-

din fersûde. Ḫirâseti-din ḳozı ve böri ḫavfı-dın emîn ve siyâseti-din müsâfir ḳaraḳçı vehmi-din 

muṭma’în (6b-1) “(O) adil padişah (ki) Hak’tan, halklar için (gönderilen) (bir) rahmettir, 

memleketlere / ülkelere emniyet ve merhametin için bir vesiledir. Güneş ile bahar bulutu gibi 

kara topraktan güller açtırır, memleket / ülke halkının başına altın ile inciler saçar. Fukara ve 

zayıf / kuvvetsizler onun yumuşaklık ve yüze gülmesinden rahat; zalimler ve yardım edenler / 

yardakçılar onun siyaset kılıcından dolayı yıpranmış. (Onu saldığı) korkudan dolayı, kuzu, 

kurdun korkusundan; siyasetinden dolayı (ise) misafir eşkıya / haydut / yol kesenlerin 

korkusundan güvendedir”. 

 Yukarıda, adil bir hükümdarın özelliklerini, halk üzerindeki etkilerini anlatan Nevâyî 

de kelimeyi “ḳaraḳçı” şeklinde almış ve yolculara, misafirlere musallat olan eşkıya anlamında 

kullanmıştır. Hükümdarın kudretinin göstergelerinden birisi de söz konusu eşkıyaları ülkede 

etkisiz hale getirilmesi olarak görülmektedir.  

 Ali Şîr Nevâyi’nin bir başka eseri Fevâyidü’l- Kiber’inde (Yaşlılığın Faydaları) de 

“karakçı” kelimesine iki yerde rast gelinmiştir: 

 ḳaş üze ḫâl biyik yirde boluptur ḳaravul 

 ‘aḳl u his ḫaylını urmaḳḳa ḳaraḳçı ḳaraḳı  (667 /3)  “Kaşının üzerindeki ben, büyük bir 

yerdeki karakol / gözcü olmuştur; akıl ve hisleri vurmak için (ise) yağmacı gözleri (vardır).”  

 Göz, “karakçı” olarak aklı ve hissi vurmaya, yağmalamaya hazırdır. 

 Yine Sedd-i İskenderî’de geçen şu beyitte de göz “karakçı”ya benzetilmiştir: 

 ol közge ḳaş u kirpik ile iḫtiṣâṣ iter 

 Leylî vü Mecnûn’da “karakçı”lar, Mecnun’un babasının aklını sevda askerine esir 

etmeleriyle ele alınmıştır: 

etrâfıda ėvrülüp öz dîvâne-nihâdın sergeştelikde tapmaġı ve cünûn deşti ḳaraḳçıları her dem 

anıŋ hûşı kârvân ḫaylın sevdâ sipâhıġa esîr etkendin ġarîb ḥâlât mülâḥâża ḳılġanı ve naṣâyiḥ-
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i hûş dârûsı bile laḥẓaî özige kėtürgeni ve özi bile üyge yėtkürgeni  (XXVI)  “Mecnun’un 

babası kasırga gibi çölün etrafında dönüp kendi divane yaradılışını sersemlikte bulması ve 

delilik çölü ya yağmacılarının her an onun akıl kervanı topluluğunu sevda askerine esir 

etmesinden dolayı garip haller düşünmesi ve akıl nasihatçisinin ilacı ile anı anında kendisine 

getirmesi ve kendisi ile eve götürmesi.” 

  mecnûnuŋ atası dîv-bâd dėk deşt  

 Dönemin bir diğer temsilcisi Şiban Han da “karakçı”ya divanında birkaç beytinde 

vermiştir: 

 ḳaraḳçı irür közüŋ sürme aŋa ne ḥâcet 

 yağma ḳıladur her dem ol kâfir-i Tatarı  (314 / 7) “(Ey sevgili) (senin) gözün (zaten) 

yağmacı / yankesicidir, sürme ona ne gerek; (ve bu yağmacı göz) her an o Tatar kafirini (ve 

onun memleketini) yağmalamaktadır.” 

 Şiban Han da genel olarak diğer Çağatay şairlerinde olduğu gibi sevgilinin gözlerini 

bir “karakçıya” benzetmiştit. Bu “karakçı” gözlerin işi ise Tatar kâfirinin memleketini yağma 

etmektir.  

 ḳaşıŋnı yasına boldı yana pûte könlüm 

 velî ḳaraḳçı közüŋ naḳd-i cânım aldı sâriḥ  (48 / 10) “(Ey sevgili) gönlüm,  kaşının 

(kavisli) yayına bir hedef tahtası oldu; ama yağmacı / talan edici gözün, belli ki canımın 

sermayesini aldı.”  

 Şiban Han bu beyitte de gözü “karakçı”ya benzeterek onun can alıcı özelliğini ön 

plana almıştır. 

 Şiban Han, gözleri “karakçı”ya benzetmeye devem etmektedir: 

 şibânî ol nigârınıŋ ḳaraḳçı közlerin körse 

 gehî cânġa ḳılur fitne gehî könlüm ḳuşım avlar  (92 / 4) “Şibani, o (resim kadar güzel) 

sevgilisinin yağmacı gözlerini görse (o gözler) bazen cana fitneler salar bazen de gönlümün 

kuşunu avlar.” 

 Burada “karakçı” olan gözler, fitnecilik ve avlanma özelliğiyle ele alınmıştır. 

 yüzidedür gül ü reyhân boyı serv (ü) ṣanavberdür 

 ḳaraḳçı közleri yüzge yasap kirpiklerin ḫançer  (103 / 2) “Gül ve reyhan (sevgilinin) 

yüzündedir, boyu servi ve sanavber (gibi)dir. Yağmacı gözleri yüze kirpiklerini hançer (gibi) 

dizmiştir.” 

 “Karakçı” olan gözler bu kez sevgilinin yüzüne hakim olmuş, kirpikleri bu yüze 

hançer gibi dizmiş, yerleştirmiştir. 

 ‘ayb imestür közleriŋdin barı anıŋ fi’lidür 

 sin ḳarakçı közleriŋdin köŋlüme urġıl başaḳ  (131 / 33)  “Ayıp gözlerinden değil, hepsi 

onun fiilidir; sen yağmacı gözlerinden gönlüme ok temrenin vur.” 

 “Karakçı” gözler, burada gönle ok temreni vuran bir yağmacı konumundadır. 

 ḳaraḳçı közleriŋ ḳanımġa kirmes 

 uş andaḳ köz bile aldama cânım  (173 /2)  “(Ey sevgili) yağmacı gözlerin kanıma 

girmez; böyle bir göz ile canımı aldatma.”  

 Bu beyitte de “karakçı” olarak işlenen gözler, kana girme yani katil olma özelliğiyle 

ele alınmıştır. 

 kitdi uş mâlıŋ ḳaraḳçı ḳolıdın 
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 nu turur-sin imdi anda köli kiç  (358 / 1)  “Malın yağmacılar tarafından elden gitti; 

şimdi orada neden duruyorsun, gülü geç.” 

 Burada “karakçılar” mallara musallat olanlar anlamında kullanılmıştır. 

 Çağatay Türkçesi müelliflerinden olan ancak hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 

olunmayan Muhammed Bin Ahmedüz’-Zâhid’e ait bir fıkıh kitabında da söz konusu kelime 

şu kullanımıyla yer almıştır: 

 …uluġ muḥaddislerden menḳûl turur kim bu ḳamer bir ḳarakçı irmiş ve ‘aḳreb bir 

kent irmiş Yemen yolıda ve resûl ṣallâ’l-lâhu ‘aleyhi ve sellemiŋ şehdide bu ḳara atlıġ ḳaraḳçı 

‘aḳreb atlıġ ol kentge kelip ḳaraḳçılıḳ ḳılur irmiş  (102 / a17-18)  “…Ulu hadisçilerden 

nakledilmiştir ki; bu Ay bir yağmacıymış ve Akrep Yemen yolu üzerinde bir kentmiş. 

Resul’ün tanıklığında bu Kara adlı yağmacı Akrep adlı kente gelerek yağmacılık edermiş.” 

 Çağatay Türkçesinin 19. yüzyıl temsilcilerinden Şeyh Süleyman Efendi’nin Lügat-i 

Çağatay ve Türkî-i Osmanî adlı sözlüğünde “karakçı” şu ifadelerle yer almaktadır: 

 ḳaraḳçı :ḳıṭâ’u’t-ṭarîk, ḥarâmî,, ḥırsız, düzd, ḥaydut, ḳaltaman, sârîk, oġrı, 

râhzen. 

  <<miŝâl>> 

 rûy-i mâlimni yudurdum 

 ḳara tâlge yaydurdum 

 sivip alġan yârımnı 

 ḳaraḳçıġa aldırdum  “…sevip aldığım yârimi, haydutlara / eşkıyalara aldırdım.” 

Şeyh Süleyman’ın verdiği bu örnek dörtlükte, “karakçı”lar insanları kaçıran eşkıyalar olarak 

görülmektedir. 

 Tahmini olarak 13. yüzyılın sonları ya da 14. yüzyılın başlarında yazıldığı varsayılan 

İbnü- Mühennâ Lûgati’nde kelime “dilenci” anlamıyla geçmektedir. 

 Tarama Sözlüğünde “karaçı” şeklinde geçen kelimeye 2. maddede “çingene” 3. 

maddede ise “iftiracı” anlamı verilip şu beyitle örneklendirilmiştir:  

 kimi kezzap u kimi iftiracı 

 kimi kulmaş u kimisi karacı  (G. Ra. XV. 211)  “Kimi yalancı, kimi iftiracı, kimi kalleş, 

kimi iftiracı.” 

 Yeni Tarama Sözlüğünde ise kelimeye “yağmacı, yol kesen” anlamları verilmiştir 

(DİLÇİN, 2009: 138). 

 

 Kelimenin Etimolojisi: 

 Kelimenin etimolojisi üzerinde benzer görüşler olmakla birlikte farklılıkların da 

bulunduğu görülmektedir. Bu yüzden yerli ve yabancı Türkologların kelime üzerindeki 

anlamlandırmalarının çoğunluğunun birbirine yakın olmasının yanında bazılarının  değişik 

olması, kelimenin etimolojisi üzerinde de görüşler doğırmuştur. 

 Bu Türkologlardan S. Gerard Clauson 1972 tarihli “An Etymology Dictionary of Pre-

Thirteenth- CenturyTurkish” adlı İngilizce kaleme aldığı etimolojik sözlüğünde kelimenin 

görünürde “kara” isminden türediği görüşünü ileri sürmektedir. Clauson’un “kara” kelimesine 

verdiği anlam ise “sıradan halk, insanlar” anlamında kullanılan kelimedir (CLAUSON, 1972: 

647). 
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 Yine Clauson’un verdiği bilgiye göre Doerfer, kelimenin Türkçe değil Moğolca 

olduğu görüşündedir ve “sıradan insanlar, Cengiz’in ailesine mensup olmayanlar” anlamlarına 

gelmektedir (CLAUSON, 1972: 647). 

 Marcel Erdal, “Old Turkic Word Formation A Functional Approach to the Lexicon”  

adlı eserinde “karakçı” kelimesinin kökünün “göz küresi” anlamında olan “karak” 

kelimesinden gelmediğini, ama belki karga- “beddua etmek; lanet okumak” anlamlı 

kelimeden gelebileceğini ön görmektedir (ERDAL, 1991: 395. s. Not 463). 

 Kelimenin etimolojisi üzerine görüş bildiren bir diğer araştırmacı Talat Tekin, “Notes 

On Old Turkic Word Formation” adlı İngilizce makalesinde Marcel Erdal’ın yukarıda 

verdiğimiz etimolojik önerisine yer vererek bu görüşün semantik olarak zayıf olduğunu ifade 

etmektedir. Tekin’e göre kelimenin kökünü; “Kâşgarlı Mahmud ve Kutadgu Bilig’de geçen 

karma “soygun, yağma, soygunculuk, talan; hırsızlık, aşırma”, ve yine Kâşgarlı Mahmud’da 

geçen karmala- “yağmalamak, talan etmek, ganimet olarak almak”, Kırgız Türkçesinde 

geçen karma- “tutmak, almak, gasp etmek,  kapmak vs.” anlamlı kelimelere dayandırmanın 

daha tatmin edici olduğunu ifade eder. Tekin, ayrıca açıklamasının sonunda “karakçı” 

kelimesini, iki heceli olan *kar- ve *kara-  fiillerine bağlamaktadır (TEKİN, 2013: 421). 

 Janos Eckman, “Çağatayca El Kitabı” adlı kitabında, “isimden isim yapan ekler” “ 

bahsinde, “-çı / çi” ile yapılan kelimler arasında gösterdiği “ḳaraḳçı”ya “haydut yol kesen” 

anlamını verir ve kelimenin kökünü ḳaraḳ “göz” olarak gösterir (ECKMAN, 2017: 48). 

 İbrahim Taş, “Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı” adlı kitabında, kelimenin “yağmacı, 

yankesici” anlamını verip kökünü *ḳaraḳ “yağma, talan” kelimesine bağlar (TAŞ, 2015: 30).  

 Taş aynı kitabında “karak” kelimesinin kökünü ise *ḳara- “yağmalamak” fiiline 

bağlamıştır (TAŞ, 2015: 146). 

 Burhan Paçacıoğlu, “VIII.-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı” adlı 

eserinde “karaçı”nın “yağmacı; çingene; dilenci” anlamlarını verip kökünü “kar-” fiiline 

bağlamaktadır (PAÇACIOĞLU, 2016: 338). Paçacıoğlu,  kelimeyi önce karak “yağma” 

kelimesine; onu da *kar- filine dayandırmıştır. Daha sonra, “kar-“ fiilinin şu anlamlarını 

vermiştir: 1. Karıştırmak. 2. Kararmak, bulanmak. 3. Gırtlağına su dolmak. 4. Kabarmak, 

taşmak, 5. Sokmak, girmek. 6. Davranmak, muamele etmek. 7. Bitirmek, sona erdirmek.  

(PAÇACIOĞLU, 2016: 338). 

 Tuncer Gülensoy da kelimenin etimolojisi ile ilgili açıklama yapmıştır. Gülensoy, 

“Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü” adlı etimolojik 

sözlüğünde, “karaçi” biçiminde ele aldığı ve “kapıları dolaşan dilenci” anlamını verdiği 

kelimenin kökünü “kara” kelimesine dayandırır (GÜLENSOY, 2019: 369). 

 Bu görüşler ışığında: 

 “Karaçı” sözcüğüyle ilgili yukarıda yer verdiğimiz görüşlere baktığımız zaman 

Clauson’un “sıradan halk, insanlar” anlamlı “kara” kelimesinin “yağmacı, dilenci, haydut, 

eşkıya” anlamlı “karaçı”yla anlam bağlantısının zayıf olduğu görülmektedir.  

 Marcel Erdal’ın verdiği “beddua etmek, ilenmek” anlamı “karga-” fiiline net olarak 

bağlanamadığından bu yapıya temkinli yaklaşmak gerekir. 

 Anlam bağlantısından dolayı, temkinli yaklaşılması gereken bir diğer görüş de J. 

Eckman’a aittir. Eckman’ın karak “göz” olarak belirlediği isim kökünden elde ettiği “karaçı” 

kelimesiyle anlam bağlantısını net olarak kuramamaktadır.  
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 Burhan Paçacıoğunun, söz konusu kelimeye kök olarak kabul ettiği “kar-” fiili ve ona 

verdiği anlamla, bu fiilden elde edilen ḳaraḳ kelimesi kökle ilişkilendirildiğinde anlam 

bağlantısında güçlük çekilmektedir. Buna rağmen ḳaraḳ  kelimesinden elde edilen ḳaraḳçı’da 

bir problem görülmemektedir. 

 Tuncer Gülensoy, kelimenin kökünü “kara” olarak kabul ederek bu kökten elde edilen 

karakçi kelimesine “kapıları dolaşan dilenci” anlamını uygun görmektedir. 

 Talat Tekin’in de verdiği ve çift heceli olarak nitelediği *ḳar-, *ḳara- fiillerini 

kullanmaktadır. Kâşgarlı Mahmud ve Kutadgu Bilig’de geçen ḳarma kelimesi “soygun, 

yağma, soygunculuk, talan; hırsızlık, aşırma” anlamlarını içermektedir (TEKİN, 2013: 421). 

Bu yapı *ḳar- köküne fiilden isim yapım eki olan “-ma” eklenmesiyle elde edilmiştir. 

Dolayısıyla karacı kelimesinin de zaman zaman benzer anlamlar içerdiğinden – bazı 

değişiklerle- *ḳar- kökünden geldiği düşünülebilir.  

 *Ḳar- fiili günümüzde herhangi bir yazılı eserde pek karşılaştığımız bir kelime 

değildir. Ancak, söz konusu kelimenin başka türevlerinin de var olması, her ne kadar yazılı 

eserlerde rastlanmasa da sözlü olarak var olduğuna dair görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. 

Bu türevlerden birisi iki kez Kutadgu Bilig’de bir kez de Divânû Lugâti’t-Türk’te 

rastladığımız ḳarma “yağma” kelimesidir.  

 Şöyle ki: 

 ḥalâl atı ḳaldı körüglisi yoḳ 

 ḥarâm ḳarma boldı toḍuġlısı yoḳ “Helalin sadece ismi kaldı , (onun) gören(i) yok; 

harama yağmalandı (harama yağmalarcasına saldırıldı) ancak doyan yok” (ARAT, 1991: 

6458).  

 ḳapuş ḳarma boldı müsülmân neŋi 

 ḳanı aḍra ṭutġan ḥarâmıġ öŋi  “Müslümanların malı kapışıldı, yağmalandı; haramı 

(helalden) ayrı tutan ve (buna) riayet eden nerede?” (ARAT, 1991: 6482). 

 Divânû Lugâti’t-Türk’te ise şu atasözünde tespit edilmiştir: ḳaġun ḳarma bolsa iḍisi 

ikki elgin tegir “Kavun yağmalanırsa, sahibi de iki eliyle yağmalamaya başlar” 

(ERCİLASUN-AKKOYUNLU, 2018: 177). 

 Kelimenin bir diğer türevi de Çağatay Türkçesinin önde gelen sözlüklerinden olan ve 

Besim Atalay tarafından hazırlanan Abuşka Lûgatı veya Çağatay Sözlüğü’nde tespit ettiğimiz 

karak “yağma” kelimesidir.  

 Kelime Abuşka Lûgatı’nda şu şekilde tanımlanmaktadır: bir dahi yagma ve talan 

manasına kelür ki harâmiye karakçı dirler ki Garaibü’s-Sıgar’da kelür “Bir de yağma ve 

talan anlamına gelir ki haramiye dahi karakçı derler (ve) Garaibü’s-Sıgar’da geçer” 

(ATALAY: 1970: 307). 

 Buradan anlaşılmaktadır ki, fiilden isim yapan ekler arasında bulunan ve oldukça işlek 

olan “–mA” eki *ḳar- fiiline gelerek onu isim haline sokmuştur. Anlam açısından da bakıldığı 

zaman, karma “yağma” anlamındaysa *ḳar- fiilinin de “yağmalamak, talan etmek” 

anlamlarına geldiği kuvvetle muhtemeldir.  

 İkinci tespitimizde yer alan karak “yağma, talan” kelimesinin ise, *kar “yağmalamak, 

talan etmek” anlamlı fiile, fiilden isim yapan ve yine oldukça işlek olan “-Ak” eki getirilerek 

elde edildiği açıktır. 
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 Bu açıklamalar ışığında, “karaçı” sözcüğünün kökünün muhtemel bir *ḳar- 

“yağmalamak, talan etmek” fiiline dayandığı ihtimal dahilindedir. Bu köke fiilden isim yapan 

“-Ak” eki getirilerek yine Abuşka Lugatı’nda tespit ettiğimiz karak “yağmalama, talan etme” 

ismi türetilmiştir. Bu isim gövdesine de “+çI” isimden isim yapım eki getirilerek “yağmacı, 

dilenci, eşkıya, haydut” anlamlarına sahip “karakçı” kelimesi elde edilmiştir. Daha sonra 

kelimenin, “karakçı” biçiminden kullanıla kullanıla ortasındaki /ḳ/ sesinin düşerek “karaçı” 

şekline dönüştüğü açıktır. 

 

 Kelimenin Bugünkü Kullanımı: 

 Kelimenin etimolojisine dair bu görüşümüzden sonra, bugün için ağızlardaki 

durumuna da baktığımızda, şu şekil ve anlamlarla karşılaşmaktayız:  

 Kelime; Yarkend ağzında ḳaraḳçı şeklinde ve “eşkıya” anlamında kullanılmaktadır 

(ÖZKAN, 1990: 234). 

 Kaşgar ve Yarkend ağzında eski kullanımına benzer şekil ve anlamlarda, ḳaraḳçı 

şekliyle ve “yol kesen, haydut, eşkıya” anlamlarıyla kullanılmaktadır (YILDIRIM, 2007: 

283). 

 Adıyaman- Merkez, Kâhta, Gerger, Samsat Yöresi ağzında, garaçı biçiminde 

“çingene” anlamında kullanılmaktadır (GÜNAY, 2008: 314). 

 Adıyaman İndere (Zey) Köyü ağzında, ḳaraçı şekliyle, “çingene” anlamıyla 

kullanılmaktadır (BULDUK, 2011: 144). 

 Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzında, ġaraç şekliyle, “çingene” 

anlamıyla kullanılmaktadır (GÜNEŞ, 2013: 494). 

 Adilcevaz yöresi ağzında, ġaraçi şeklindeki kullanışına –bazı ağızlarda olduğu gibi- 

“çingene” anlamının verildiği görülmektedir (SEVİNÇLİ, 2019: 399). 

 Derleme Sözlüğünde ise, kelime hem “karacı” hem de “karaçi” şekillerinde 

verilmiştir. Karaca’ya şu anlamlar verilmiştir: 1. Haydut. 2. Çingene. 3. İftiracı, kara çalan. 

“Haydut” anlamı İzmir Bergama’da; “çingene” anlamı Urfa’da; “iftiracı, kara çalan” 

anlamıysa Isparta Yalvaç, İzmir Tire, Bursa ve Sivas Şarkışla’da kullanılmaktadır (DS, 2019: 

2640). 

 Yine Derleme Sözlüğüne göre kelimenin “karaçi” şekli “çingene” anlamına gelip 

Amasya,  Van Erciş, Diyarbakır ve Azerbaycan’da kullanılmaktadır (DS, 2019: 2642). 

 Burada şunu da belirtmek gerekir ki kelimenin yukarıdaki kullanım şekil ve 

anlamlarından farklı olarak, başka şekil ve anlamları da elbet de düşünülebilir. Ve bunlardan 

birisi Van Küresin ağzında kullanılan “ḳerecı, ḳereçı” şeklinde olan ve yukarıdaki anlamların 

yanı sıra “aç, gözlü, hırsız, teklifsiz davranan” anlamlarını da içeren kullanımdır. Derleme 

Sözlüğüne burada söz konusu anlamların eklenmesi mümkündür.  

 

 Sonuç 

 Sonuç olarak bugün Eski Türkçede kullanılan birçok kelime gerek şekil gerek anlam 

değişikliklerine uğrayarak varlığını hem ölçünlü dilde hem de ağızlarda sürdürmektedir. Bu 

kelimelerden birisi de kullanımı ağızlarla sınırlı olan “karaçı” kelimesidir. “Karaçı” kelimesi 

ilk kez Karahanlı Türkçesinin ilk eseri olan Kutadgu Bilig’de tespit edilmiştir. Karahanlı 
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Türkçesinde kelime “karakçı” ve “karacı” şeklinde ve “yağmacı, yankesici; kapı kapı dolaşan 

dilenci” anlamlarında kullanılmıştır.  

 Kıpçak Türkçesinde Codex Comanicus’ta tespit ettiğimiz kelime “karakçı” şeklinde ve 

“dilenci” anlamıyla kullanılmıştır. 

 Harezm Türkçesinde sadece Hüsrev ü Şîrîn’de tespit edebildiğimiz kelime, “karakçı” 

şeklinde ve “eşkıya, yağmacı, talancı” anlamlarında kullanılmıştır. 

 Kelime, en fazla Çağatay Türkçesi dönemi eserlerinde kullanılmıştır. Çağatay 

Türkçesinde de “karakçı” şekliyle ve “yağmacı, çapulcu” anlamlarıyla kullanılmıştır. Bu 

dönemde özellikle şiir dilinde sıklıkla “göz” kelimesiyle kullanılması dikkat çekicidir. Gözün, 

gamze unsurlarından olması ve aşığı yaralayan, onu dertlere düşüren bir unsur olması 

hasebiyle “karakçı” kelimesiyle bu denli fazla kullanılması etkili olmuştur.  

 “Karaçı” kelimesinin etimolojisi üzerine yerli ve yabancı Türkologlar çeşitli görüşler 

öne sürmüşlerdir. Ancak bu görüşlerde bir birlikteliğin olmadığı görülmektedir. Kelime 

türetmekte şeklin tek başına yeterli olmadığını, anlam bağlantısının da kuvvetli olması 

gerekliliğini göz önüne alınca bazı görüşlerle hemfikir olsak da okuyucu ve araştırıcıların 

bakış açısına ışık tutma açısından diğer görüşleri paylaşmakta yarar gördük. Bu kelime 

kökünün ileri sürülen görüşler ışığında *ḳar- fiili olduğu fikri ağır basmaktadır. 

Değerlendirmeler sonucunda bu fiile *yağmalamak, talan etmek anlamlarını vermek uygun 

düşmektedir. Kelimeyi *ḳar- fiiline bağlamamıza sebep onun türevleri olduğunu kabul 

ettiğimiz ve Kutadgu Bilig ile Divânu Lugâti’t- Türk’te tespit ettiğimiz ḳarma “yağma, talan” 

anlamlı sözcükle Abuşka Lugatı’nda tespit ettiğimiz ḳaraḳ “yağma, talan” anlamlı kelimedir. 

Karma ismi *ḳar- fiiline oldukça işlek kullanılan fiilden isim eklerinden olan “-mA” eki; 

ḳaraḳ ismine ise yine aynı köke getirilen fiilden isim yapım eki olan “-Ak”  ile 

oluşturulmuştur. Daha sonra da kelime ḳaraḳ gövdesine getirilen isimden isim yapım eki 

“+cI, +çI” ile ḳaraḳçı “yağmacı, talancı, haydut, eşkıya; dilenci” gibi anlamalara sahip kelime 

meydana gelmiştir. “Karakçı” şekli zamanla orta hecede bulunan /k/ sesinin düşmesiyle 

ḳaraçı / ḳaracı şekline dönüşmüştür düşüncesindeyiz. Neticede kelimenin morfolojisi, *ḳar-

ak-çı > *ḳar-a(k)-çı şeklinde bir gelişim göstermiştir. 

 Derleme Sözlüğü ve yukarıda verdiğimiz ağızlardaki örneklere göre kelime “karacı”, 

“ḳarakçı” ve “karaçi” şekillerinde, “haydut, çingene, iftiracı, kara çalan” anlamlarında 

kullanılmaktadır.  

 Ancak şunu belirtmeliyiz ki kelimenin bugünkü kullanım şekli ve anlamları bunlarla 

sınırlı değildir. Bugün Van Küresin ağzında kelimenin yukarıdaki şekil ve anlamları haricinde 

“ḳerecı, ḳereçı” şekli ve “açgözlü, hırsız, teklifsiz davranan, eli uzun” anlamları da mevcuttur. 

 

 Kullanılan Çeviri Yazı İşaretleri 

  

 ė kapalı e  

 ġ yumuşak g 

 ḥ h sesi 

 ḫ hırıltılı h sesi 

 w çift dudak v’si  

 ḳ kalın k  
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 ŋ nazal n 

 ‘ ayın  

 ṣ kalın s  

 ŝ peltek s 

 ẓ z sesi 

 ż  z sesi 

 ẕ peltek z 

 ṭ t sesi 

 ḍ d ve y arası sesi 

 

 

 Kısaltmalar 

 

 DS Derleme Sözlüğü 

 TDK Türk Dil Kurumu 

 vs. ve sair 

 Yay. Yayınları 
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 Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül Şiirinde İslami Duyarlılık 

 

Yakup Gelir
1
 

Özet 

Kişiyi; neviyle, tabiatla ilişkilendirerek ona sorumluluk yükleyen ve insanın temel 

özelliklerinden olan duyarlılık, kavramsal içerik olarak zorunluluk bildirir. Bu özelliklerinden 

ötürü kavramın kullanımı, dillendirilmesi, dolaşıma sokulması insanın varlığıyla ilintili bir 

durumdur. İnsan ve evrenle temellendirilen kavrama dair olarak düşünce ve sanat dünyasında 

dikkat çekici bir kullanım göze çarpar. Düşünce ve sanatın perspektifini genişleten onu 

estetize edip insani özle temellendiren kavramın birden fazla versiyonu söz konusudur. Dini 

duyarlılık, doğa duyarlılığı, insani duyarlılık, çevre duyarlılığı bunlardan bazılarıdır. Geniş bir 

ağ kullanımına sahip duyarlılık biçimlerini Türk şiirinde görmek mümkündür. Bunlar 

içerisinde dini diğer bir tabirle İslami duyarlılığın güçlü bir söylem olarak belirlendiğine tanık 

olunmaktadır. Kavramla ilişkilendirilebilecek isimlerden biri Mehmet Akif Ersoy’dur. 

Yaşadığı dönem itibariyle İslam dünyasındaki büyük olay ve değişimlere şahit Akif’te, İslami 

duyarlılık, sorumluluk olarak belirir. Farklı şiirlerinde konuya değinen şairin bu anlamda 

yoğun bir içeriğe sahip şiiri Bülbül’dür. İslam dünyasına odaklı şiirde, mercek altına alınan 

yaşananlardan hareketle şair, kendi sorumluluğunu sorgular. İslami duyarlılık zemininde 

şekillenen bu sorgulamada kendi payının olabileceğini deklare eden şair, duyarlılığı 

Müslümanlara teşmil olabilecek şekilde işlemeye çalışır. Bu anlamda İslam coğrafyasında 

vuku bulan her olay ve onun sonuçları Müslümanlarla ilişkilendirilir. Böylelikle 

Müslümanların olumsuzluklardaki etkisi tartışılır. Özellikle şiirdeki atmosferin oluşumu, 

bülbülle gerçekleştirilmeye çalışılan diyalog, kendini sorumlu kılma, kullanılan dilin düşünsel 

ve duygusal boyutu şiiri duyarlılık açısından ön plana çıkartır. Bu çalışmada Bülbül şiirinden 

hareketle Mehmet Akif Ersoy’daki İslami duyarlılığın ruhsal, düşünsel ve politik  iz 

düşümleri ile sorumluluk yüklenme boyutlarıyla irdelenerek tartışılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Bülbül, şiir, İslami duyarlılık, İslam dünyası, 

sorumluluk. 

 

ISLAMIC SENSITIVITY IN MEHMET AKIF ERSOY’S POETRY OF BÜLBÜL 

Abstract 

Person; sensitivity, which is one of the basic characteristics of human and which attaches 

responsibility to it by associating it with nature, declares necessity as conceptual content. 

Because of these features, the use, language and circulation of the concept are related to the 

existence of human beings. There is a remarkable use in the world of thought and art 

regarding the concept based on man and the universe. There are more than one version of the 
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concept, which widens the perspective of thought and art, aestheticizes it and grounds it with 

human essence. Religious sensitivity, nature sensitivity, human sensitivity, environmental 

sensitivity are some of them. It is possible to see the forms of sensitivity with a wide net use 

in Turkish poetry. Among these, it is witnessed that religious sensitivity, in other words, 

Islamic sensitivity is determined as a strong discourse. One of the names that can be 

associated with the concept is Mehmet Akif Ersoy. In Akif, who witnessed the great events 

and changes in the Islamic world as of the period he lived in, Islamic sensitivity appears as a 

responsibility. The poet, who touches on the subject in his different poems, has an intense 

content in this sense, and his poem is Bülbül. In poetry focused on the Islamic world, the poet 

questions his own responsibility based on the experiences that are under the spotlight. 

Declaring that he can have his share in this questioning, which is shaped on the ground of 

Islamic sensitivity, the poet tries to process the sensitivity in a way that can be extended to 

Muslims. In this sense, every event that takes place in the Islamic geography and its 

consequences are associated with Muslims. Thus, the effect of Muslims on negativities is 

discussed. In particular, the formation of the atmosphere in the poem, the dialogue that is tried 

to be realized with the nightingale, making oneself responsible, the intellectual and emotional 

dimension of the language used bring the poem to the fore in terms of sensitivity. In this 

study, it is aimed to discuss the Islamic sensibility in Mehmet Akif Ersoy, based on Bülbül's 

poem, by examining it with its spiritual, intellectual and political projections and the 

dimensions of taking responsibility.  

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Bülbül, poetry, Islamic sensitivity, Islamic world, 

responsibility. 

Giriş 

 17. yy’dan itibaren İslam dünyası bilimde, ekonomide, eğitimde, bireysel ve 

toplumsal alanlarda çağın öngördüklerinin dışında kalmaya başlar. İslam dünyasının büyük 

bir kısmını teşkil eden Osmanlı’da belirgin bir  şekilde görülen bu durumun üstesinden 

gelmek için devlet yöneticileri tarafından farklı alanlarda reformlar yapılır. Reform 

hareketlerinden istenilen başarının yakalanmaması ciddi problemlere zemin hazırlar. 19. 

yüzyıla gelindiğinde çözülmeyen bu problemlerden kaynaklı olarak İslam dünyasında büyük 

bir yıkım yaşanır. Ekonomik, siyasi, bilimsel alanlardaki gerileme, birliğin zayıflaması ve 

bunlarla ilintili olarak sömürgeleştirilmeye açık hale gelme bu yüzyılda İslam dünyasının 

karakteristik özellikleridir. Bu betimleme, dönemin düşünürleri ve sanatçıları tarafından 

değişik platformlarda işlenerek çözüm bulunmaya çalışılır. Fakat farklı yaklaşımlar, 

mutabakattan yoksunluk, acelecilik, savaş cephelerindeki yenilgiler yapılması gerekenlere 

engel oluşturur. Bu süreç 20. yüzyılla evrildiğinde daha büyük problemler şeklinde tezahür 

etmiştir. Direncini kaybeden devlet ve toplum, dış etkilere karşı açık bir hale gelir. Özellikle I. 

Dünya Savaşı’nda cephelerin kaybedilişi, Osmanlı devletinin çözülmesini hızlandırmış ve 

Anadoludaki bazı bölgelerin işgaliyle sonuçlanmıştır. 

Anadolu’nun işgali sırasında bazı bölgelerde  dini değerlere ve bununla bağlantılı 

manevi kültüre yönelik saldırılar gerçekleştirilir. Maddi ve manevi kültüre yönelik planlı 

saldırılarla, Anadolu insanı ile  değerler arasındaki bağın zayıflaması ve kopuşu öngörülür. 
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İnfiale yol açan bu saldırılara karşı birçok yerde protestolar düzenlenirken, buna dair sahneler 

de edebî sahada görünür bir şekilde işlenmeye çalışılır. Halide Edip Adıvar’ın Ateşten 

Gömlek, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore, Peyami Safa’nın Biz İnsanlar, 

Ahmet Hamdi Tanpınar’in Sahnenin Dışındakiler, Kemal Tahir'in Eşir Şehrin İnsanları isimli 

eserlerinde, zulmün boyutu ve toplumun buna tepkisi ele alınır. Hadisenin ihtiva ettiği 

hassasiyetten ötürü toplumsal belekte bıraktığı iz, sonraki dönemlerde de konu ve imge olarak 

işlenir. Diğer bir ifadeyle işgal esnasında yaşananlarla oluşan imgenin toplumsal hafızada var 

olduğuna dair örnek “Ezan sesi duyulmuyor/Haç dikilmiş minbere/Kâfir Yunan bayrak 

asmış/Camilere, her yere/ Öyle ise gel kardeşim/Hep verelim el ele/Patlatalım 

bombaları/Çanlar sussun her yerde” dizeleridir (Özel, 1988: 47). Söyleminin içerdiği tepki ve 

duyarlılığın temelinde İslam’ın sembollerine dönük saldırı bulunur. Söylemin merkezini 

oluşturan bu saldırı, aynı zamanda tepkilerin, düşünsel ve duygusal boyutun da odağında yer 

alır. ‘Gel kardeşim, hep verelim el ele’ sözleriyle bu saldırı karşısında inananların nezdinde 

sorumluluk ve duyarlılığın genelleştirilmesi söz konusudur. Bu kapsayıcı dilin kökeninde, 

belekteki saldırı ve mağduriyetin çarpıştığı kültürel ve tarihsel aidiyetin yoğrulmuş imgesi 

bulunur. 

20. yüzyılın ilk yirmi yılında kültürel sahada bu konu etrafında örülmüş bir söylem 

mevcuttur. Söylemin trajikliği, çözüm üretememenin kaygısı ve bunların tekrarının 

oluşturduğu baskı; sorumluluğu sanatçının kendisiyle birlikte inananlara teşmilinin nedenini 

oluşturmaktadır. Genelleştirilen bu dilin her kullanımı, bir sonraki dilin de alt yapısını 

oluşturur. Diğer bir deyişle Osmanlı şahsında İslam dünyasının kaotik ve çıkışsız haline 

yönelik yaklaşım, Mehmet Akif’te derinleşen, bütüncül, endişeli, coğrafya ve varlıkla ilintili 

duyarlılık şeklinde tezahür eder. Duyarlılığın “onun fikir dünyası” ve sanat anlayışının 

“ayrılmaz unsurlarından olması” dilinin de bu anlamda biçimlenmesini sağlamıştır (Okumuş, 

2017:  127). Bülbül şiirinde şahit olunan ve “Osmanlı sınırlarına hapsed(ilmeyen)” bu 

duyarlılık, İslam inancı ve coğrafyasıyla bütünlüklü bir görünüm kazanır (Çağan, 2011: 180). 

Şairin Müslüman kimliği; konuyu inançla, inananlarla, tarihle, tarihsel şahsiyetlerle 

ilişkilendirerek dini duyarlılık zemininde konumlandırır.  

Şiirin alt yapısındaki hikaye örgüsünün gerçekliği, dönemin atmosferi, 

duygusal/düşünsel kırılmalar ve en önemlisi ‘şairin hissiyatı’ duyarlılığın şiirde başat öğe 

olmasını sağlar (Sarı, 2016: 227). Öncelikle manzumeye sebep hikayenin gerçekliği dikkat 

çeker. 1920 yılında Osman Gazi’nin türbesini bulunduğu Bursa Yunanlılar tarafından işgal 

edilir. Yunan Komutanı Sofoklis’in Osman Gazi’nin sandukasını tekmeleyen fotoğrafı ve 

bunun üzerinden iletilen mesaj toplumda sarsılmaya neden olur. Bu sahneyi gören Mehmet 

Akif, İslami duyarlılığın nüfuz ettiği Bülbül şiirini kaleme alır. Bu şiirin yer aldığı 

“Gölgeler(i) ilk iki kitaptan sonraki metafizik duyarlılıkların dereceli artışının zirvesi” olarak 

tanımlamak mümkündür (Çağan, 2011: 176). Bu bağlamda şiirin kompozisyonu, barındırdığı 

söylem, imgenin kuruluşu, çağrışımlar ve sembolik anlatım inanç zemininde İslami 

duyarlılıkla bütünleşerek düşünce ve duygunun estetize edildiği bir dil şeklinde belirir. Bu 

yönüyle şiir, Anadolu coğrafyası nezdinde İslam dünyasını içine alan bir muhteviyata, 

‘dönemin halet-i ruhiyetine’ (Özgür, 2016: 55) ve ‘devrin destanı niteliğine sahiptir.’ 

(Daşçıoğlu, 2018: 26) Eklemek gerekirse “şiir, Bursa’ya dair hissiyatı ifaden eden en güzel 
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örneklerinden biri olmakla birlikte, acı veren bir şehir duygusunu aşmış, bütün bir vatan 

coğrafyası ve kültürel tarihe teşmil olunmuştur.” (Karaca, 2021: 13) Bu bağlamda şiirde her 

ifade, üstlendiği manayı diğerlerine aktarıp paylaşarak zengin bir anlam evrenini öngören, 

bilinci harekete geçirebilen, duyarlılığı şiirin tümüne yayan bir niteliktedir. 

1.Gözlemden Bilince Evriliş: Bülbülün Sesi 

Üç bölümden oluşan manzumenin ilk bölümü; konuya hazırlık, konunun anlatımı, 

söylemin yekpareliği için giriş mahiyetindedir. Bu kısmın kompozisyonunda şairin piskolojik 

tavrı, tabiat ve bülbülün sesi öne çıkmaktadır. Üçü de atmosferin dizaynında öne çıkan 

faktörlerdir. Öncelikle üzerinde durulması gereken nokta şairin ruh dünyasıdır. Farklı 

ifadelerle açık ve örtük betimlenen bu ruh dünyasında kasvet, yalnızlık, kalabalığı terk etme, 

tabiatta bulunma arzusu ön plandadır. Özellikle “özne(nin) bedbin ruh hâliyle çevreyi ve 

oradaki nesneleri negatif bir biçimde algıla(dığı)” ilk dört dize dikkat çekmektedir (Yavuz, 

2021: 74). Şairin içinde bulunduğu bu durum, “Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek 

bunalmıştım;/Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım./Şehirden kaçmak isterken 

sular zâten kararmıştı;” dizeleriyle açıklanır (Ersoy, 2014: 394). ‘Küsmek, bunalmak, gezmek, 

kaçmak’ fiillerinin baskın olduğu bu anlatım, iç dünyasını açmak isteyen, bir söylemi 

dillendirme isteği bulunan, arayışta olan bir insan profilini imlemektedir. Diğer bir deyişle bu 

dizelerde şairin kendine dönük imge yoğrulmuşluğunun temelinde bir düşünceyi ve duyguyu 

söyleme, ifşa etme ve paylaşma kaygısı bulunur. “Acıyı ve ıstırabı ta içinde duyan ve 

duyduğu ölçüde duyuran ve yaşatan” şairin duyarlılığından kaynaklı bu husus, şiirin 

muhteviyatını belirleyen ana renktir (Bedir, 2016: 244). Bunu tamamlayan unsur, tabiatın 

tasviridir. İlk üç dizeyi takip eden beş dizede tabiatı resmeden bir anlatım bulunur. ‘Issız 

karanlık bir vadi, ışık, yolcu ve sesten yoksun, lâl bir evren, buna bağlı tabiatın istiğrâk hali ve 

bunun ihlal edilmeyişi’ sözleri tabiata dönük betimlemelerdir (Ersoy, 2014: 394). Şair, bu 

ifadelerle tabiattaki karanlık, ıssızlık ve sessizlikle kendi iç dünyasındaki durgunluk arasında 

ilişki kurar. Tabiatta ve şairdeki bu durgunluk hali, yekpare bir bütünlük oluşturur. Bu 

bütünlüğün içerisinde şimdiden geçmişe doğru yapılan yolculukta, şimdinin vakaları ile 

mazideki dramatik olaylar “Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!/Taşarken 

haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,” dizeleriyle ilişkilendirilir (Ersoy, 2014: 394). 

Duyarlılığın yansıması olan bu hatırlanış, bir sonraki mısralar için zemin oluşturur. Şairdeki 

bu bilince varış safhası, karanlığın içinden beliren bir sesle açığa çıkar. Bu bilincin 

perspektifinde kainat, harekete geçen bir özelliğe bürünür. Bu anlatımla kainat realist 

çizgilerle çizilerek, anlatıma gerçeklik kazandırılıp; şairin duygu ve düşünce dünyasıyla 

bütünleştirilir: 

“O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu: 

Ki vâdîden bütün, yer yer, eminler çağlayıp durdu. 

Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi: 

Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ Sûr-i Mahşer’di! (Ersoy, 2014: 394) 

İlk dizede vadinin değişen hali, bir sonraki dizede tüm unsurlarının hareketlenmesiyle devam 

eder. Tabiatın nağmelerle dile gelişi hayretle karşılanırken, bu sahne sur-i mahşere 

benzetilerek “vatanın içinde bulunduğu işgal durumu, kıyamet gününe ait sahnelerle 

güçlendiri(lir) ve böylece acı, ıstırap derinleştiri(lir).” (Somuncu, 2015: 338) Bir nevi sûr-i 
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mahşer imgesiyle bu hareketlenme; bilincin uyanışı, idrak etme olarak algılanır. Derin ve gür 

“bir iç sese” dönüşen bu dil, sonraki bölümde “bülbülle hasbihal” biçiminde gelişir (Yetiş, 

2011: 496). Kurulan bu ilişki, ‘bir bakıma bülbülle aynileşme ve özdeşleşme şeklinde tezahür 

eder.’ (Yavuz, 2021: 70) 

 Şiirin ikinci bölümünde uyanışa sebep olan sesin sahibi bülbül odağa alınır. Bülbülün 

yaşamı üzerinden özgürlük ve vatan gibi kavramlar sorgulanır. Bu bölümün ilk altı dizesinde 

vatan imgesini çeşitli açılardan yoğuran bir söylem mevcuttur. İlk iki dize olan “-Eşin var, 

âşiyânın var, baharın var ki beklerdin;/Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?” 

kısımda doğrudan bülbül muhatap alınarak vatan kavramı vurgulanır (Ersoy, 2014: 394). 

Bülbüle hitap ile başlayan bu ifadelerde, vatanın önemini sembolize eden ‘aşiyan, bahar’ 

sözcükleri kullanılır. Bir sonraki dizede bu anlatımı doğrulayan sorular sorularak vatanın 

ehemmiyetine bir daha değinilir. Bunu takip eden diğer üç mısrada da vatan kavramıyla 

ilintili bir anlatım görülür. ‘Taht, semavi saltanat, yurt, yemyeşil vadi, kıpkızıl gülşen’ 

sözleriyle vatan söylemi pekiştirilir (Ersoy, 2014: 394). Bu bölümün geriye kalan dizelerinde 

özgürlüğün temellendirildiği bir dil inşa edilir. “Gezersin, hânümânın şen, için şen, kainatın 

şen!/Hazansız bir zemîn isterse, şâyet rûh-u ser-bâzın,/ Ufuklar bu’d-i mutlaklar bütün 

mahkûm-i pervâzın./Değil bir kayda, sığmazsın -kanadlandın mı-eb’âda,” mısralarında 

bülbülün şahsında özgürlüğü açımlayan, merkeze alan, gerekliliğini kodlayan imgesel bir dil 

söz konusudur (Ersoy, 2014: 394). ‘Gezmek, şen, isterse, ruh-u serbâz, mahkûm-i pervâz, 

sığmazsın, kanadlandın mı eb’âda’ ifadeleri bu anlamda gelişen anlatımı ortaya koyar. 

Bölümün son üç dizesinde bülbüle seslenilerek, sahip olduğu vatan ve özgürlüğe rağmen 

neden hala matemde olduğu sorulur (Ersoy, 2014: 394).  Şiirin atmosferine gerçeklik 

kazandıran bu sorular, ‘vatan’ gibi şairin zihninde yerleşik bazı kavramlar için öncü olur 

(Özkan, 201: 547). Böylece bülbül üzerinden duyarlılığın gerekliliğini belirten ve altını çizen 

bir zemin hazırlanır. 

2.Duyarlılık  

Şiirin son bölümünde İslam dünyasında yaşananlar, bunun şairin iç dünyasındaki 

karşılığı, verilen tepkiler ön plana çıkar. Bölümün girişinde “Hayır, mâtem senin hakkın 

değil...Mâtem benim hakkım:” dizesiyle ilk iki bölümde odağa alınan bülbülün hüznü, çığlığı 

ve mateminden şair, kendi matem ve hüznüne geçer (Ersoy, 2014: 394). Burada Akif’te “en 

kişisel acılardan, en metafizik bunalımlardan en sosyal kritiğe kadar toplumun aktüalitesini” 

ihtiva eden duyarlılık görülür (Karakoç, 1997: 50). Bir nevi “İslâm dünyasının içinde 

bulunduğu ezilmişlik-yıkılmışlık hali ile geriliği onu çılgın bir bülbüle dönüştürmüştür.” 

(Ayaydın, 2014: 147) Görüldüğü gibi Akif’in bülbülle özdeşliği ve matemi onun “batmakta 

olan toplumu kurtarmanın çığlığı, sesi, öfkesi, yalvarışı ve direnmesi” ile ilintilidir (Karakoç 

1997: 50). Böylece matemin nedenine değinilirken kapsayıcı, asırları içine alan sözlere yer 

verilir. “Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!/Teselliden nasîbim yok, hazân ağlar 

bahârımda” mısralarında görüldüğü gibi bu kapsayıcı ifadelerle, İslam dünyasının içinde 

bulunduğu durumun asırlardır var olduğuna işaret edilir (Ersoy, 2014: 394). Bir sonraki 

mısrada, bu anlatımı pekiştirecek bir dil kullanılır. “Bugün bir hânümansız serseriyim öz 

diyârımda!” dizesiyle şair, İslam coğrafyasındaki olumsuzlukları, kendi üzerinden 
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somutlaştırıp konuyu yakın plana alarak, ona gerçekçi bir boyut kazandırır (Ersoy, 2014: 

395). Sözgelimi şair; ev, ocak anlamıyla bilinen “hânüman” sözüne eklenen “sız” ekiyle 

ortaya çıkan evsiz sözcüğüyle İslam coğrafyasının bağımsız olmayışını, işgale açık bir hâle 

gelişini sembolize etmektedir. Diğer bir deyişle şair, kendi öyküsü ile İslâm dünyasının 

öyküsü arasında analojik bir ilişki kurarak süreci gerçekçi bir zemine taşır. “Serseriyim öz 

diyârımda” söz grubuyla da bu olumsuzluk atmosferi derinleştirilerek bir şey yapamamanın, 

karşı duramamanın verdiği bilinç sarsılması yansıtılır. Daha doğrusu bu ifadeyle, meydana 

gelen olaylardan ötürü şuurunu kaybetmiş, bir insan profiline vurgu yapılır. Nitekim ‘serseri’ 

sözcüğünün içerdiği anlam göz önüne alındığında, kişinin  inanç, vatan, kültür ve geçmişle 

bağının kopulduğu bir sahne mevcuttur. İfadenin devamında dillendirilen ‘öz diyârımda’ 

sözüyle coğrafya ile kişi arasındaki kopuşa dikkat çekilmiştir. Aynı dize içerisinde bazı 

sözcükler arasında uyum bazıları arasında ise karşıtlıkla şairin şahsında İslam coğrafyasındaki 

çaresizlik, çözüm üretmeme, kimliğini kaybetme gibi olumsuzluklar vurgulanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle bu kavramlarla örülü bireysel öyküden hareketle yakın plana alınan söylem üzerinden 

duyarlılığın içselleştirilmesi istenmiştir. Bu yaklaşım Akif’in şiir anlayışındaki temel 

argümanlarından olan ümide işaret etmektedir. Onun şiir çizgisinde olumsuzluğun içerdiği 

olumluluk veya olumsuz durumlardan çıkma iradesi ya aynı şiir içerisinde bir anlam örgüsü 

ya da şiir serüveninde birbirini takip eden bir anlam örgüsü şeklinde belirir. Hem Bülbül 

şiirindeki duyarlılığa dair söylemin inşa çabası hem ‘Bülbül’deki hüznün İstiklal Marşı’nda 

milli coşkuya dönüşmesi’ bu anlamda örnek teşkil etmektedir (Erol, 2014: 102). Şiir 

çizgisinde pozitif söylemin inşasına dönük bu arayış, kimi zaman şairin ben dilini 

kullanmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede Bülbül şiirinde duyarlılığın temellendirilmesine 

dönük olarak ben diline yer verilir. Yaşananlardan sorumluluk alan bu dil, “’Ne hüsrandır ki: 

Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı;” sözlerinde görüldüğü üzere suçluluk, pişmanlık ve itiraf 

içermektedir (Ersoy, 2014: 395). Şark sözüyle İslam dünyasına atıfta bulunulurken, ‘vefasız’ 

ve ‘kansız’ ifadeleriyle de İslam ile kesilen bağ belirtilmiştir. Böylelikle sert ifadelere yer 

verilerek içinde bulunulan durumun vehameti anlatılmaya çalışılmıştır. Bu söylem, bir sonraki 

mısrada mündemiç “Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!” sözleriyle 

temellendirilir (Ersoy, 2014: 395). “Hâk-i ecdâd” ile isimlendirilen ecdad toprağıyla İslam 

coğrafyası kastedilir. Bu toprağın Garb’a (Batı’ya)çiğnetilmesi sözüyle anlatılmak istenilen 

şey, İslam dünyasının işgalidir. İfadelerdeki güçlü vurgular, ifadelerin geçmiş ve şimdi 

bağlamında yüklendiği kültürel boyut, diğer bir deyişle “Garp ve Şark ayrımı(nın) coğrafî bir 

alanı ifade etmekten çok, özü itibariyle farklı iki zihniyet ve medeniyeti ifade et(mesi)”, 

Müslümanların konuya dahilini gerektirir (Çalışkan, 2016: 303). Böylelikle şairin şahsında 

deneyimlenmiş duygu ve vakalarla inananlarda konu hakkında duyarlılık kazandırılmaya 

çalışılır. Özellikle manzumenin bundan sonraki kısmı bu duyarlılığı inşa edecek şekilde 

içerikleştirilmiştir. 

Bir önceki anlatımda şairin kendini sorumlu gördüğü ve suçladığı mısralardaki  

söylem, “Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu.” sözüyle değişime uğrar 

(Ersoy, 2014: 395). İfadenin ihtiva ettiği mana bağlamında İslam dünyasının tarihteki güçlü 

konumu hatırlanır. Bu hatırlanış, şimdi ve geçmiş arasında mukayese sağlayarak şimdi içinde 

bulunulan çaresizlik ve kargaşaya odaklanılmakta; “mazinin ihtişamı ile hâlihazırın çöküntüsü 

arasındaki tezatlı durum canlı tablolarla  ortaya konulm(aktadır.)” (Gündoğdu, 2009: ?) Şairde 

675



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

bilinç sarsılmasına yol açan bu kaotik atmosfer, şairin İslam ve İslam tarihiyle ilişki kurmasını 

öngörür. Diğer bir deyişle burada İslam tarihi “bugünü anlatmakta bir karşılaştırma unsuru 

olarak girer; bugünü daha iyi anlamamıza yarar.” (Karakoç, 1985: 34)  İslam tarihinde ön 

plana çıkan önemli şahsiyetlere yer verilerek onlarla duygu ve düşünce münasebeti kurulmaya 

çalışılır. İlkin “Selâhadin-i Eyyûbi’lerin, Fâtih’lerin yurdu...” dizesiyle iki devlet adamından 

söz edilir (Ersoy, 2014: 395). Bu iki kişiden söz edilmesi farklı açılardan önem arz 

etmektedir. Öncelikle bu iki hükümdar, İslâm coğrafyasında birlik kurma çalışmaları ve 

Hıristiyan dünyasına karşı mücadeleleriyle dikkat çekerler. Onlarla birlikte yurt sözcüğün 

kullanımı, İslam coğrafyasının mevcut durumuna yönelik vurgudur. Çünkü iki hükümdarın 

farklı dönemlerde öncülüğünü yaptığı İslam dünyası, son dönemlerde gücünü kaybederek Batı 

işgaline açık hale gelmiştir. Bu anlatımla gücünü, ihtişamını, şahsiyetini ve kimliğini yitiren 

bir coğrafya imgesi söz konusudur. Bu yitim, sonraki mısralarda İslam tarihinde başka 

yöneticileri, İslam inanç ve kültürünü içine alarak genişler. Yer yer dramatik ve dil, izlek 

olarak “örgütlü bir şiddeti” barındıran bu söylem şairin şahsında Müslümanların ruh dünyasını 

yansıtır (Roman Jakobson’dan akt. Eagleton, 2014: 16). Söylemi oluşturan inanç, kurgu, 

coğrafya, insan, anlam ve dil gibi unsurlar bütünleştirilerek duyarlılığa yoğunlaşılır. “Ne 

zillettir ki: Nâkus inlesin beyninde Osman’ın;” mısrasında bu çerçevede gelişen bir söylemle 

karşılaşılır (Ersoy, 2014: 395). Bu dizede Doğu ve Batı’ya ait imgelere yer verilerek çatışma 

ve gerilim oluşturulur. Çan sesi ile Osmanlı Devletinin kurucusu  arasında karşıtlık ilişkisi 

kurularak farklı iki inancın, tarihin ve kültürün gerilimi yansıtılır. Özellikle zillet kelimesine 

yüklenilen anlamla Batı dünyasının İslam dünyası üzerindeki tahakkümü vurgulanmıştır. Bir 

sonraki mısra olan “Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!”da bu tahakkümün 

kültürel boyutuna değinilir (Ersoy, 2014: 395). Söylemin içerdiği anlam unsurlarından 

hareketle, Batı’nın İslam karşısında, onun değerlerini pasifize edecek bir konum edindiği 

‘sussun ve silinsin’ fiilleriyle dillendirilir. Aynı zamanda İslam coğrafyasının mevcut 

durumuna duyarlılık içeren bu filler, bir sonraki dizede derin bir hüznü barındıran “Ne 

hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâb olsun;/O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb 

olsun!” söylemiyle bütünleşir (Ersoy, 2014: 395). Büyük bir medeniyetin yitimini imleyen bu 

ifadelerde, bir şey yapamamanın çaresizliği ve ‘ümmetin çektiği sıkıntıya yardım 

sunamamanın hüznü’ görülür (Alzubaıdı, 2021: 77). Mevcut durumu içselleştiren bu 

söylemden hareketle İslam’ın inanç, değer, kültür ve tarih unsurlarına atıfta bulunularak 

yenilgi, kaybetme üzerinden varoluş bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylelikle 

‘zaferler kadar kaybetmenin de millet şuurunu edinmede’ etkin olduğu ima edilir (François, 

2008: 36). Bu bağlamda bu bölümde belirtilen çerçevede bir anlam örgüsü inşa edilmeye 

çalışıldığından her bir dize önceki dizede almış olduğu duygu, düşünce ve imgeyi yoğurup bir 

sonraki dizeye aktarmakla atmosfer canlı tutulur. Örneğin, geçmişin ihtişamını, gücünü 

yansıtan yukarıdaki mısralar “Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım 

Han’ın./Şenâ’atlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın.” iki dizesiyle somutlaştırılır (Ersoy, 

2014: 395). ‘Kubbe, mabed, muazzam, kabir’ kelimeleriyle tanıklığı yapılan bu ihtişamlı 

dönemin, ‘çökük ve şenaatlerle çiğnensin’ sözleriyle kaybolacağı ifade edilir. Manzumede 

şimdiye değin İslam inancının ve tarihinin bazı dönemlerinden kesitler sunulmuş; bunlarla 

İslâm dünyasının haritası çizilmiştir. Bu kesitlerin sunduğu sahnelerle şimdi karşılaştırılmış, 
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sözü edilen sahnelerden uzak, bütün  bir coğrafyanın acı çektiği ve mağdur olduğu bir duruma 

düşülmüştür.  

Manzumenin önceki bölümlerinde İslam dünyasına yönelik ifadelerle örülmüş geçmiş 

ve şimdi ilgili sahneler son altı dizede İslam coğrafyasının tümünü kapsayan bir anlatım 

şeklinde tezahür eder. Yaşananların sebep olduğu duygu ve düşünce değişimin bilinçte 

oluşturduğu kırılma ve şoklar, İslam inancının merkezindeki kavramlarla ilintili bir söyleme 

dönüşür. “Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dinin devrilip, taş taş,” dizesinde olduğu gibi İslamın 

temel kavramlarında meydana gelen yıkıma dikkat çekilmiştir (Ersoy, 2014: 395). Yıkımın 

vücud bulduğu ‘vahdet-gâh dinin devrilmesi’ sözüyle hem İslam ait değerlerin deforme oluşu 

hem bunlarla Müslümanlar arasındaki kopulmuş bağ vurgulanmıştır. İki anlam içeren bu 

imgesel söyleyiş, bir sonraki mısrada neden olduğu büyük tradejiye işaret etmektedir. 

“Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!” mısrasında içkin olan bu söylemde, 

yurtsuz kalan Müslümanlara değinilir (Ersoy, 2014: 395). Doğrusu bu ifadede gelinen 

noktanın sorumlusu olarak İslam dünyası görülmektedir. Nitekim buradaki ‘sürünsün’ 

kelimesi Müslümanlara dönük belirtilmiştir. Burada vurgulanan ‘me’vâsız/yurtsuzluk’ 

kavramı ise sonraki mısralarda aile, ev, yaşam gibi Müslümanların gündelik hayatlarıyla 

ilişkili kavramlar üzerinden ilerler. Müslümanların değerlerine, mahremiyetine, yaşamına 

doğrudan kasteden fiillerin  yer aldığı sahnelerin dramatize edilerek, duygu ve düşünceye 

nüfuz edebilen bir söyleme işaret edilmektedir: 

Yıkılmış hânümanlar yerde işkenceyle kıvransın; 

Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın! 

Dolaşsın, sonra, İslam’ın hâremgahında nâ-mahrem... 

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem! (Ersoy, 2014: 395) 

İlk dizede ‘yıkılmış hânümanlar’ sözüyle ifade edilen aile kurumunun dağılışını ‘yerde 

işkenceyle kıvransın’ kelime grubu takip eder. İslam dünyasının içinde bulunduğu yıkımı 

resmeden bu ifadeler, savaş meydanlarını anımsatan, şiddetle örülü bir söylemle sürdürülür. 

‘Serilmiş gövdeler, yüzbinlerce doğransın’ sözünde var olan bu mana, İslam coğrafyasının 

halini yansıtmaktadır. Politik başarısızlığı, kültürel yetersizliği de imleyen bu ifadelerde 

gelinen noktada Müslümanların sorumluluğuna yönelik bir dil kullanılır. Sözcüklerin İslam ve 

Müslümanlara dönük barındırdığı mananın oluşmasında dahil olunan anlam ilişkisi bu 

bağlamda açıklayıcıdır. ‘Serilmiş gövdeler’ ifadesinin içerdiği olumsuzluk, kendisini takip 

eden ‘yüzbinlerce doğransın’ sözüyle trajik bir konuma taşınır. Burada kelimelerin seçimi, 

birbiriyle ilişkileri, tabloyu yansıtma kabiliyetleri, anlamı içerme ve yayma imkanları 

bağlamında önemli işlevleri söz konusudur. Doğrudan ölüm ve öldürülme şiddetini yansıtan 

bu ifadelerle insanı anlatıma dahil edebilecek bir söylem mevcuttur. Söylemin canlılığı, farklı 

açılardan duygu ve düşünce üzerindeki etkisi tümüyle dönemin tablosunu yansıtır.  

Şimdiye değin farklı açılardan çekilen fotoğrafta, İslam coğrafyasındaki 

politik/kültürel krizler, tarihi belekten yoksunluk, inançsal zayıflık gibi problemler 

betimlenmeye çalışılmıştır. Akif’in “Müslümanlardaki ataleti, tevekkül anlayışını, yanlış 

inançları ve taklit anlayışını sürekli olarak eleştiri konusu yapm(ması)” bu perspektifin 

temelini oluşturur (Şengün, 2007: 17). Şairin gördüğü bu durumun büyük sorunlara yol 

açtığı/açabileceği manzumenin içinde farklı şekillerde dillendirilmiştir. Oluşan/oluşabilecek 
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sorunları inanç ve Müslümanlarla ilintilendiren bu söylemde sürekli bir biçimde 

Müslümanların sorumluluğu hatırlatılarak, onlarda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Duyarlılığın oluşması anlamında içerdiği söylem ve diğer mısraların da  bir özeti olması 

babında “Dolaşsın sonra, İslam hâremgahında namahrem” sözü dikkat çekmektedir. Önceki 

mısralarda değinilen noktalar, bu dizede ‘nâ-mahrem’ sözcüğüyle bir noktada 

konumlandırılmıştır. Hemen öncesinde var olan ‘İslâm hâremgahı’ kelime grubu da 

kastedilmek istenileni pekiştirmektedir. Toparlamak gerekirse ‘nâmahrem’ sözcüğüyle İslam 

düşmanları figürleştirilerek, İslam topraklarının tehlikelere maruz kaldığı belirtilmiştir. 

Özellikle inananların beleğinde ifadenin yer etmiş olduğu, işgal, zulüm, inançsızlık ve kötülük 

imgeleri, mısrayı önemli bir yere koyar. Bu anlamda mısra, şiirde vurgulanmak istenileni, 

ihtiva ettiği imgelerle etkin bir biçimde dile getirmiştir. Şiir son dizesi tün anlatılanları tasdik 

edecek ve Müslümanlara sorumluluk yükleyecek bir tarzda dizayn edilmiştir. “Benim hakkım, 

sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem” dizesiyle belirginleştirilen bu anlatımda, şair kendi  

şahsında Müslümanların neler hissetmesi gerektiğinin altını çizer. Başka bir ifadeyle 

“bülbülün içli ve yüksek sedalı haykırışını anlamsız bulan şair,  matem hakkını kendisinde 

gör(erek)” duyguya gerçekçi bir nitelik kazandırarak duyarlılığa zemin hazırlar (Sarıtaş, 2021: 

361). Özellikle bülbülün sesindeki hüzün ve mateme yüklenilen metaforik anlamla 

Müslümanlardaki duyarsızlığın duyarlılığa evrilmesi arzu edilmektedir. Bu çerçevede “eserde, 

Şark dünyasında düşüncenin sahipsiz kaldığına da işaret eden şair, sen-ben kavgaları 

yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan İslâm medeniyetine sahip çıkılması 

gerektiğinin altını çizer.” (Fedai, 2014: 29) Özellikle ‘benim hakkım, senin hakkın değil’ 

sözleriyle pekiştirilen  bu söylem, şairin şahsında İslam dünyasına sorumluluk teşmil edilir. 

Özetle Akif’in diğer şiilerinde olduğu gibi bu şiirinde de  İslam dünyasının zikredilen “perişan 

vaziyetten kurtulmak için terk edilen İslami vazifelerin tekrar sahiplenip hayata geçirilme” 

düşüncesi burada duyarlılık üzerine temellendirilmiştir (Kaya, 2011: 81). İlave etmek 

gerekirse burada “bir taraftan yıkılan ve dağılan Osmanlı Devleti’nin yaşadığı savaşlar, 

Doğu’nun zaafları ve ataleti, bölünmenin felaketi diğer taraftan Allah’ın ipine sımsıkı 

sarılmak ve çalışmak gerektiği, ayağa kalkma zamanının geldiği, ümitsizliğe düşmenin 

yanlışlığı” dile getirilir (Taştan, 2014: 170) 

 

Sonuç 

18. asırdan itibaren dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayan İslam dünyası politik, 

ekonomik ve kültürel anlamda kendini yenilememekten ötürü   büyük sorunlarla karşılaşır. 

Birbirine eklenen bu problemler 20. yüzyıla taşındığında başta bilim, eğitim, hukuk olmak 

üzere diğer alanlarda da ciddi anlamda çarpıklıklar ortaya çıkar. Özellikle Osmanlı şahsında 

tanık olunan bu durum sonucunda Batı karşısında güçsüz bir tablo mevcuttur. Buna binaen 

Osmanlı devleti son dönemlerde girmiş olduğu savaşları kaybetmiş; bunun neticesinde 

Osmanlı şahsında İslam dünyası dış tehditlere karşı açık  hale gelmiştir. Bu bağlamda I. 

Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı devleti topraklarının önemli bir kısmını kaybetmiştir. 

Yitirilen topraklarda işgalcilerin değerlere karşı sergilediği eylemler toplumda derin yaralar 

açar. Bunlara karşı diğer aydınlar gibi Ersoy da mücadelede bulunur. Savaşın bitiminde 
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Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgaliyle Yunan Komutanı Osman Gazi’nin türbesinde 

fotoğraf çektirerek dünyaya Müslümanlara ve onların değerlerine yönelik eylemlerin devam 

edeceğini deklare eder. 

Bu atmosfer içerisinde Bülbül şiirini kaleme alan Mehmet Akif, bülbülün sesindeki 

hüzün ve matemden hareketle bir manzume meydana getirir. Öncelikle şairin ruh dünyası ve 

tabiata dair izlenimler ön plana çıkar. Pesimist bir ruh halini yansıtan bu ifadelerde, 

problemlerden uzaklaşıp dinginliğe ulaşmak isteyen şairin profili söz konusudur. Tabiatın 

karanlık ve sessizliğinin eşlik ettiği bu söyleme şairin beleğinin devreye girmesiyle geçmiş 

hatırlanır. Belekteki bu devinimin yol açtığı geçmişe yönelik duygu ve düşünce hareketliliği, 

karanlığın içinden gelen bir sesle dağılır. Bülbülün sesi, İslam dünyasının içinde bulunduğu 

tabloyu deşifre eder. Sesin sahibine yönelinerek, ne için bağırdığı sorgulanmaya  çalışılır. 

Bülbülün hayatı, vatanı, özgürlüğü ve sahip oldukları dillendirilerek bu feryadın nedeni 

sorulur. Bülbülün kaygısı ve hüznü üzerinden Müslümanlara ve İslam dünyasına odaklanılır. 

Bir nevi bülbülün sesi, Müslümanlar için uyanışı sembolize eder. Her ifadenin kurulumunda 

İslam inancı ve İslam tarihindeki önemli şahsiyetleri öne çıkar. 

        Manzumenin son bölümünde İslam tarihi ile İslam dünyasının içinde bulunduğu durum 

yan yana getirilir. İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden bazılarının ismi zikredilerek, güç ve 

ihtişamın olduğu dönemler anımsatılır. Art arda tekrar edilen bu sahnelerle İslam tarihinin 

parlak devirleri şimdiye taşınarak, şimdi ile o dönemler karşılaştırılır. İki dönemin 

mukayesesinde şimdi yaşananlarda Müslümanların sorumluluğu sorgulanır. Özellikle 

sahnelere trajik boyut katılarak sorumluluğun duyarlılığa evrilmesi istenir. Kimi zaman bu 

söyleme kutsal değerlere yapılan/yapılacak saldırılardan söz edilerek konu yakın plana alınır. 

İnananlar ile konu arasında ilişki kurularak duygu ve düşünce paylaşımıyla yaşananların 

yayılımı ve kabulü sağlanmaya çalışılır. Böylece inananlar konuya muhatap edilerek konunun 

içselleştirilmesi istenir. Toparlamak gerekirse İslam dünyasının içinde bulunduğu şartlar, 

yaşanan trajediler duygu ve düşünce yoğunluğuyla örülerek, bunun Müslümanlarda karşılık 

bulması arzu edilir. Daha doğrusu imgesel bir dil üzerinden İslam dünyasının fotoğrafı 

çekilmiş, gelinen noktada Müslümanların payı irdelenerek buradaki sorumluluklarına işaret 

edilmiştir. Bu anlatımlarla Müslümanların İslam alemine karşı duyarlılık göstermeleri  

amaçlanmıştır. 
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Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Kurun Gazetesindeki Lübnan’la İlgili Yazıları 

Üzerine Bir İnceleme 

 

Yavuz Selim Uğurlu
1
 

Özet 

Fecriâti edebî topluluğu içerisinde yer almış olan Cemil Süleyman Alyanakoğlu 

(1886-1940) hikâye ve roman türündeki eserleriyle tanınmıştır. Yazar, babasının İstanbul’dan 

sürgün edilmesi sebebiyle çocukluk ve gençlik yıllarını Lübnan ve Suriye’nin çeşitli 

yerlerinde geçirmiştir. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında çeşitli cephelerde 

bulunması hem de sonraki dönemlerde doktorluk görevi sebebiyle yurt içinde ve yurt dışında 

bulunması sayesinde birçok yeri görme imkanı elde etmiştir. Uzun süre İstanbul’daki 

gazeteler için yazı yazmayan Cemil Süleyman 1934’te İstanbul’a döner ve ilk yazısını 

1937’de Kurun Gazetesi’nde yayımlar. Cemil Süleyman ölümüne değin bu gazetede 

yazılarına devam eder. Yazarın Kurun Gazetesi’ndeki yazılarında çoğunlukla Suriye, Lübnan 

ve Avrupa ülkeleriyle ilgili izlenimleri yer almaktadır. Bu çalışmada Cemil Süleyman’ın 

Kurun Gazetesi’ndeki Lübnan’la ilgili yedi adet yazısı konu olarak ele alınmıştır. O, 

Lübnan’la ilgili yazılarında çocukken orada geçirdiği günleri özlemle anar; bölgenin tarihi, 

sosyal hayatı ve ekonomik durumu hakkında bilgiler verir ayrıca orayla ilgili izlenimlerini 

aktarır. Bu makale çalışmasında yazarın hayatı, sanatı ve eserleriyle ilgili bilgiler verilmiş; 

Kurun Gazetesi hakkında tanıtıcı bilgiler özet bir şekilde aktarılmış; yazarın Kurun 

Gazetesi’nde yer alan, Lübnan’la ilgili yazılarıyla ilgili açıklayıcı bilgiler sunulmuş ve bu 

yazılardan alıntılar yapılmıştır. Bu çalışmada Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Kurun 

Gazetesi’ndeki Lübnan’la ilgili yazılarının gün ışığına çıkarılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Cemil Süleyman Alyanakoğlu, Kurun Gazetesi, Lübnan. 
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A Review of Cemil Süleyman Alyanakoğlu’s Articles on Lebanon in Kurun 

Newspaper 

Abstract 

Cemil Süleyman Alyanakoğlu (1886-1940), who took place in the Fecriati literary 

community, was known for his works in the story and novel genre. The author spent his 

childhood and youth in various places of Lebanon and Syria due to his father’s exile from 

Istanbul. During the Balkan Wars and the First World War, he had the opportunity to see 

many places by means of his presence on various fronts and thanks to the fact that he had 

been at home and abroad while working as a doctor in later periods. Cemil Süleyman, who 

did not write for newspapers in Istanbul for a long time, returned to Istanbul in 1934 and 

published his first article in Kurun Newspaper in 1937. Cemil Süleyman continued his 

writings in this newspaper until his death. The author’s articles in Kurun Newspaper mostly 

include his impressions of Syria, Lebanon and European countries. In this study, Cemil 

Süleyman’s seven writings about Lebanon in Kurun Newspaper were discussed as subjects. In 

his writings about Lebanon, he longs for the days he spent there as a child; he provides 

information about the history, social life and economic situation of the region and also 

conveys his impressions about there. In this article, information about the life, art and works 

of the author was given; Introductory information about Kurun Newspaper is summarized; 

explanatory information about the author’s articles about Lebanon in Kurun Newspaper was 

presented and was excerpted the study from these articles. In this study, Cemil Süleyman 

Alyanakoglu’s articles about Lebanon in Kurun Newspaper are aimed to be revealed. 

Keywords: Cemil Süleyman Alyanakoğlu, Kurun Newspaper, Lebanon. 

Giriş 

Cemil Süleyman 24 Şubat 1886’da İstanbul’da dünyaya gelir. Babasının 1894’te 

sürgüne gönderilmesi sebebiyle Beyrut, Halep ve Sidon’da bulunur. Halep Mekteb-i 

İdâdîsinden mezun olur (Berksoy, 2003: 62). Tıp tahsilini bitirip doktor olur. Balkan Savaşları 

ve 1. Dünya Savaşı sırasında cephelerde tabip olarak görevlendirilir. Yurt içinde ve yurt 

dışında doktorluk yapar. 1919’un Eylül’ünde Antalya’ya gelerek Kurtuluş Savaşı sırasında 

Sıhhiye Müdürlüğü yapar. 1923’te Çanakkale ve iki yılın ardından Samsun’da Sıhhiye 

Müdürlüğü yapar. 1927’de Antakya Hatay’a, 1931’de Hicaz’a gider. 1934’te İstanbul’a 

döner. 1937 yılında geçirdiği kaza sonucunda yaralanan bacağı, dizinin altından kesilir. 

Sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya devam eden Alyanakoğlu  30 Nisan 1940’ta İstanbul’da 

hayata gözlerini yumar (Erdem Yazar, 2015, s. 3-4).   
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Edebiyat dünyasına hikaye yazmakla adım atan Cemil Süleyman’ın romanları da 

mevcuttur. “Timsal-i Aşk” adlı hikaye kitabı Fecriâti Kütüphanesi’nin ilk eseri olarak 

yayımlanır. 1909-1913 arasında edebî çalışmalarına ağırlık veren yazar, o yıllarda Fecriâti’nin 

önde gelen sanatçılarından olmuşsa da sonradan kendini doktorluk mesleğine adaması 

sebebiyle edebiyat çevrelerinden uzaklaşmıştır. Hikâye ve romanlarında içerik ve dil 

bakımından Servetifünun, özellikle Mehmet Rauf’un etkisi altında olduğu görülür (Solok, 

1971: 339). Roman ve hikâye türünde eserler kaleme alan Cemil Süleyman’ın eserleri 

şunlardır: İnhizâm (roman, 1909), Siyah Gözler (roman, 1911) Timsal-i Aşk (hikâye, 1909), 

Ukde (hikâye, 1912) (Çıkla ve Çetin, 2017, s. 43).   

Cemil Süleyman’ın edebiyat dünyasında tanınmasında ona en fazla katkı sağlayan 

eseri “Siyah Gözler” adlı romanı olmuştur. Diğer bir deyişle bu eser, yazarın popülerliğini 

arttırmıştır. Yazar “Siyah Gözler müellifi” olarak anılmıştır. Romanda yazar psikolojik 

tahlillere geniş yer vermiştir. Eserin olay örgüsünü şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Beykoz’da hizmetçili bir konakta yaşayan, otuzlu yaşlarda dul bir kadın kendinden yaşça 

küçük bir delikanlıya âşık olur ve onunla bir ilişkiye başlar. Aralarındaki yaş farkı sebebiyle 

bu ilişkide çeşitli sorunlar baş gösterir. Kadın, kıskançlık krizleri ve sevdiği adamı kaybetme 

korkusunu çok yoğun bir şekilde yaşamaya başlar. Genç adamın başka bir kadınla ilgilenmeye 

başladığını ve kendisine karşı soğuk davrandığını gören kadın, bunalıma girer. Buluştukları 

bir gece kendini kaybeden kadın, sevdiği adamı boğarak öldürür. 

Bu çalışmanın konusu olan yazıların yayımlandığı yayın organı olan Kurun Gazetesi 

22 Kasım 1934’ten önce “Vakit” ismiyle yayımlanmaktadır.  Asım Us’un yönetiminde yayın 

hayatına devam eden gazete bu tarihten itibaren “Kurun” adıyla yayımlanmaya başlar. Bu 

ismin Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiği açıklanır. Kurun, 31 Aralık 1938 gününe 

kadar bu isimle yayın hayatına devam eder. Bu tarihten sonra “Vakit” adını tekrar alarak 

yayın hayatını sürdürür. Kurun, yaklaşık dört yıllık yayın hayatı süresince siyasi haberlerin 

yanı sıra kültürel faaliyetlerle ilgili haberlere de yer verir. Kurun zengin muhtevasıyla Türk 

basınında yer alır (Çıkrıkçı, 2020, s. V).   

Bu çalışmada, Lübnan’la ilgili yazılarını ele aldığımız Cemil Süleyman; yirmi yıllık 

bir aranın ardından matbuat hayatına 16 Eylül 1937’de Kurun Gazetesi’nin üçüncü sayfasında 

yayımlanan bir yazısıyla yeniden adım atar. Yazarın Kurun’da yazmaya başlaması Kurun 

Gazetesi’nin o günkü baskısının ilk sayfasında “Siyah Gözler müellifi Dr. Cemil Süleyman 

matbuat hayatında yirmi senelik bir fasıladan sonra gazetemizde edebi yazılarını neşre 

başlıyor.” başlığıyla okuyucuya duyurulur. Birinci sayfada yer alan bu yazıda Cemil 

Süleyman’ın yirmi yıl boyunca başından neler geçtiği anlatılır ayrıca yazılarını haftada bir 

yayımlayacağı belirtilir. Yazarın Kurun’daki ilk yazısı “Haftadan haftaya: Yirmi seneden beri 

niçin yazmıyordum?” başlığıyla çıkar. Bu yazıya sitem hakimdir. Unutulmaya yüz tutmaktan 

dert yanan yazar sadece “Siyah Gözler” adlı eseriyle hatırlandığı için üzülür. O günkü 

edebiyat ortamında revaçta olan eserler benzeri eserler kaleme alamayacağını belirtir. O 

dönemde meşhur olan bazı yazarları olumsuz anlamda eleştirir. Kendi sanat anlayışından 

bahsederek yazısını sonlandırır. 

Cemil Süleyman; Kurun Gazetesi, ismini değiştirip Vakit Gazetesi ismini -gazetenin 

önceki ismi- kullanmaya başlayınca da bu gazetede yazılarına devam eder. Yazar hem 
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Kurun’daki hem de Vakit’teki yazılarında “Doktor Cemil Süleyman” imzasını kullanır. Bu 

çalışmada hem Kurun Gazetesi hem de Vakit Gazetesi taranmıştır. İnceleme esnasında 

ulaşılan yazılarda genel olarak yazarın gezip gördüğü yerlerle ilgili anı ve izlenimlerini 

ayrıntılı bir şekilde aktardığı görülmüştür. Cemil Süleyman, yazılarının konusu olan yerlerde 

yaşayan insanların sosyal yaşamına ve ekonomik durumlarına ilişkin tespitlerini aktarmayı 

özellikle ihmal etmez. Bu çalışmada yazarın Kurun ve Vakit’te yer alan, aşağıda başlıkları 

verilmiş olan yazılarına ulaşılmıştır:  

1-Haftadan Haftaya: Ceziretül’arab’ta Geçirdiğim Günler (23 Eylül 1937-Kurun 

Gazetesi) 

2-İlk Göze ilişen Değişiklikler Eski ve Yeni İstanbul (30 Eylül 1937-Kurun Gazetesi) 

3-Perşembeden Perşembeye: Ruhlarda Değişiklik (7 Birinci Teşrin 1937-Kurun 

Gazetesi) 

4-Lübnan’da Türk Dostluğu (4 İkinci Teşrin 1937-Kurun Gazetesi) 

5-Beyrut Şehrini Nasıl Buldum (16 İkinci Teşrin 1937-Kurun Gazetesi)   

6-Dünyanın En Gürültülü Şehri (25 İkinci Teşrin 1937-Kurun Gazetesi)   

7-Lübnan Köyleri (15 Birinci Kanun 1937-Kurun Gazetesi) 

8-Lübnan Eteklerinde (12 İkinci Kanun1938-Kurun Gazetesi)  

9-Bir Seyahatin Notları: Eski Sidon Şehri (20 İkinci Kanun 1938-Kurun Gazetesi)  

10-Bir Seyahatin Notları-2 Lübnan’da Âşıklar Yatağı İştora (26 İkinci Kanun 1938 

Kurun Gazetesi)  

11-Bir Seyahatin Notları-3 (29 İkinci Kanun 1938-Kurun Gazetesi) 

12-Çocukluk Hatıralarından: Arap Düğünü (11 Şubat 1938-Kurun Gazetesi) 

13-Şamın Yeraltı Sarayları (3 Mart 1938- Kurun Gazetesi) 

14-Edebiyat: Şam’da Gece Âlemleri (12 Mart 1938-Kurun Gazetesi)   

15-Edebiyat: Kırklar dağından (28 Mart 1938-Kurun Gazetesi) 

16-Şarkın Cennetleri: Çiçek ve Portakal Memleketi Antalya (18 Nisan 1939-Vakit 

Gazetesi) 

17-Cenubî Anadolu’da Bir Gezintiden Notlar: Antalya Seyyah Şehri (20 Nisan 1939-

Vakit Gazetesi) 

18-Antalya’ya Ait Hatıralar: Yirmi Sene Evvel Antalya (29 Nisan 1939-Vakit 

Gazetesi) 

19-Seyahat Notları: 8 Harbe mi, Sulha mı (8 Haziran 1939-Vakit Gazetesi) 

20-Bir Seyahatin Edebî Notları: Çöl Şehrinde Akşam Saatleri (9 Ağustos 1939-Vakit 

Gazetesi) 

21-Avrupa Mektupları: 2 Birinci Durak Köstence (3 Eylül 1939-Vakit Gazetesi) 
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22-Avrupa Mektupları: 3 Bükreş’ten Geçerken (5 Eylül 1939-Vakit Gazetesi) 

23-Avrupa Mektupları: 4 Berlin Ekspresinde (6 Eylül 1939-Vakit Gazetesi) 

24-Avrupa Mektupları: Alman Hududundan Geçerken (3 Birinci Teşrin 1939-Vakit 

Gazetesi) 

25-Alman Hırsı, Alman İştihası (4 Birinci Teşrin 1939- Vakit Gazetesi) 

26-Avrupa Mektupları: Baltık Denizi’nde-1 (1 İkinci Teşrin 1939-Vakit Gazetesi) 

27-Avrupa Mektupları: Baltık Denizi’nde-2 (2 İkinci Teşrin 1939-Vakit Gazetesi) 

28-Avrupa Mektupları: Hollanda Sularında (19 Birinci Kanun 1939-Vakit Gazetesi)

  

 29-Avrupa Mektupları-17: Tahtelbahir Korkusu (8 İkinci Kanun 1940-Vakit Gazetesi) 

30-Avrupa Mektupları-18: Cezâyirde Bir Gün (24 İkinci Kanun 1940-Vakit Gazetesi) 

31-Avrupa Mektupları-19: İstanbul Yolunda (29 İkinci Kanun 1940-Vakit Gazetesi) 

32-Avrupa Dönüşü Bir Deniz İntibaı: Atlantik Geceleri (30 İkinci Kanun 1940-Vakit 

Gazetesi) 

Bu çalışmanın inceleme alanına giren yazıların konusu olan Lübnan tarih boyunca 

birçok önemli olaya sahne olmuş ve birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış bir ülkedir. 

Akdeniz kıyısı boyunca uzanan küçük bir ülke olan Lübnan çok sayıda tarihî ve turistik yere 

sahiptir. Orta Doğu’nun stratejik açıdan önemli bir ülkesidir. Yavuz Sultan Selim, 1516 ve 

1517’deki Mısır Seferi’nden sonra Lübnan’ı Osmanlı topraklarına katar. Osmanlı idaresi 

altında 402 yıl kalan Lübnan 1. Dünya Savaşı’nın ardından Fransız mandasına girer. 1943’te 

Lübnan’daki Fransız mandası son bulur (Yazıcı, 2009, s. 131-132). Bu çalışmanın inceleme 

sahasına giren yazılarda yazar, Lübnan’ın 1890’lı yıllar ila 1920’li yıllar -Cemil Süleyman’ın 

Lübnan’da bulunduğu zaman dilimi- arasındaki durumuna değinmektedir.  

 

Cemil Süleyman’ın Kurun Gazetesindeki Lübnan’la İlgili Yazıları 

Yazar, ilki 4 İkinci Teşrin 1937’de sonuncusu 26 İkinci Kanun 1938’de olmak üzere 

Kurun Gazetesi’nde Lübnan’la ilgili yedi adet yazıya imza atmıştır. Bu çalışmada yazarın 

Kurun Gazetesi’nde yer alan, aşağıda başlıkları ve yayım tarihleri verilmiş olan yazıları 

incelenmiştir. Bu çalışmadaki bütün  alıntılar Kurun Gazetesi’nde yayımlanmış olan, aşağıda 

bilgileri verilen yazılardan alınmıştır. 

Lübnan’da Türk Dostluğu (4 İkinci Teşrin 1937), Beyrut Şehrini Nasıl Buldum (16 

İkinci Teşrin 1937), Dünyanın En Gürültülü Şehri Beyrut (25 İkinci Teşrin 1937), Lübnan 

Köyleri (15 Birinci Kanun 1937), Lübnan Eteklerinde (12 İkinci Kanun1938), Bir Seyahatin 

Notları: Eski Sidon Şehri (20 İkinci Kanun 1938), Bir Seyahatin Notları-2 Lübnan’da Âşıklar 

Yatağı İştora (26 İkinci Kanun 1938).  

4 İkinci Teşrin 1937’de yayımlanan gazetenin üç ve onuncu sayfasında yer alan 

“Lübnan’da Türk Dostluğu” başlıklı yazıda yazar, on sene önceki izlenimlerini aktarır. Bu 
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izlenimlerin konusu olan yer Lübnan’dır. Lübnan, o tarihlerde Fransız mandası altında 

yaşamaktadır. Cemil Süleyman 1927’de Beyrut rıhtımına ayak basar. Çocukluk yıllarında 

Lübnan’da şahit olduğu  misafirperverlikten bahseder. Lübnan’ın Osmanlı Dönemi’ndeki 

hâliyle Cumhuriyet Dönemi’ndeki hâlini karşılaştırır. Lübnan’ın 1. Dünya Savaşı sonrasında 

Osmanlı’dan ayrılmasına değinir. Lübnan’ın Osmanlı’dan kopmasına ilişkin birtakım tarihî 

olaylara yer verir. Atatürk’ün Lübnan’da tanınırlığına ve yaptıklarına değinir.  

Gazeteden alıntılanan aşağıdaki kısımda yukarıda anlatılanların bir kısmı şu şekilde 

aktarılmıştır:  

“Arabacı merak ediyor; soruyor; şoför makineyi ağırlaştırıyor; bizimle 

konuşmak hevesine düşüyor. (…) 

-Her yerde fabrikalar açılmış; tezgahlar kurulmuş, maden ocakları işlemeğe 

başlamış; işçi çok kazanıyormuş; doğru mu? 

-Evet .. 

-Bunların hepsini Mustafa Kemal mi yapıyor.. 

-Evet..” (s. 3) 

 

Yazının devamında yazar, Türkiye’nin kalkınmasını Lübnanlıların takdir ettiğini 

belirtmektedir. 

16 İkinci Teşrin 1937’de yayımlanan gazetenin altı ve onuncu sayfasında yer alan 

“Beyrut Şehrini Nasıl Buldum?” başlıklı yazıda yazar, eski Beyrut’la yeni Beyrut’u 

karşılaştırır. Yeni Beyrut’un eskisinden çok daha güzel olduğunu belirtir. Eski Beyrut’un 

virane hâli ile yeni Beyrut’un güzellikleri yazar tarafından ayrıntılı bir şekilde tasvir edilerek 

karşılaştırılır. Beyrut’un tabiatı çiçekler başta olmak üzere tasvir edilir ayrıca Beyrut’taki 

sosyal yaşama değinilir. Eski Beyrut’u Osmanlı Dönemi’nde Cemal Paşa’nın yıktırdığı ve bu 

tarihten sonra çeşitli imar faaliyetleri sayesinde oranın güzelleştiği belirtilir. 

Gazeteden alıntılanan aşağıdaki kısımda yukarıda anlatılanların bir kısmı şu şekilde 

aktarılmıştır:  

“Eski Berut, eğri büğrü  daracık sokaklardan,  karanlık ve esrarengiz 

kemeraltılardan geçilir, yeraltında köstebek yuvalarına benzeyen bir nevi 

dehlizlerle sahile bağlı idi. Oralarda gündüz gözüyle adam boğazlanır, 

geceleri korkunç bir batakhane gibi, insan buralardan geçerken tüyleri 

ürperirdi (…) Bugün o korkunç batakhanenin yerinde büyük elektrik 

ampullerinin aydınlattığı bir hayat ve servet menbaı kaynaşıyor; binlerle insan, 

her gün ceplerini altın dolduruyor; akşam olunca otomobiller muhteşem bir 

katar halinde, Lübnan dağlarına müreffeh insan kafileleri taşıyor; zevk ve 

saadet taşan kâşânelerin içinde binlerle bahtiyar ömür sürüyor…” (s. 6). 

 

Bu metnin  15 Nisan 1935’te Doktor Cemil Süleyman tarafından Bostancı’da kaleme 

alındığı yazının sonunda belirtilmektedir. 

25 İkinci Teşrin 1937’de yayımlanan gazetenin yedi ve onuncu sayfasında yer alan 

“Dünyanın En Gürültülü Şehri” başlıklı yazıda yazar, Beyrut halkının gece uyumadığını 

gündüz de şehirde her yerin kalabalık olduğunu belirtir. Şehirde bir canlılık olduğuna değinen 

yazar; otomobiller ve tramvaylarla dolu caddelerde trafik yoğunluğu olduğunu, insanların çok 
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gürültü çıkardığını belirtir. Lokantalar ve yemek kültürüne değinir. Beyrut’taki eğlence 

yerlerinden bahseden yazar; Beyrut’un yeme-içme, eğlence ve konaklama sektörü açısından 

gelişmiş olduğunu belirtir. Beyrut’taki yaşamı İstanbul’dakinden farklı bulur. Bir akşam Türk 

arkadaşları onu bir eğlenceye davet eder, barlar sokağına giderler. Yazar orada Türkçe müzik 

çalındığına şâhit olur. Barların isimleri de Türkçedir, “Seyhan Gazinosu”, “Artvin Birahanesi” 

gibi isimler vardır.  

Gazeteden alıntılanan aşağıdaki kısımda yukarıda anlatılanların bir kısmı şu şekilde 

aktarılmıştır: “Eğlence yerleri, içki âlemleri, umumî hayatın karakteristik bir cephesidir. 

Memleket baştan başa yiyecek, içecek ve yatacak yerler ticaretiyle meşguldür.” (s. 7) 

Yazının sonunda bu metnin 30 İkinci Teşrin 1927’de Doktor Cemil Süleyman 

tarafından Beyrut’ta kaleme alındığı belirtilmektedir. Ayrıca yazıya bir de fotoğraf 

eklenmiştir. Bu fotoğrafta bir pazar yerindeki yerli halk vardır. 

15 Birinci Kanun 1937’de yayımlanan gazetenin altı ve onuncu sayfasındaki “Lübnan 

Köyleri” başlıklı yazıda yazar,  Beyrut’un iki yüz metre yukarısında bir dağ yamacındaki 

çiftlikte oturan bir arkadaşının yanına uğrar ve orada gördüklerini yorumlarla zenginleştirerek 

okuyucuya aktarır. Lübnan köylüsünün turistler sayesinde çok para kazandığını belirten yazar 

okuyucuya şu soruyu yöneltir: “Biz, Lübnan’dan daha güzel olan bu topraklarda daha güzel 

bir yaşam sürmek için ne bekliyoruz?” 

Gazeteden alıntılanan aşağıdaki kısımda Lübnan köylüsünün karakteristik özellikleri 

şu şekilde aktarılmıştır: 

“Lübnan köylüsü, ihtiyacı derhal seziyor; fırsatı bir saniye ihmal 

etmiyor. Bir insana ayni yerde üç kere rastgelse, hemen oraya bir çardak 

kuruyor; iki üç iskemle atıyor; bir cezve, birkaç fincanla işe başlıyor. Her 

Lübnanlının evi, köşesi bucağı, ayrı ayrı birer irat membaıdır. Hali vakti 

yerinde olan aileler bile evinin köşesini pansiyonerlere ayırmıştır (…) Lübnan 

köylüsünün bir tek endişesi vardır. Uçan kuşun rüzgarından nasıl bir fayda 

elde etmek mümkündür?.. Bu sırrı o keşfetmiştir. Bir kuruşun üstüne on para 

daha koymak için ana, baba, kız, oğlan, evde kim varsa, el birliğiyle çalışırlar 

ve muvaffak olurlar. Lübnan köylüsü, tavuğun tüyünü atmaz; portakalın 

kabuğunu toplar; kemikleri bir tarafa biriktirir; sigara paketlerini raflara istif 

eder; kibrit çöpleriyle ateş yakar; kağıt parçalariyle ocak tutuşturur (…) kuru 

toprağı bir oya gibi işlemiş ve süslemiştir (…) Beyrutlu kışın kazanır; yazın, 

kazandığını Lübnan köylüsüne verir.” (s. 6) 

 

Yazının sonunda, bu metnin 12 Birinci Kanun 1937’de Doktor Cemil Süleyman 

tarafından Taksim’de kaleme alındığı yazılıdır.  

12 İkinci Kanun 1938’de yayımlanan gazetenin yedi ve onuncu sayfasında yer alan 

“Lübnan Eteklerinde” başlıklı yazıda yazar, Beyrut’un dışında bulunan Cunya’ya Beyrut’un 

gürültülü ortamından sıyrılmak için gider. Cunya’da iki Türk diş hekimi kardeşe misafir olur. 

Yazar, Lübnan’ın Osmanlı hakimiyetinde vergi ve askerlikten muaf olduğuna, 1. Dünya 

Savaşı sırasında bölgede çok sıkıntı yaşandığına hatta insanların açlık çektiğine değinir. 

Yazısının devamında yazar, zamanla bir turizm şehri hâline gelen Beyrut’ta yabancıların ve 

yerli misafirlerin farkına varmadan çok para harcadıklarına da değinir. 
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Cemil Süleyman oradaki tabiat, temiz hava, insanların sıhhatinden ve yaşantısından şu 

şekilde bahseder: 

“Karıncalar, güneşi sezer sezmez ıslak topraklardan çıkarlar, 

canlanırlar, zevk alıyor, neşe duyuyor gibi, başlarını kaldırırlar; kendilerine 

can veren hareket veren kudretli ışığa bakarlardı. Kuşlar, tavuklar, dikkat 

ederdim, onlar da tıpkı insanlar gibi, yaşamaktan, rahat nefes almaktan zevk 

duyarlar, neşe, alırlar, koşuşurlar, uçuşurlar, içlerinde sanki bir dalga taşar, 

damdan dama sıçrar, bir çılgın gibi kendini yerden yere çarpardı. Bir odun 

parçasının üstünde pinekleyen horoz, neşeden kendi içine sığamıyor gibi, koşar 

duvardan duvara havalanarak, uçma taklidi yapardı. Galiba sevinç hayvana 

fazla heyecan veriyor, yüreğine sığmıyor (…) Burada yaşayanlar, hayatta bir 

nevi mazhariyete malik müstesna bir cemiyet halinde ömür sürerler. Bir fakir 

bahçıvan bir karış toprağın üstünde yuva kurar, refah yaratır, saadet bulur, 

düşüncesiz ve gailesiz yaşamağa muvaffak olur. O ne sakin ve vicdan rahatı 

içinde yaşayıştır!.. Hiç biri zengin değildir. Fakat, hepsi, serveti kendi 

toprağına çekmesini, kendi hayatını zenginin hayatı ile birleştirmesini iyi 

bilir.” (s. 7) 

 

Yazının sonunda bu metnin 05.01.1938’de Taksim’de kaleme alındığı belirtilmektedir. 

Ayrıca yazıya bir de fotoğraf eklenmiştir. Bu fotoğrafta Beyrut caddelerinden biri yer 

almaktadır. 

20 İkinci Kanun 1938’de yayımlanan gazetenin altı ve onuncu sayfasında yer alan “Bir 

Seyahatin Notları: Eski Sidon Şehri” başlıklı yazıda yazar, tarihî bir şehir olan Sidon 

hakkında bilgi verir. Cemil Süleyman, Beyrut’tan 76 km uzaklıktaki Sidon’a otomobille 

gider. Yazar, otuz beş sene önce ailesiyle orada geçirdiği çocukluk günlerini hatırlar: 

“Bilmiyorum, şimdi bu adet var mı?..  Üçyüz on üçte 11 yaşında bir çocuktum. Babam orada 

bulunan bir redif alayının kumandanıydı.” (s. 6). Yazar, o günlerdeki mutluluğu arar kendinde 

ama bulamaz. Şehrin hiç değişmemiş olduğunu şu sözlerle aktarır: 

“Dikkat ettim, bir tek taş, yerini değiştirmemiş, Fenikelilerin büyük 

ticaret iskelesi, bir gün evvel terkedilmiş gibi duruyor. Romalılar saltanat 

kurmuş, Yunanlılar ömür sürmüş, Ehlisalip orduları gelip geçmiş, Napolyonun 

askerleri ocağına incir dikmiş, fakat şehrin bir çizgisi değişmemiş…” (s. 6) 

 

Cemil Süleyman öğrenim gördüğü ilkokulu ziyaret eder. Okulun müdürü olan papaz 

ve diğer görevliyle konuşur. Çocukluk hatıralarına değinir. Yazar oradan dönerken üzgündür. 

Yazarın üzüntüsü ve Sidon’la ilgili izlenimleri yazıdan alıntılanan aşağıdaki kısımda 

mevcuttur:  

“Sevdiğini gömdükten sonra, mezardan dönen bir yaslı gibi, yüreğimde 

derin bir sızı ile, bu memleketten, tamam otuz beş sene sonra, ikinci defa 

ayrılıyorum. Yüreğimde, bir köşeye çekilip için için ağlamak ihtiyacı var. 

Otomobilin arka penceresinden bakıyorum. Eski Sidon, kurban isteyen bir 

mabud heykeli gibi, Akdenizin kıyısına uzanmış kanını içmek için başka bir 

nesil, başka bir tarih bekliyor.” (s. 10) 
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Yazının sonunda, metnin 15.01.1938’de Güneysu’da kaleme alındığı belirtilmektedir. 

Ayrıca yazıya bir de fotoğraf eklenmiştir. Bu fotoğrafta “Lübnan’dan bir manzara” notuyla bir 

şehir manzarası yer almaktadır. 

26 İkinci Kanun 1938’de yayımlanan gazetenin dokuz ve onuncu sayfasında yer alan 

“Bir Seyahatin Notları-2 Lübnan’da Âşıklar Yatağı İştora” başlıklı yazıda yazar, yazısına 

babasının  sürgüne gönderilmesi sebebiyle 1894’te ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği Beyrut-

İştora-Şam yolculuğundan bahsederek başlar. Aynı güzergahtan genç bir zabitken tekrar 

geçer. Yazar, ailesiyle gerçekleştirdiği kırk üç sene önceki seyahati ve genç bir zabitkenki 

yaptığı seyahati hatırlar. Yazar, ailesiyle birlikte kırk üç sene önce karlı ve soğuk bir havada 

gerçekleştirdiği zorlu seyahati altı atın çektiği “dilijans” denen bir ulaşım aracıyla yaptıklarını 

okuyucuya nakleder. Bu yolculuğun orta noktası olan yani Beyrut ile Şam’ın arasında bir yer 

olan İştora’nın kırk üç sene önceki hâlini şu şekilde tasvir eder: “Burası, lübnan dağlarının 

Bukâilaziz ovasına bakan arka eteğinde son istasyondur; Suriye ve Lübnan gençlerinin 

muaşaka yaptığı akasya gölgelerinin altında, bir kuş yuvası gibi zarif görünen emin ve sakin 

bir köşedir” (s. 9). 

 Yazar, İştora’ya görevi sebebiyle tekrar uğradığında yaşlı bir Arap ona kırk üç sene 

önceye ait bir fotoğrafı gösterir. Fotoğraf o zorlu yolculukla ilgilidir. Fotoğrafta babası ve 

yazar vardır. Yazar, geçmiş günleri hatırlamayı sevdiğini belirtir. Otomobille mesafelerin 

artık kısaldığını belirten Cemil Süleyman, Şam-İştora arasındaki mesafenin bir saatte 

alındığını belirtir ayrıca yolun fizikî durumuna da değinir. 

Yazarın kırk üç sene önce ve genç bir zabitken iki kez uğradığı bir yer olan İştora’nın 

güzelliklerinin ve oranın Şam ve Beyrut’la olan ulaşım durumunun anlatıldığı yazının 

sonunda, metnin 18.01.1938’de Güneysu’da kaleme alındığı belirtilmektedir.  

 

Sonuç 

Hikâye ve romanlarıyla tanınan, Fecriâti yazarlarından Cemil Süleyman Kurun 

Gazetesi’ndeki yazıları vasıtasıyla edebiyat ve basın dünyasına yeniden adım atarak 

okuyucularıyla tekrar buluşma imkanını bulmuştur. Yazarın Kurun Gazetesi’nde yer alan 

Lübnan’la ilgili yazıları hem yazarın hayatından izler taşımakta hem de yazarın o coğrafyayla 

ilgili izlenimlerini okuyuculara aktarmaktadır. Yazılar bu yönleriyle anı, deneme ve gezi 

yazısı türünün özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Bu yazılar aynı zamanda, Lübnan’ın 19. 

yüzyılın sonu ila 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki siyasal, sosyal ve tarihî durumunu yansıtan 

metinlerdir.  

Cemil Süleyman’ın Kurun Gazetesi’ndeki yazılarında bahsedilenleri şu şekilde 

özetlemek mümkündür: 

Lübnan’da Türk Dostluğu (4 İkinci Teşrin 1937) : Yazar, 1920’li yıllarda Lübnan’daki 

misafirperverlikten özelikle de Türklere karşı gösterilen misafirperverlikten övgüyle 

bahsetmektedir. 

Beyrut Şehrini Nasıl Buldum (16 İkinci Teşrin 1937) : Yeni Beyrut’la eski Beyrut’u 

karşılaştıran yazar, yeni Beyrut’un eski Beyrut’tan daha güzel olduğunu belirtir. 
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Dünyanın En Gürültülü Şehri (25 İkinci Teşrin 1937) : Yazar, Beyrut’un gece ve 

gündüz çok canlı ve gürültülü bir şehir olduğunu belirtir.  

Lübnan Köyleri (15 Birinci Kanun 1937) : Lübnan köyleri ve köylüsü hakkında 

izlenimlerini aktaran yazar, Lübnan köylüsünün turistler sayesinde çok para kazandığını 

belirtmektedir. 

Lübnan Eteklerinde (12 İkinci Kanun1938) : Yazar; Beyrut’un dışında bir yer olan 

Cunya’nın tabiatı, temiz havası, insanlarının sıhhati ve yaşantısından bahsetmektedir.  

Bir Seyahatin Notları: Eski Sidon Şehri (20 İkinci Kanun 1938) : Tarihî bir şehir olan 

Sidon hakkında bilgi veren yazar, ailesiyle orada geçirdiği çocukluk günlerini özlemle anar. 

Bir Seyahatin Notları-2 Lübnan’da Âşıklar Yatağı İştora (26 İkinci Kanun 1938) : 

Yazar bu yazısında, kırk üç sene önce ailesiyle gerçekleştirdiği Beyrut-İştora-Şam rotalı 

yolculuktan ve genç bir zabitken İştora’ya yaptığı seyahatten ayrıca İştora’nın 

güzelliklerinden bahsetmektedir.  

Çalışmamızın kapsamına giren yazıların hem Cemil Süleyman’ın hayatı ve edebî 

kişiliğiyle ilgili hem de Lübnan’la ilgili gerçekleştirilecek araştırmalar için önemli katkılar 

sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Girit Tarihi Ve Turhan Paşa 

 

Zafer Eroğlu
1
 

Özet 

 

Girit adası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerdir. Osmanlı Devleti, stratejik açıdan 

da önemli bir yer olan Girit’i 17. yüzyılda ele geçirmiştir. Milliyetçi akımlarının başlaması ve 

bunun adaya sıçraması hem Osmanlı hem de Girit için farklı dönemlerin yaşanacağının 

habercisi idi. 19. yüzyılda Girit’teki Rumların isyanların ardı arkası kesilmedi. Zaman zaman 

yabancı ve büyük devletlerin de müdahalesi isyanların olgunlaşmasını ve alevlenmesine sebep 

olmuştur. Girit’te görevli olan Osmanlı Devlet adamları buradaki isyanları durdurmak ve 

sükuneti sağlamak için birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar orada var olan ne 

Rumları ne de Müslüman halkı memnun etmemiştir. Bu devlet adamlarından bir tanesi de 

Turhan Paşa’dır. Osmanlı Devleti’nde birçok görevlerde bulunan Turhan Paşa, Girit’te ilk 

olarak vali vekili daha sonra da vali olarak görevlendirilmiştir. Paşanın ilk olarak yapmış 

olduğu icraatı adayı gözlemlemek ve raporlar hazırlamaktı. Burada hazırlamış olduğu raporlar 

dikkate alınmaması Girit’in Osmanlının elinden çıkacağının habercisiydi.  

Anahtar Kelimeler: Girit, İsyan, Osmanlı, Bürokrasi, Turhan Paşa. 

 

        HİSTORY OF CRETE AND TURHAN PASHA 

Abstract 

History of Crete and Turhan Pasha Abstract The island of Crete is a place that has hosted 

many civilizations. The Ottoman Empire captured Crete, which is a strategically important 

place, in the 17th century. The start of the nationalist movements and the spread of this to the 

island were the harbinger of different periods for both the Ottoman Empire and Crete. In the 

19th century, the revolts of the Greeks in Crete did not cease. The intervention of foreign and 

big states from time to time caused the maturation and exacerbation of the rebellions. The 

Ottoman statesmen who were in charge in Crete carried out many studies to stop the 

rebellions and provide peace. These works did not please the Greeks or the Muslim people 
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who were there. One of these statesmen is Turhan Pasha. Turhan Pasha, who held many 

positions in the Ottoman Empire, was first appointed as the deputy governor and then as the 

governor in Crete. The first thing the Pasha did was to observe the candidate and prepare 

reports. The fact that the reports he had prepared here were not taken into account, 

foreshadowed that Crete would come out of the hands of the Ottomans.  

Keywords: Crete, Revolt, Ottoman, Bureaucracy, Turhan Pasha. 

 Giriş 

 Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’i Türk denizi haline getirmişken Girit bu dönemde 

Venediklilerin elindeydi. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir deniz yolları üzerinde yer alan, 

Osmanlı deniz gücü için bir üs vazifesi görecek olan ve Ege denizinin kilidi rolünde bulunan 

adanın Venediklilerin egemenliğinde olması, Osmanlı tarafından bu adanın alınmasını artık 

zorunlu hale getirmişti. Ayrıca bu önemli yerin Osmanlıdan başka bir devletin elinde olması 

Osmanlının deniz ticareti açısından ne kadar güvende olabilirdi ki? Girit’in fethedilmesi 

meselesi Osmanlının kuruluş padişahları döneminde başlamış yükselme dönemi 

padişahları döneminde de devam etmiştir. Osmanlı Devleti, bu adayı almak için uzun 

uğraşlar vermişse de en nihayetinde 1699 yılında ele geçirilmiş ve Doğu Akdeniz’de güç 

tamamen Osmanlı’nın olmuştur. 

 Girit’in Coğrafi Konumu. 

 Girit adası, Akdeniz’de bulunan birçok ada içerisinde beşinci sırada, Doğu Akdeniz’e 

baktığımız da ise Kıbrıs adasından sonra Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında ve 

Akdeniz’in doğusunda bulunan askeri ve stratejik açıdan önemli ikinci büyük adadır (Cengiz, 

1999: 1). Akdeniz’i Ege denizinden ayıran bir konumda olup 8259 km² büyüklüğündedir. 

Batı-doğu istikametinde yaklaşık 260 km., genişliği ise 15-50 km. arasında değişmektedir 

(Tukin, 1996: 85). 

 Girit Tarihi 

 Girit’te birçok medeniyet ev sahipliği yapmıştır. Buranın ilk sahipleri M.Ö. 3000 ile 

1400 tarihleri arasında Küçük Asyalılardır. Daha sonraki dönemlerde Akkalar, Dorlar, 

Yunanlılar ve Romalılar burada hüküm sürmüştür. Girit’e yönelik ilk Müslüman akını ise 

Emeviler döneminde olmuştur. Muaviye döneminde her yıl Arap ordusu Akdeniz ve Ege’ye 

sefer düzenlemiştir. Bu seferlerin devamı gelmiş, İtalya’nın fethinden sonra I.Velid 
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döneminde Akdeniz’de ki bazı adalar alındıktan sonra Girit’e de kuvvet gönderilerek buranın 

bazı yerleri ele geçirilmiştir. Emevilerden sonra Abbasi döneminde de Girit’e seferler 

düzenlenmiş ve bir dönemden sonra Araplar tarafından burada Kandiye şehri kurulmuştur 

(Tukin, 1996: 85). 

 Emeviler, Kandiyeyi fethettikten sonra yaklaşık olarak burada bir buçuk asır (827-961) 

kadar hüküm sürmüştür.  961 senesinden sonra buralara Bizanslılar hüküm sürmüştür. IV. 

Haçlı seferinin gerçekleşmesi ile İstanbul’u aldıkları gibi Girit’te haçlıların eline geçmiştir. 

Haçlılar tarafından Bizans İmparatorluğu paylaştırılırken Girit, Montferra Markisi 

Bonface’yanın payına düşmüştür. Markisi, Girit’i almakla bazı sorunlarla karşılaşacağını 

bildiğinden 12 Ağustos 1204 tarihinde Venediklilerle anlaşma sağlayarak Girit’i onlara terk 

etmiştir. Bu tarihten itibaren Girit’te yeni dönem başlamış oldu (Gülsoy, 1997: 5). 

 Venedikliler, adada hakimiyetlerini sürdürmek için Romalıları örnek almıştır. Onlar 

gibi anavatandan bir kısım halkı getirerek adaya yerleştirmiştir. Ada; Hanya, Resmo, Kandiye 

ve Sitia idari bölgelerine ayrılmıştı.  Venedikliler, ileri ki zamanlarda sıkıntı yaşayacaklarını 

anlamış olacaklar ki sahil şehirlerinin tamamını tahkim etmiş ve adanın iç kesimlerinde 

kaleler yaptırmıştır. Girit’in savunmasını sağlamak için 20.000 kadar asker bulunduruyordu. 

Girit’te toprak; Venedik Cumhuriyetinin hizmetleri için müsadere edilen arazi, Katolik 

Kilisesine vakfedilen toprak ve anavatandan gelenlere tahsis edilen toprak olmak üzere üç 

guruba ayrılmıştı (Menekşe, 2018: 18).  

 Adanın alınmasından sonra Venedikliler tarafından yapılan icraatlar halk tarafından 

ilkin memnuniyetle karşılansa da tahıllar üzerinden 1/3 oranında alınan vergi, arazi sahipleri 

üzerindeki baskı, köylülerin her biri yılda bir defa belli bir miktar para ve bundan başka diğer 

birçok aidatı ödemekle de yükümlü tutması adada hoşnutsuzluklarında başlamasına sebep 

oldu. Bunlara ek olarak, Girit’in dünyevi hakimleri gibi uhrevi efendileri olan Katolikler, 

Ortodoks kilisesinin varlıklarına el koydular. Bu sıkıntıların paralelinde Cenevizliler; 

yaşanılanları fırsata çevirmek için çıkan isyanı desteklemiş ve Girit’te 1204-1664 yılları 

arasında 15 defa ayaklanma meydana gelmiştir. Ayaklanmalar, Venediklilere pahalıya mal 

olsa da sonuçta kazanan onlar olmuştur (Tukin, 1996: 86; Menekşe, 2018: 18). Venedikliler, 

Girit’in doğu kısmını güvence altında tutmak için Girit Dukalığı vasıtasıyla Anadolu 

kıyılarına hâkim olan ve denizcilikle uğraşan Aydın ve Menteşeoğulları ile ticari ve siyasi 

ilişkilerde bulunmuş ve bazı antlaşmalar imzalamışlardır. Yalnız bu antlaşmalar, Osmanlıda 

Yıldırım Beyazıt’ın bu beylikleri fethedene kadar sürmüştür. Osmanlıların Aydın ve 
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Menteşeoğullarını fethi ile tarihte Girit için Osmanlı-Venedik mücadelesi başlamış oldu. Girit 

Dukalığı iyi ilişkilerin devamı için bu sefer Osmanlı Şehzadesi Süleyman Bey ile antlaşmalar 

yapmıştır. Osmanlı-Venedik siyasi siyasi çekişmelerde Girit önemli rol oynamıştır. Fatih 

Sultan Mehmet döneminde Venediklerle münasebetin bozulması üzerine 1469 yılında Girit, 

Osmanlı hücumlarına maruz kaldı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde Venedik ve 

Osmanlılar arasında çıkan 1538 savaşında en fazla zarar gören yer oldu. Yine bu dönemde 

Osmanlılar ile Venedikliler arası düzelse de bu durum II. Selim’in tahta çıkmasına kadar 

sürdü. 1567 yılında Kıbrıs fethi sırasında Girit’e akında bulunuldu. Girit, Osmanlılar 

tarafından Kıbrıs’ın alınması ile Doğu Akdeniz hakimiyeti bakımından ciddi bir engel teşkil 

etmeye başlamıştır (Tukin, 1996:86).  

 Girit’in fethi meselesi IV. Murat zamanında da ele alındı. Fakat olumlu bir netice 

alınamadı. Sultan İbrahim döneminde Kızlarağası Sünbül Ağa olayı Girit meselesini daha da 

alevlendirdi. Silahdar Yusuf Paşa komutasında sevk edilen donanmanın hareketiyle, 1645 

yılında başlanan sefer, IV. Mehmet döneminde de devam edildi. Yaklaşık 25 sene kadar 

sürecek olan bu mücadele sonucunda zaman zaman Osmanlı çok sıkıntılı vakitler geçirmesine 

rağmen Girit seferleri Fazıl Ahmet Paşa zamanında 5 Eylül 1669 antlaşması ile Osmanlılar 

lehine sonuçlanmıştır. Suda, Spinalunga, Granbusa kaleleri hariç, Girit adasının tamamı 

Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bu durum 1715 senesine kadar devam etti. Damat Ali 

Paşa’nın Mora seferi esnasında bu kaleler de zapt edilerek Girit, tamamen Osmanlı adası 

olmuştur (Aktepe, 1967: 2).  

 Osmanlı Devleti, almış olduğu diğer yerlerde olduğu gibi Girit’te de yerli halkın her 

yönden güvenliğini garanti altına almış, inançlarına karışmamış, dillerini serbestçe 

kullanmalarını sağlayacak haklar vermiştir. Osmanlı Devleti’nin daha sonraki yıllarda gücünü 

kaybetmesi ve iç yönetimdeki bozuklukların baş göstermesi üzerine adanın yerli halkı 

Osmanlıya karşı 19. Yüzyılın sonlarına doğru isyan etmeye başlamıştır (Uçarol, 1985: 182). 

 Rumların bağımsızlık ve isyanda harekete geçmelerinde ilk adımı 1814 tarihinde 

Odesa’da ikisi Rum ve biri Bulgar olmak üzere üç kişilik bir tüccar gurubu tarafından kurulan 

gizli Etnik-i Eterya örgütüdür. Bu örgüt, ihtilal örgütü olup, Rumların ayaklanması için, 

paralar toplanmış, silah dağıtmış ve ayaklanma için propaganda faaliyetlerine girişmiştir. 

1815 yılında dernek İstanbul’da üç Fenerli Rum tarafından kurulmuş ve adalar dahil 

Osmanlının her tarafına şubeler açmıştır. Amaç, Bizans imparatorluğunu yeniden kurmaktı. 

Bunun için örgütün başına Rus Çar’ının yaveri Aleksandr Ypsilanti getirilmiştir. Ayaklanma 
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6 Mart 1821 tarihinde Boğdan’a girmesiyle başladı. Yalnız Eflak ve Boğdan’daki 

Romenlerin, Rumları sevmemesi ve Osmanlı ile aralarının bozulmaması için destek 

vermemesi ayaklanmanın başarılı olmasına engel oldu (Armaoğlu, 2016: 182). 

 Girit’te isyanların başlamasına neden olan bir diğer sebeplerden bir tanesi de 

Osmanlı’nın Tepedelenli Ali Paşa isyanı ile meşgul olmasıdır. Tepedelenli Ali Paşa 

Osmanlının başarılı bir Paşası iken Osmanlının iç siyasi olaylarından sonra isyan etmiş ve 

Osmanlı bu isyanla uğraşmak zorunda kalmıştır. Diğer yandan Boğdan da meydana gelen 

ayaklanma Mora ve adalara sıçramış özellikle Çamlıca ve Suluca’da Rumlar tarafından 

çıkarılan isyanlar Girit adasında da baş göstermiştir. Hanya sancağına bağlı Apokorano ve 

Hanya nahiyesinin dağ köylerindeki gayri müslimler 1821 yılının temmuz ayının başında 

isyan etmişler ve Osmanlıya ait kasaba ve köylere hücum etmişlerdir.  Yaşanan bu olaylar 

karşısında Osmanlıda Bab-ı ali, Girit’te vuku bulan bu olayların yatıştırılması ve asayişin 

yeniden sağlanması için Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya havale etti ( Armaoğlu, 2016: 182; 

Tukin, 1996: 88). 

Girit, Mora, Tepedelenli Ali Paşa isyanları, Rumların kurmuş olduğu Eterya gizli 

cemiyetinin faaliyetleri ve bu faaliyetler içerisinde bulunan İstanbul’daki Rum Ortodoks 

Patrikhanesinin başkanı Patrik Grigoryus’un Rus Çarı ile mektuplaşıp isyanı desteklemesini 

istemesi, isyanla ilişkisinin belirlenmesi üzerine 22 Nisan 1821’de dini kıyafetiyle 

Patrikhanenin kapısında asılması Osmanlının yeni bir sorunla karşılaşmasının fitilini 

yakmıştır. Avrupalı Devletler, yaşanan bu olaylardan sonra Yunan meselesi ile daha yakından 

alakadar olmaya başlamıştır. 4 Nisan 1827 de Rusya ve İngiltere imzaladıkları Petersburg 

Protokolü ile özerk bir Yunanistan kurulması konusunda anlaştılar sonra da buna Fransa 

katılmıştır. 6 Temmuz 1827 yılında bu üç devlet bir araya gelerek Londra Protokolünü 

imzalamıştır. Osmanlı bu protokolü kabul etmemesi üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya 

donanmaları 20 Ekim 1827’de Navarinde Osmanlı donanmasını imha etti. Nisan 1828 

senesinde Rusya, Osmanlıya savaş ilan etti. Savaş, Rusya’nın üstünlüğü ile sona erdi. İki 

devlet arasında imzalanan Edirne Anlaşmasının en önemli tarafı Osmanlının bağımsız Yunan 

Devletini tanımasıydı (Kalelioğlu, 2009: 41-42) 

Yunanistan’ın kurulmasıyla Girit’in Yunanistan’a bağlanmasını bekleyen Rumların 

beklentisi boşa çıkınca tekrar isyan etmişlerdir. 1831 yılında isyanın bastırılması için II. 

Mahmut, Girit Valiliği karşılığında Mehmet Ali Paşa’ya bu görevi vermiştir. Mehmet Ali 

Paşa ilk olarak bu teklifi kabul ederek isyanı bastırmış daha sonra bu anlaşmanın kendisine 
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çok fazla bir menfaat sağlamayacağını anladığından Girit adasında çok fazla kalmak 

istememiştir. 15 Temmuz 1840 tarihinde imzalanan Londra antlaşmasıyla Mehmet Ali Paşa, 

Girit’ten tamamen çekildi. Böylece Girit’tin mülhakatıyla birlikte bir eyalet şeklinde Mustafa 

Naili Paşaya bırakıldı. Girit adasının yeniden Osmanlı idaresine girmesinden çok kısa bir süre 

sonra adada isyanlar tekrar etti (Aktepe, 1967: 4-5). 

Karadeniz’in yegâne sahibi olan Osmanlı Devleti, 19.yüzyılın ikinci yarısına 

gelindiğinde en önemli rakiplerinden ve Karadeniz’deki Osmanlı Sahipliğine göz diken devlet 

Rusya olmuştur. Bu devlet, Osmanlıya karşı Kırımda rahatsız edici birtakım icraatlarda 

bulunması Osmanlı ve Rusya arasında Kırım sorununun (1853-56) patlak vermesine neden 

olmuştur. Her fırsatı değerlendirmeyi kendilerine görev edinen, her defasında Rusya’dan 

destek alan Rumlar, Yanya ve Tırhala çevresinde çatışmalara kadar varan olaylarla isyan 

etmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine iki devlet Osmanlı ve Yunanistan arasındaki diplomatik 

ilişkiler derin yara almıştır. Kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden İngiltere ve Fransa, 

Yunanlıları devre dışı bırakmak için Pire limanını işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti, 

Rumların asiliklerinin daha fazla ilerlememesi için Osmanlı Devleti’nde bir dönem 

sadrazamlık görevini de ifa eden Keçecizade Fuad Efendi’yi görevlendirdi. Bu Osmanlı 

Devlet adamı görevini başarı ile yerine getirmiş isyanın daha fazla yayılmasına izin 

vermeyerek bastırmıştır. 

1866 yılında Girit Hıristiyanları, asıl maksatları ilhak olmakla beraber, adadaki 

Osmanlı idaresinin uygulamakta olduğu vergilerin ağırlığından şikâyetle yeni bir kıyama 

yönelmişler, Müslüman ahalinin can ve mallarına saldırıda bulunarak bu emellerini kuvveden 

fiile çıkarmaya çalışmışlardı. Girit’in Yunanistan’a ilhakı yolunda kurulmuş olan gizli 

cemiyet üyelerinden Kallegris’in hazırladığı yeni bir isyan programını tatbike koyan Rumlar 

bu maksatla adada bir ihtilal komitesi meydana getirmiş ve 2 Eylül 1866’da da Girit’in 

Yunanistan’a ilhakını ilan etmişlerdi (Hülagü, 2004:334). Bu durumu fırsat bilen ilk devlet 

Rusya olmuştur ve Girit’in Yunanlılara bırakılması önerisinde bulundu. Rusya’yı destekleyen 

bir diğer devlet Fransa idi. Fransa, Belçika’yı kendisine katmayı tasarladığından Rusya’yı 

destekliyordu. Yalnız İngiltere, Rusya’nın istekleri ile genişleyecek ve gelişecek güçlü bir 

Yunanistan istemediğinden Rusya’yı desteklemiyordu. Yunanistan, hükümeti ve halkı olmak 

üzere her yandan Girit’e para, eşya ve silah gönderilirken, isyancıların başına komutan olarak 

da Atina garnizon komutanı gönderilmişti. Yunan basını, Avrupa halk oyunu kışkırtıyor, bu 

yolda para ve insan yardımı sağlamaya çalışıyordu ve başarılı da oluyordu. Fransa ve Rusya 

Osmanlı hükümetine başvurarak Girit’in Yunanistan’a bırakılmasını veya hiç olmazsa özerk 
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ve imtiyazlı bir yönetim kurulmasını istediler. Osmanlı Devleti’nin bir iç ayaklanması 

durumunda olan Girit olayına yabancı devletlerin karışmaları, devletler hukuku bakımından 

dayanıksızdı. Ancak, Osmanlı Devleti bir yandan ayaklanmayı bastırmak için gerekli 

tedbirleri almaya başlamakla beraber, öte yandan da siyasi yönden Avrupa devletleri yanında, 

kendi hareket tarzının haklı olduğunu ispat etmeye çalışıyordu (Türk Silahlı Kuvvetleri 

Tarihi, 1978: 591-92). 

Tarih 1867 olduğunda Girit’te yeni bir isyan çıkaran Rumlar, ilkin ıslahatlar 

istediklerini ifade ettikleri halde Osmanlı Devleti’nin zaafını görünce Girit’i Yunanistan’a 

ilhak ettiklerini ilan etmişlerdir. Dönemin sadrazamı Ali Paşa bizzat mesele ile alakadar 

olmuş ve Girit’e gitmiştir. Sadrazam, isyanı şiddetli bir şekilde bastırsa da Girit’i şiddetle 

Osmanlıda tutamayacağını anladığından adaya ıslahat bu ıslahatın neticesinde muhtariyet 

verilmesi gerektiği kanaatine varmıştır. Ali Paşa tarafından, Rumların Osmanlı Devleti’ne 

karşı bulunduğu hareketlerden vazgeçmeleri için ve adanın Osmanlıda sükûnet içerisinde 

kalması için 1868 tarihinde nizamname hazırlamıştır (Karal, 1995: 118-119). Nizamnameye 

göre Girit, padişah tarafından tayin edilecek bir vali tarafından yönetilecek; askeri gücün 

sorumluluğu bir komutana verilecektir. Valilik ve komutanlık birbirinden ayrı olmakla 

beraber, gerektiği takdirde bu iki memuriyet birleştirilebilecekti. Valinin maiyetinde, biri 

Müslüman ve diğeri Hıristiyan olmak üzere iki müşavir bulunacaktır. Girit, gereği kadar 

sancaklara ayrılacak, mutasarrıflar padişah iradesiyle tayin edilecek; mutasarrıfların yarısı 

Müslüman ve yarısı Hıristiyan olacak; Müslüman mutasarrıflara Hıristiyan yardımcı ve 

Hıristiyan mutasarrıflara Müslüman yardımcı verilecektir (Beyhan, 2011:137) Kazaların 

yönetimleri de tıpkı sancaklardaki yönetim gibi teşkilatlanacaktır. Vali, mutasarrıf ve 

kaymakamların birer idare mec1isleri olacaktır. Vilayet idare mec1isleri valinin başkanlığında 

iki müşavir, adliye müfettişi, metropolit, defterdar, mektupçular ve halk tarafından seçilen üçü 

Müslüman, ikisi Hıristiyan üyelerden oluşturulacaktır. Ada'nın mali bürokrasisi; vilayette 

defterdar, sancaklarda birer muhasebeci ve kazalarda birer malmüdüründen meydana 

gelecektir. Ada'da resmi yazışmalar Türkçe ve Rumca yapılacaktır. Bunun için vilayette iki 

mektupçu ve sancaklarda ikişer başkatip bulunacaktır. Vilayet, sancak ve kazalarda cinayet ve 

hukuk mahkemeleri kurulacak; mahkemelerin Müslüman ve Hıristiyan üyeleri halk tarafından 

seçilecektir. Vilayet merkezinde ve Müslümanların yaşadığı sancaklarda birer şer'i mahkeme 

de bulunacaktır. Ali Paşa, adada yönetimi belirledikten ve mümkün mertebe de asayişi 

sağladıktan sonra Girit Valiliğine ve komutanlığına Hüseyin Avni Paşa’yı getirdikten sonra 

28 Şubat 1868 tarihinde İstanbul’a geri dönmüştür (Beyhan, 2011: 137).  
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Osmanlı Devleti tarafından yapılan bu icraatlar Yunanistan’ın menfaatine ters 

olduğundan daha önce yapmış olduğu aykırı hareketleri sürdürmeyi devam etti. Adayı 

kendisine bağlamak adına silahlanmayı alenen yapmaya başladı. Rusya da destek vermeden 

geri kalmadı. Yunanistan’ın gerçekleştirmiş olduğu bu durum Osmanlı ile 2 Aralık 1868 

tarihinde siyasi münasebetlerin kesilmesine neden oldu. Bu durum Osmanlı ve Yunanistan 

arasında savaşın çıkmasına neden olacaktı ki; Prusya’nın teklifi ve III. Napolyon’un daveti 

üzerine 9 Ocak 1869 tarihinde Paris’te Fransa, Rusya, İngiltere, İtalya, Prusya, Avusturya ve 

Osmanlı Devleti arasında bir konferans düzenlendi (Aktepe, 1967: 15). Devletler arası yapılan 

görüşme sonrasında 20 Ocak 1869 tarihinde Paris Konferansının resmi bildirisi kabul edildi. 

Bu bildiri ile; Yunanistan’ın Osmanlılara karşı çeteler toplamaktan vazgeçmesi, Girit’te isyan 

eden asilere malzeme götürecek gemilerin Yunanistan limanlarında donatılmasının 

yasaklanması ve göçmenlerin Girit’e dönmelerine engel olunması istenmekteydi. Bildirinin 

alınmasından sonra en geç bir hafta içinde kabul edilmemesi halinde, bundan sonra 

Yunanistan’ın hareketlerinden doğacak sonuçlarda Büyük Devletlerce yalnız bırakılacağını 

ihtar ettiler. Yunanistan bu baskı karşısında 6 Şubat 1869 tarihinde bildiriyi kabul etmek 

zorunda kaldı. Böylece olası Osmanlı-Yunan savaşının önüne geçilmiş oldu. Böylece, 

İngiltere’nin isteği doğrultusunda statükonun korunması esas alınarak, Doğu Akdeniz 

bunalımı önlenmiş oluyordu. Ancak, Büyük Devletlerin isteğine boyun eğilerek kabul edilen 

bu durum ne Yunanistan’ı ne de Girit Rumlarını memnun etti. Bu nedenle emellerini 

gerçekleştirmek ve yeniden harekete geçmek üzere yeni fırsatlar beklemeye başladılar 

(Uçarol, 1985: 186-187). 

Rumlar, Balkanlarda patlak veren Bosna-Hersek ve Bulgar isyanları ile bekledikleri 

fırsat karşılarına çıkmıştı. Böylece, 1876’da tekrar silaha sarılmışlardır. Gerek 

Yunanistan’dan yardım ve destek almaları ve gerekse Osmanlı Devleti’nin 1877 Nisanı’nda 

başlayan Rus seferi ile meşgul bulunması bu isyanın uzamasına sebep olmuştur. Diğer 

taraftan Osmanlı-Rus Harbi’ni emellerine ulaşma yolunda fırsat bilen Yunanistan ise savaşın 

Rusya lehine seyretmeye başlaması üzerine emellerini kuvveden fiile çıkarmak istemiştir. 

Yunanistan 2 Şubat 1878’de Yunan Dışişleri Bakanı Theodoros Deliyannis vasıtasıyla 

Osmanlı idaresindeki Yunan topraklarını işgal etmeye karar verdiğini ilan etmiş ve arkasından 

da askerlerini teçhiz ile savaş hazırlıklarına başlamış, Epir, Teselya ve Girit gibi yerlerde 

isyan ve işgal hareketi içerisine girmiştir. Fakat gerek Rusya’nın Pan-Helenizm’i, Pan-

Slavizm karşısında tehlikeli bulması ve gerekse kendi menfaatleri bakımından Yunanistan’ın 

izlemekte olduğu politikayı İngiltere ve Fransa’nın uygun görmemesi ve yine 31 Aralık 
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1877’de Osmanlı-Rus Savaşı’na dair mütarekenin imzalanması Yunanistan’ın Epir bölgesinde 

daha fazla ilerlemesine mâni olmuştur. Mayıs 1878’de İngiltere’nin de müdahalesi neticesi 

Teselaya’daki ayaklanmalar son bulmuştur (Hülagü, 2004:338-339). 

Tarihte 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının (1877-78) galibi Rusya 

olmuştur. Bu savaştan sonra iki devlet arasında Ayestefanos antlaşması imzalanmıştır. Uzun 

vakitten beri Girit adasına müdahalelerde bulunan Rusya, bu antlaşma ile bu durumu daha da 

kuvvetlendirmiştir. Dönemin büyük devletlerinden İngiltere, Rusya’nın elde ettiği 

kazanımlarından rahatsız olunca Berlin Antlaşması ile Rusya’nın bahsi geçen kazanımlarına 

engel olmuştur. Yerine 1868 muhtariyet planının uygulanması ve bu konuda Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa devletlerini bilgilendirmesi esası getirilmiştir. Avrupa Devletleri, Berlin 

Kongresi’nde adaya vaat edilen hususların gerçekleştirilmesi için Osmanlı Devleti’ne baskılar 

yapmışlardır. Avrupa Devletleri karşısında taahhüt altına giren Osmanlı Devleti hem bu 

baskılardan kurtulmak hem de adada devam eden isyan olaylarını sona erdirmek istemektedir 

(Cengiz, 2018: 78). Bunun üzerine Osmanlı devleti, Girit’e Gazi Ahmet Muhtar Paşa 

göndermiştir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa da isyan eden Rumlarla konsolosların kontrolü altında 

ve bunların Hanya’ya yakın ikamet ettikleri Halepa mevkiinde müzakereler yapılarak 23 

Ekim 1878’de bir mukavelename imzalandı (Tukin, 1996: 89). İmzalanan bu mukaveleye 

Halepa Fermanı denilmektedir. Hükümleri ise; 

          “1- Girit genel valisi beş yıl süreyle tayin edilecektir. Bu vali Müslüman veya 

Hıristiyan olabilecektir. Müslüman olduğu takdirde Hıristiyan yardımcı, Hıristiyan olduğu 

takdirde Müslüman yardımcı bulunacaktır. 

2- Vilayet Genel Meclisi 80 üye içine alacak; bunlardan 49’u Hıristiyan ve 31’i 

Müslüman olacaktır. Meclis yılda bir defa toplanacak mahalli ihtiyaçlar hakkında kararlar 

verecektir. 

3- Memurlar tercih üzerine yerli halk arasından seçilecektir. 

4- Rumca, Türkçe gibi resmi dil olarak kabul edilecektir. 

5- Vergi gelirlerinin fazlası kamu hizmetleri için kullanılacaktır. 

6- Kâğıt paranın tedavülü yasak olacak, basın hürriyeti sağlanacaktır. 

şeklindeydi. Bu fermanla Hıristiyan Giritliler geniş ölçüde idareye iştirak ettirildiklerinden 

dolayı memnundular.” (Karal, 1995: 119). 

 Ayrıca, Giritli Rumlar, Halepa Fermanı ile buna benzer pek çok ayrıcalık elde ederek 

kendilerine muhtariyet kazanmışçasına serbest bir idare tarzı sağlamışlardır. Adadaki Rumlara 

sağlanan bu ayrıcalıklardan Müslümanlar yararlanmamış, bu durum onların ezilmelerine ve 
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perişan olmalarına neden olmuştur.  Halepa Sözleşmesi ile büyük ayrıcalıklar kazanan Girit 

Rumlarının, belirli bir süre sonra yine bu kazanımlardan memnun kalmadıkları görülmüştür. 

Girit’teki huzursuzlukların bir türlü bitmemesi ve bu sorunu bahane eden Avrupa 

Devletleri’nin sürekli Osmanlı Devleti üzerinde baskı oluşturmuştur (Cengiz, 2018: 78). 

 Girit’li Rumlar, 18 Eylül 1885 tarihinde Bulgaristan’ın emareti ile Doğu Rumeli’nin 

birleştirilmesini bahane ederek tekrar ayaklandılar. Daha önce istedikleri gibi adanın 

Yunanistan’a bağlanmasını istediler. Bu durumun neticesinde Avrupa Devletlerinin 

donanması 1886 senesinde Suda limanı önüne gelip Yunanistan’a ihtarda bulunduysa da 

Yunan kuvvetleri Osmanlı topraklarına saldırıda geri kalmadı. Fransızların Yunanistan’ı 

savunması da Rumlar ile Müslümanlar arasında yeniden şiddetli olayların meydana gelmesine 

neden oldu (Aktepe, 1967: 20-21). Rumların Müslümanlara saldırmaları üzerine Müslümanlar 

evlerini ve topraklarını şehirlere ve kalelere sığındılar. Yunanistan, yaşanan bu olaylar 

neticesinde büyük devletlere başvurarak Osmanlı Devleti ile aralarında arabuluculuk 

yapılmasını istedi. Devletler, bu işe karışmadıkları gibi Yunanistan’a bağlanmasını da 

istemediler. Girit’te yaşanan bu olaylar Girit Valiliğinde değişime de neden oldu. Yeni Girit 

valisi Şakir Paşa oldu. Şakir Paşa, adada sükuneti ve asayişi temin edebildi. Ardından bir 

genel af ilan edildi. Fakat evvelce adaya verilen imtiyazlarda bazı sınırlamalar yapıldı. Ancak 

aradan bir süre geçtikten sonra Avrupa Devletlerinin ısrarı üzerine Mayıs 1895 tarihinde 

adanın valiliğine Kara Todori atandı. Yeni Hıristiyan vali adadaki karışlığı gideremedi. Ertesi 

yıl onun yerine Girit Valiliğine Turhan Paşa atandı. (Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 1978: 

595). 

 Turhan Paşa 

 Turhan Paşa, 1846 yılında Yanya sınırları içerisinde bulunan Pirmedi kasabasında 

doğmuştur. Babasının adı Yahya beydir. Aile, Arnavutludur.  Turhan Paşa ilk olarak eğitimini 

Yanya’da bulunan medresede almıştır. Burada dini bilimlerin yanında Arapça ve Frasça dili 

eğitimi almıştır. Medrese eğitimi haricinde bazı vakitlerde Rum okulunda eğitim görmüştür. 

İlaveten iktisat eğitimi Atina hukuk mektebinde de hukuk dersi alarak eğitimini ilerletmiştir.  

(Akpınar, 2015: 175-182). Turhan Paşa Osmanlı bürokrasisinde birçok görevlerde yer 

almıştır. Teke mutasarrıflığı, Eylül 1877 ve Aralık 1880 tarihleri arasında Roma elçisi, Aralık 

1886 ve Temmuz 1894 tarihleri arasında Madrit elçisi görevini ifa etmiştir (Kuneralp, 1999: 

32). Madrid’de elçilik yaptığı sırada boşalan Paris elçiliğine vekaleten atanması hazırlıkları 

yapılırken Girit’te meydana gelen olaylardan dolayı Ağustos 1894 ve Haziran 1895 tarihleri 

arasında icra edeceği Girit valiliğine vekaleten atanmıştır. (Adıyeke, 2006: 187). Turhan Paşa, 
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Girit valiliği vekaletinden sonra Osmanlı devlet adamları arasında Osmanlı Hariciye 

Nazırlığına 66 yaşında genç yaşta gelen nadir isimlerden bir tanesidir. Ayrıca Turhan Paşa, 

Osmanlı Devleti’nde hariciye nazırlığı yapan çoğu paşadan farklı olarak nazır olmadan vezir 

rütbesini alan devlet adamlarındandır (Akpınar, 2015: 175-182). Turhan Paşa’nın hariciye 

nazırlığı çok fazla uzun sürmedi. Mart-Haziran 1896 tarihleri arasında yeniden Girit 

Valiliğine asaleten atandı (Kuneralp, 1999: 28). 

Turhan Paşa’nın Girit’te vali vekilliği ve valilik yaptığı dönem Girit sorunun en 

hararetli ve en yoğun olduğu dönemdir. Yunanistan’ın kışkırtmalarının olduğu ve Avrupalı 

devletlerin müdahil olduğu bir dönemde adada Osmanlı egemenliğini temsilcisi konumunda 

olan vali gerek merkezi otoriteyi temsil etmek gerekse suni olarak oluşturulan her karışıklığa 

isyana dönüşmemesi için müdahale etmek zorundadır. Böylesine zor bir süreçte ve konumda 

adada Osmanlı egemenliğini temsil eden Turhan Paşa, yaşanan tüm gelişmeleri gözlemleriyle 

ve değerlendirmeleriyle birlikte sürekli olarak merkeze rapor etmeyi bir gelenek haline 

getirmiştir.  

Turhan Paşa’nın raporlarında ön planda olan Girit sorunudur. Raporlarında sorunun 

boyutları, Büyük Devletlerin Politikaları ve bunun karşısında Osmanlı Devleti’nin durumu ve 

çözümler veya çözümsüzlükleri dile getirilmektedir. Ayrıca, Girit sorununu meydana getiren 

ve adanın ekonomik, siyasal yapısına ilişkin diğer konularda raporların ana temaları arasında 

yer alır. Ekonomik açıdan bu dönemin en büyük sorunlarından biri vergi toplama sorunudur. 

Aşar vergisinin toplanması esnasında yaşanılan sıkıntılar tutulan raporlar arasında yerini 

almıştır. Söz konusu raporlara yansıyan diğer bir önemli konulardan bir tanesi de Vilayet 

Genel Meclisinin toplanması sorunudur.  Girit sorunun en yoğun yaşandığı süreçte bahsedilen 

meclis siyasi bir kimliğe bürünmüştür. Her toplantısında Hristiyan üyelerin tamamının 

onayıyla Yunanistan ile birleşme istekleri Meclis’te dile getirildi ve buna yönelik faaliyetlere 

girişildi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Meclisin toplanmasını ertelemeye ve çalışmalarını 

engellemeye çaba gösterdi. Bu da Avrupa Devletlerinin yoğun tepkisine sonra da 

müdahalesine yol açtı. Turhan Paşa’nın raporlarında değindiği diğer konulardan bir tanesi de 

adaya Hristiyan bir vali atanması sorunudur. Osmanlı Devleti, Büyük Devletler ile yapmış 

olduğu protokoller ve adadaki Hristiyan halkın yapmış olduğu baskılar sonucunda Girit 

valiliğine Osmanlı tebaası Hristiyan bürokratları vali tayin ederek çözümlemeye çalışsa da 

Büyük Devletlerin ve Rumların istedikleri Avrupalı, hatta Yunan bir komiserin atanmasıdır. 

Bu nedenle merkezden atanan Müslüman valiler vekil olarak görev yapmıştır.  
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Turhan Paşa’nın raporlarında adadaki yerli Rumların durumu ve Yunanistan ile 

birleşme faaliyetleri çerçevesinde bir örgütten de bahsetmektedir. Epitropi (İhtilal Cemiyeti) 

adlı örgüt Manusos kunduros liderliğinde oluşmuş ve Elefteros Venizelos ile Konstantin 

Miçotakisin de içinde yer aldığı bir oluşumdur. Vilayet Genel Meclisindeki Rumlar ile 

hareket etmiş oluşumu siyasi zemine yatırmıştır. Bunun dışında kanlı çatışmaları 

gerçekleştirmiş, adanın Girit’e bağlanması için çalışmalar başlatmıştır. (Adıyeke, 2006: 188-

191) 

Turhan Paşa, Girit vali vekilliği döneminde ilk iş olarak adada bir gezi 

gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiş olduğu bu gezi sonucunda raporlarını Bab-ı Ali’ye aktarır. 

Genel olarak tüm yazmış olduğu raporları değerlendirildiğinde; Girit sorunun ortaya çıkışı ile 

ilgili olarak dış tahrikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Adada yaşanan feci katliamlar 

neticesinde nakit sıkıntısı nedeni ile ekonomik kriz yaşanmaktaydı. Turhan Paşa, ada 

halkından Rumların, kendilerini Vilayet Genel Meclisi üyeliğine seçtiren avukat ve öğretmen 

gibi kişilerin vermiş olduğu telkinleri altında kaldığından bahseder. Girit Müslümanları için 

de geçimleri sağlayacak ekonomik önlemlerin alınması gerektiğinden bahseder. Bunu da 

büyükşehirler de toplanacak vergi ile Müslümanların ianesi sağlanabileceğini çözüm olarak 

sunmuştur. Girit’in muhtariyetle yönetilmesi sonucunda Müslüman halkın düşmanın keyfi 

idaresine terk edilmiş olacaklarını söylemiştir. Adadaki milliyetçi-siyasi hareketliliğinden 

dolayı Girit Genel Meclisinin toplanmasını pek arzu etmemekteydi. Açılması halinde 

meydana gelebilecek olumsuzlukları sıralar. (Adıyeke, 2006: 192-197) 

Turhan Paşa’nın Girit Valiliği döneminde hazırlamış olduğu raporların sonucu olarak 

Adıyeke (2006) şu açıklamada bulunulmuştur: “Turhan Paşa, üç yıl süren Girit Valiliği 

döneminde sorunu tüm boyutları ile yakından gözleme olanağı bulmuş, bu tecrübelerini 

dışişleri bakanlığına kadar taşımış ve Osmanlı Devleti’nin bu konudaki dış politika ilkelerini 

belirlemiştir. Ancak raporlarında bahsetmiş olduğu önerileri bir bahane ile reddedilmiştir. Ne 

ekonomik anlamda önerdiği çözümler uygulamaya konmuş ne de Ada’nın siyasi konumuna 

ilişkin verdiği ip uçları değerlendirilmiştir. Bunun en önemli etkeni başlangıçta da 

belirttiğimiz gibi ada da Osmanlı egemenliğinin tek hükümran olmamasıdır. Bu nedenle Girit 

sorunun çözümü ya da çözümsüzlüğü Osmanlı Devleti’nin tek başına yol açtığı bir sonuç 

değildir (198).” 

Turhan Paşa, Girit Valiliğinden sonra 1904-1908 yılları arasında Evkaf Nazırlığı, 1908 

senesinde 5 günlük Şura-yı Devlet reisliği ve Osmanlı bürokrasisinde son olarak 1908 ile 
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1914 yılları arasında Petersburg büyükelçisi görevini ifa etmiştir (Kuneralp, 1999: 47). 

Turhan Paşa, dil kabiliyeti ile dikkat çeken Osmanlı bürokratlarındandı. Turhan Paşa, Rumca, 

İtalyanca ve bir miktar İspanyolca yanında Fransızca da bilmekteydi (Akpınar, 2015: 175-

185). Turhan Paşa’nın valiliğinden sonra Girit Rumları, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerle 

uğraşını fırsat bilerek zararlı faaliyetlerine devam ettiler. Osmanlı ve Yunanistan arasında 18 

Nisan 1897 tarihinde savaş çıkmıştır. Osmanlı bu savaşı kazanmasına rağmen istediğini elde 

edememiş Girit’e de muhtariyet verilmiştir (Kalelioğlu, 20069: 50-52). Osmanlı Devleti’nin 

Girit’i elde tutmak için yapmış olduğu tüm çalışmalar, reformlar, imzalanan mukaveleler veya 

yapılan savaşlar sonuç vermemiştir. Girit Rumları her fırsatta Osmanlının zor durumunu fırsat 

bilerek isyan çıkarmıştır. En sonda da Osmanlı Devleti’nin balkan savaşına girmesi de 

Rumların ve Yunanistan’ın harekete geçmesi için yeterliydi. Balkan Savaşından sonra 30 

Mayıs 1913 senesinde Londra ve 10 Ağustos 1913 senesinde de Bükreş muahedeleriyle Girit 

adası Osmanlı Devletinden çıkmış oldu (Tukin: 1996:91-92). 

Sonuç 

Girit, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ister coğrafi olarak isterse de askeri 

olarak ele alındığında değerli bir konuma sahiptir. Birçok devlet gibi Osmanlı da bunun 

farkında olmuş Girit’i almak için çok mücadele vermiştir. Osmanlı, Girit adasını aldıktan 

yaklaşık iki asır sonra yani 19. Yüzyılda milliyetçilik hareketleri ve tahrikler sonucunda adada 

isyanlar baş göstermeye başlamıştır. Özelikle 1830 yılında Yunanistan’ın bağımsızlığını 

kazanması ile bu devlete bağlanma arzusu içerisinde Girit’in Osmanlının elinden çıkmasına 

kadar 1831, 1853-56, 1866, 1867, 1878 yıllarında Rumlar durmadan isyan etmiştir. Osmanlı 

gerek getirmiş olduğu yenilik gerek ada ile imzaladıkları fermanlar Girit’teki isyanları 

durduramamıştır. Osmanlının içinde bulunduğu zor durum ve Avrupa gibi büyük devletlerin 

de devamlı müdahil olması isyanların çıkmasında etkili olmuştur. Turhan Paşa da Girit’te 

valilik yaptığı dönemlerde Girit’in durumunu çok iyi gözlemlemiş, sorunun kökenine inmiş 

ve bunun önüne geçebilmek için Bab-ı Ali’ye devamlı raporlar sunmuştur.Fakat her ne yapıldı 

ise Girit’in Osmanlının elinden çıkmasına engel olunamamıştır.  
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Kazakh Culture: The Significance of the Tradition of Seven Ancestors 

Zeinep Zhumatayeva
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Abstract 

No matter how many peoples there are in the world, each of them has its own culture, 

consisting of many customs and traditions that characterize its national characteristics and 

differences, revealing its national essence. Preserving the native culture, not abandoning the 

traditions of ancestors, not succumbing to the influence of other cultures is one of the current 

trends in the era of globalization. The Kazakh culture, which existed from century to century 

and retained a nomadic way of life until the twentieth century, also experienced many 

interesting and difficult periods. The life of a nomadic people living on a vast territory was 

not easy. Life and prosperity in the steppe required patience and perseverance, good health 

and patience, dexterity and skill. The most important value in the nomadic Kazakh culture is a 

person, human life, and health. Therefore, the overwhelming majority of the traditions of the 

Kazakh people are based on the most important stages of human life, the continuity of 

generations and the health of the nation. 

One of the most important and ancient traditions of the Kazakhs is Jeti Ata. Literally 

translated means "Seven grandfathers".  Jeti Ata is an old tradition, according to which 

everyone had to know their ancestors until the seventh generation. This tradition has been 

handed down from generation to generation preserved to this day. What was the significance 

of this tradition and why did you need to know your seven ancestors? First of all, it was 

necessary for human health, the continuation of the generation and for the preservation of the 

nation. Kazakhs feared incest, feared the spread of diseases, especially hereditary ones, the 

birth of sick children, so they took care of themselves. At the same time, this is the only secret 

that calls this tradition "blood purity." Secondly, Jeti Ata is not just a collection of names, it is 

a chronological history of each family, clan and a whole nation that has formed over the 

years. Knowing seven ancestors, each generation learns the history of seven eras, the life, 

knowledge and values of the people of their ancestors. Based on this, they strive to be good 

people, following the example of the prestige of their ancestors, the virtues of their country, 

courage and devotion, and so on. They tries to avoid such mistakes, avoiding negative 

character traits and actions. For example, if their grandparents are honored, loved and 

respected in the eyes of the country, they are proud and do not want to tarnish the image of 

their ancestors. If you do something wrong and make an irreparable mistake, it will be 

considered a black mark on the reputation of the entire dynasty, and future generations will be 

ashamed of you and will be useless in the eyes of the country. Therefore, not only for 

themselves, but also for future generations, people try to avoid bad habits. The tradition of Jeti 

ata is of great importance in the upbringing of children and self-education. The article 

analyzes the role and significance of the Jeti ata traditions in Kazakh culture on the basis of 

historical data, literary works and scientific works on the laws and customs of the Kazakh 

people in connection with the Jeti ata traditions. 

 

Keywords: Jeti ata, culture, traditions, blood purity, law,etc. 
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Абстракт 

 

Қазақша 

Əлемде қанша халық болса, олардың әрбірінің өзіндік ұлттық ерекшеліктері мен 

белгілерін сипаттайтын, ұлттық мәнін ашатын алуан түрлі әдет-ғұрыптар мен салт-

дәстүрлерден тұратын төл мәдениеті бар. Төл мәдениетін сақтап қалу, ата дәстүрден 

қол үзбеу, өзге ел мәдениетінңң ықпалына бой алдырмау, жахандану ғасырындағы 

өзекті тенденцияның бірі болып табылады. Ғасырдан ғасырға жалғасын тауып, ХХ 

ғасырға дейін көшпелі өмір стилін сақтап келген қазақ мәдениеті де көптеген қызықты, 

әрі күрделі кезеңдерді басынан кешірді. Алып территорияны мекендеген көшпенді 

халықтың тұрмыс-тіршілігі жеңіл болмады. Сайын даладағы тіршілік пен өсіп-өркендеу 

адамдардан төзімділік пен қажыр-қайратты, мықты денсаулық пен шыдамдылықты, 

ептілік пен шеберлікті қажет етті.  

Көшпенді қазақ мәдениетіндегі ең басты құндылық ол – Адам, оның өмірі мен 

денсаулығы. Сондықтан да, қазақ халқының салт-дәстүрлерінің басым көпшілігі адам 

өмірінің маңызды кезеңдеріне, ұрпақ жалғастығы мен ұлт саулығына негізделді. 

Қазақтардың ең маңызды және ежелгі дәстүрлерінің бірі - Жеті ата. Жеті ата - ескі 

дәстүр, оған сәйкес барлық қоғам мүшелері жетінші ұрпаққа дейінгі өз ата-бабаларын 

білуі керек. Бұл дәстүр ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге дейін сақталып 

келеді. Бұл дәстүрдің мәні неде және неліктен сіз жеті ата-бабаңызды білуіңіз керек 

еді? Біріншіден, бұл адамның денсаулығы, ұрпақ жалғастыруы және ұлттың сақталуы 

үшін қажет болды. Қазақтар ауруды, әсіресе тұқым қуалайтын ауруларды қоздырудан, 

ауру балалар дүниеге келуден қорықты және осылайша өздеріне қамқорлық жасады. 

Сонымен қатар, бұл дәстүрді «қан тазалығын» сақтау деп атауының да бірден-бір сыры 

осыда. Екіншіден, Жеті ата - бұл жай атаулар жинағы ғана емес, бұл әр отбасының, 

рудың және бүкіл халықтың жылдар бойы қалыптасқан хронологиялық тарихы. Əр 

ұрпақ жеті атасын білу арқылы жеті дәуірдің тарихын, ата-бабалары өмір сүрген 

кезеңдегі халықтың тұрмыс-тіршілігі, таным-түсінігі және құндылықтары жайына 

мәлімет алады. Осының негізінде олар ата-бабаларының абырой-беделі, еліне сіңірген 

еңбегі, ерлігі мен адалдығы және т.б жағымды қасиеттерінен үлгі тұтып, өздері де 

жақсы тұлға болуға ұмтылады. Ал жағымсыз қасиеттері мен іс-әрекеттерінен жеріп, 

ондай қателіктерден сақтануға тырысады. Мәселен, аталары ел алдында абыройлы, 

сыйлы, қадірлі тұлғалар болса, оларды мақтан тұта отырып, ата-баба абыройына кір 

келтіруден сақтанады. Егер жаман іс-әрекетке барып, түзелмес қателікке ұрынар болсаң 

ол бүкіл әулеттің арына, атақ-абыройына түскен қара дақ ретінде саналып, келешек 

ұрпақтарың сен үшін ұялатын, ел алдында қадірсіз болады. Сондықтан да тек өзі үшін 

ғана емес, болашақ ұрпақтары үшін де адамдар жат әдеттерден бойларын аулақ ұстауға 

талпынады. Демек, жеті ата дәстүрі ұрпақ тәрбиесінде және адамның өзін-өзі 

тәрбиелеуінде орасан зор мәні бар дәстүр болып саналады.  Мақалада қазақ халқының 

салт-дәстүрі мен заңдарына қатысты тарихи мәліметтерге, әдеби шығармалар мен 

ғылыми еңбектерге сүйене отырып,  жеті ата қазақ дәстүрінің қазақ мәдениетіндегі рөлі 

мен маңызы жайлы талдау жасалынады. 

 

Кілт сөздер: Жеті ата, мәдениет, салт-дәстүр, қан тазалығы, заң, т.б. 
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Абстракт 

 

Русский 

Сколько бы народов ни было в мире, каждый из них имеет свою культуру, состоящую 

из множества обычаев и традиций, характеризующих его национальные особенности и 

отличие, раскрывающих его национальную сущность. Сохранение родной культуры, не 

отказываться от традиций предков, не поддаваться влиянию других культур - одна из 

актуальных тенденций в эпоху глобализации. Казахская культура, просуществовавшая 

из века в век и сохранявшая кочевой образ жизни до ХХ века, также пережила много 

интересных и сложных периодов. Жизнь кочевого народа, проживающего на огромной 

территории, была непростой. Жизнь и благополучие в степи требовали терпения и 

настойчивости, крепкого здоровья и терпения, ловкости и сноровки. Самая главная 

ценность в кочевой казахской культуре - это человек, жизнь и здоровье человека. 

Поэтому подавляющее большинство традиций казахского народа основано на 

важнейших этапах жизни человека, преемственности поколений и здоровье нации.  

Одна из самых важных и древних традиций казахов - Жеты-Ата. В буквальном 

переводе означает «Семь дедушек». Жети Ата - старая традиция, согласно которой 

каждый должен был знать своих предков до седьмого поколения. Эта традиция 

передавалась из поколения в поколение, сохранилась до наших дней. Каково было 

значение этой традиции и почему вам нужно было знать своих семи предков? Прежде 

всего, это было необходимо для здоровья человека, продолжения поколения и 

сохранения нации. Казахи боялись инцеста, опасались распространения болезней, 

особенно наследственных, рождения больных детей, поэтому позаботились о себе. В то 

же время это единственный секрет, который называет эту традицию «чистотой крови». 

Во-вторых, Жети Ата - это не просто коллекция имен, это хронологическая история 

каждой семьи, клана и целой нации, сформировавшейся на протяжении многих лет. 

Зная семь предков, каждое поколение узнает историю семи эпох, жизнь, знания и 

ценности людей своих предков. Исходя из этого, они стремятся быть хорошими 

людьми, следуя примеру престижа предков, достоинств своей страны, отваги и 

преданности и так далее. Он старается избегать подобных ошибок, избегая 

отрицательных черт характера и поступков. Например, если их дедушка и бабушка 

почитаемы, любимы и уважаемы в глазах страны, они горды и не хотят запятнать 

имидж своих предков. Если вы сделаете что-то не так и совершите непоправимую 

ошибку, это будет считаться черной меткой на репутации всей династии, а будущие 

поколения будут за вас стыдиться и будут бесполезны в глазах страны.  Поэтому не 

только для себя, но и для будущих поколений люди стараются избегать вредных 

привычек. Традиция Жети ата имеет большое значение в воспитании детей и 

самообразовании. В статье анализируется роль и значение традиций Жеты-ата ата в 

казахской культуре на основе исторических данных, литературных произведений и 

научных трудов о законах и обычаях казахского народа в связи с традициями Жеты-ата. 

 

Ключевые слова: Жети ата, культура, традиции, чистота крови, законы, итд. 

 

Кіріспе 

 

Қазақ мәдениетіндегі ең басты құндылық ұрпақ саулығы мен ұрпақ жалғастығы болып 

табылады. Халқымыз ізін жалғастырар ұрпақтарының денсаулығы мықты, ақылды, 

парасатты ұрпақ болып өсуі, тұқым қуалайтын түрлі аурулардан сақтану, жеті атаға 

дейін қыз алыспау, қан тазалығын сақтау мақсатында жеті ата дәстүрін қалыптастырды. 

Ата дәстүрдің қазақ мәдениетінде алар орны ерекше. Ол әлі күнге дейін өзектілігін 
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жоймай ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келеді. Бұл дәстүрдің мәні неде және 

неліктен сіз жеті ата-бабаңызды білуіңіз керек еді?  

Біріншіден, бұл адамның денсаулығы, ұрпақ жалғастыруы және ұлттың жойылып 

кетпеуі үшін қажет болды. Көшпенді тіршілік пен өсіп-өркендеу адамдардан төзімділік 

пен қажыр-қайратты, мықты денсаулық пен шыдамдылықты, ептілік пен шеберлікті 

қажет етті. Қазақтар ауруды, әсіресе тұқым қуалайтын ауруларды қоздырудан, ауру 

балалар дүниеге келуден қорықты және осылайша өздеріне қамқорлық жасады. 

Сонымен қатар, бұл дәстүрді «қан тазалығын» сақтау деп атауының да бірден-бір сыры 

осыда.  

Екіншіден, Жеті ата - бұл жай атаулар жинағы ғана емес, бұл әр отбасының, рудың 

және бүкіл халықтың жылдар бойы қалыптасқан хронологиялық тарихы. Əр ұрпақ жеті 

атасын білу арқылы жеті дәуірдің тарихын, ата-бабалары өмір сүрген кезеңдегі 

халықтың тұрмыс-тіршілігі, таным-түсінігі және құндылықтары жайына мәлімет алады. 

Осының негізінде олар ата-бабаларының абырой-беделі, еліне сіңірген еңбегі, ерлігі 

мен адалдығы және т.б жағымды қасиеттерінен үлгі тұтып, өздері де жақсы тұлға 

болуға ұмтылады. Ал жағымсыз қасиеттері мен іс-әрекеттерінен жеріп, ондай 

қателіктерден сақтануға тырысады. Ата-бабаларының ел алдындағы абыройы, сыйы, 

қадірін, олардың игі істерін мақтан тұтып, өз ұрпақтарына үлгі етеді және ата-баба 

абыройына кір келтіруден сақтанады. Егер жаман іс-әрекетке барып, түзелмес қателікке 

ұрынар болсаң ол бүкіл әулеттің арына, атақ-абыройына түскен қара дақ ретінде 

саналып, келешек ұрпақтарың сен үшін ұялатын, ел алдында қадірсіз болады. 

Сондықтан да тек өзі үшін ғана емес, болашақ ұрпақтары үшін де адамдар жат 

әдеттерден бойларын аулақ ұстауға талпынады. Демек, жеті ата дәстүрі ұрпақ 

тәрбиесінде және адамның өзін-өзі тәрбиелеуінде орасан зор мәні бар дәстүр болып 

саналады.   

Халық арасында «Жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер», «Жеті атасын 

білмеген жетесіз», «Тегін білмеген тексіз», «Тектен нәр алған тозбайды», «Көріп алған 

көріктіден, көрмей алған текті артық», «Тексізден текті тумайды» деген ұлағатты 

сөздер кеңінен таралуы осы дәстүрді қастерлеуінің дәлелі болып табылады. Бүгінгі күні 

қазақтың жеті ата дәстүрі түрлі шетелдік ғалымдардың да зерттеу нысанына айналып, 

тіпті бірқатар елдер қазақтың жеті ата дәстүрінің маңыздылығын мойындап, өз 

мемлекеттік заңдарына осы дәстүрге ұқсас заң талаптарын енгізуде. Жеті ата дәстүрінің 

мазмұнын тереңірек ашу мақсатында, зерттеу жұмысында біз жеті ата дәстүрінің 

маңыздылығына, оның тарихы мен тәрбиелік мәніне тоқталатын боламыз. 

 

Ата дəстүр - қан тазалығы мен ұрпақ саулығының кепілі 

 

Жеті ата дәстүрінің шығу тарихы жайлы түрлі аңыз-әңгімелер жетерлік. Дегенмен, 

бірқатар зерттеушілер Өтебойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты 

еңбегінде келтірілген деректерге сүйене отырып, дәстүрдің шығу тарихын Қазақ 

хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандар есімімен байланыстырады.  

Бірде, Жәнібек ханның кеңесшісі Жиренше шешен науқастанып, төсек тартып қалады. 

Танымал емші мен тәуіптерден қайыр болмай, соңында Өтебойдақ есімді емші 

Жиреншені аяғынан тұрғызыпты. Жәнібек ханның «қандай ауруды емдеу қиын?», - 

деген сұрағына Емші «тұқым қуалайтын ауруды емдеу қиынның қиыны», - деп айтады. 

«Ал, оның алдын алуға бола ма», - деген сауалына Өтебойдақ емші: «жеті атаға дейін 

қыз алыспау қажет» деп жауап қатса керек. Емшінің айтқанын Жәнібек хан жадына 

тоқып, халқына жеті атаға дейін үйленуге тыйым салыпты. «Кімді кім жеті атаға 

толмай үйленсе, өлім жазасына кесіледі» деген Жәнібектің жарлығы ел арасына 

кеңінен таралып, «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке 
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ханның «Жеті жарғысы» секілді қазақ заңдарында жалғасын тауып, бүгінгі ұрпаққа 

жеткен, тұғыры биік ұлттық құндылық болып табылады.    

Жеті ата дәстүрі бойынша рулас адамдар жақын туыс болып саналады және оларға жеті 

атадан аспайынша өзара қыз алысып, қыз берісуге тиым салынады. «Қыз алысып, қыз 

беріспеу құндылығымыздың мүлтіксіз сақталуы ұрпақты аздырмауға қол жеткізуіміздің 

ең тиімді жолы екендігі туралы халық даналығын, бүгінгі «генетика», «ұрпақты 

жақсарту», «евгеника» ғылымдары растай түседі. Қан араласуын бұзуға байланысты 

белгілі бір үрім-бұтақты қуалап, ауысып отыратын 1000-нан аса ауру түрлері бар 

екендігі де осыған айғақ. [1] 

Заманауи жаңа технологиялар негізінде генетикалық зерттеулер жүргізетін 

Қазақстандық Shejire DNA орталығының басшысы генетик ғалым Нурбол Баймуханов 

былай дейді: «Shejire DNA Америкалық Family Tree DNA компаниясының Орталық 

Азиядағы кең құқылы өкілі. Жоба барысында мыңнан астан Қазақстандық және өзге де 

Орталық Азия мемлекеттерінің тұрғындары бізде арнайы тестілеуден өтті. Нәтижесінде 

біз таңқаларлық жаңалық аштық. Генетикалық зерттеулер 85-90% -ға қазақтардың 

шежіресін (жеті аталық жүйесінің) дұрыстығын растайды. Ұрпақтан ұрпаққа ауызша 

берілетін туыстық қатынас туралы, ата-бабалары туралы ақпараттар шынайы тарихи 

фактілермен сәйкес келді, бір әулеттің өкілдері бір атаның генін тасымалдаушы, қандас 

ұрпақ болып табылады. Қазір кез келген қазақ бізге келіп, генетикалық тест тапсыра 

алады және 99,9% дәлдікпен өзінің ата тегін анықтай алады, оның шығу тегінің толық 

бейнесін көре алады, растайды (немесе түзетеді)». [2] 

RUDN медициналық институтының биология және жалпы генетика кафедрасының 

меңгерушісі, биология ғылымдарының докторы, профессор, Мадина Азованың 

айтуынша, туыс некеден туылатын балалардың тұқым қуалайтын патологияға, яғни 

генетикалық ауруларға шалдығу ықтималдығы туыс емес некедегілерге қарағанда екі 

есе жоғары. Медициналық ғылыми деректерге сүйенсек, «адам ағзасындағы гендік 

мутациялар туыс аралық яки қандас некелер арасында туындайды, яғни гендік 

өзгерістердің көріну жиілігі осындай некелер арасында жиілей түседі екен. 

Генетиктердің пайымынша, жеті ұрпаққа дейін ақуыз жасаушы амино қышқылдардың 

сәйкестігі дәл келеді. Соның салдарынан адамның  жетінші ұрпағына дейін тұқым 

қуалаушылық сақталады. Бірінші ұрпақта жағымсыз рецессивті гені бар 

гетерозиготалардың ықтималдығы елу пайыз (50%) болса, жетінші ұрпақта ол бір 

пайызға да (0,78) жетпейді. Демек, бұл жеті атадан кейінгі ұрпақта мутантты гендердің 

әсерінің байқалмайтынын көрсетеді. Осыған орай туыс емес адамдардың жыныстық 

жасушаларында жағымсыз гендердің сәйкес келу ықтималдығы өте төмен 

болатындығына көз жеткізе аламыз. Демек, жеті атаға жетпей некелессе, адам 

генетикасындағы хромосомалар санының, құрамының қалыпты жағдайдан өзгеруіне 

және белгілі бір гендердің мутациясына байланысты адам ауруға душар болады. Ал, 

дүниежүзінің көптеген елдерінде туыс адамдардың бір-бірімен некелесуі өте жиі 

кездесетін құбылысқа айналды. Бұндай некелерде психологиялық ауытқушылығы бар 

немесе кемтар балалар дүниеге келеді. Осыған байланысты жаһан генетиктері дабыл 

қағуда. Генетиктердің айтуынша туыстық қарым-қатынасы бар адамдар некелескен 

жағдайда дүниеге келген баланың түрлі генетикалық ауытқушылығы басым ауруларға 

душар болады екен. Мәселен, Клайнфельтер синдромы, трисомия-х синдромы, даун 

синдромы, гемералопатия (түнде көрмеу), дальтонизм (түстерді ажырата алмау), 

гемофилия (қанның ұйымауы), галактоземия, ақылдың кемдігі, бедеулік сияқты 

аурулар туысқандық некелерде жиі кездеседі». [3]. 

Жақын туыстық некенің кереғар салдарынан мүлде жойылып кеткен не жойылу қаупі 

туған ұлттар мен ауыр науқасқастан зардап шеккен патша әулеті өкілдерінің тағдыры 

жайлы көптеген тарихи деректер бар. Мысал ретінде келтірер болсақ, Ежелгі Египет 
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фараоны Тутанфамонның, Испанияның Габсбургтар әулетінен шыққан соңғы королі 

Карл ІІ-нің эпилепсияның сирек кездесетін ауыр түрімен ауруы, Ресей патша әулеті 

Романовтардың мұрагері Николай патшаның жалғыз ұлы Алексейдің тұқым қуалайтын 

гемофилия дертіне шалдығуы және олардың денсаулықтарының өте нашар, түрлі 

генетикалық өзгерістерге ұшырауы жақын туыстық некенің салдарынан екендігін 

заманауи ғылыми-технологиялық зерттеу жұмыстары тың деректер арқылы дәлелдеп 

отыр. Тіпті соңғы ғылыми мәліметтерге сәйкес, ғалымдар неандертальдар, мүмкін 

осындай Инбридинг (ағылшынша іn - ішінде және breedіng - будандастыру) - бір 

популяция аумағындағы жақын туыстардың будандасуының салдарынан жойылып 

кетті деген болжам келтіреді [4]. 

Генетикалық қауіпсіздік мәселесі алғаш 1975 жылы АҚШ генетик ғалымдарын 

толғандыра бастады. Оның себебі, сол кездегі 217 млн. АҚШ халқының 12 млн, 

тұрғыны тұқым қуалайтын аурулармен ауырды. Бұл АҚШ -тың әрбір 18 тұрғынының 

тұқым қуалайтын патологиясы болды деген сөз. Дүние жүзі бойынша жалпы 

мәліметтер көрсеткендей,  неонатальды өлім себептері арасында инфекциялық аурулар 

алдыңғы орында (36%) болса, ал кейбір дамыған елдерде тұқым қуалайтын аурулар 

бірінші орында, мәселен Америка Құрама Штаттарында 7% -дан бастап,  Норвегияда 

39% дейінгі көрсеткіштер береді. [5] 

Сонымен қатар, туыстық некелер Солтүстік Африка, Таяу Шығыс, Орталық және Батыс 

Азия елдерінің көпшілігі үшін, әсіресе ислам діні басым болған қоғамдарда басым 

болып табылады. 

 

Адамдардың тұқым қуалайтын генетикалық ауруларға шалдығу мәселесі әлі күнге 

дейін толыққанды шешімін тапқан жоқ. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде, 

америкалық және европалық көптеген генетика, медицина, биология, әлеуметтану және 

т.б. салаларының ғалымдары жақын туыс адамдар арасындағы некенің түрлі тұқым 

қуалайтын аурулар тудыратындығын растайтын ортақ тұжырымға келіп отыр.  

Мәселен, Түркиялық ғалымдар K. Guz, N. Dedeoglu, G. Luleci Анталия тұрғындары 

арасында жүргізген зерттеу сараптама жұмыстарының нәтижесінде мынадай қортынды 

жасайды: «Біз қанға байланысты некеде аурушаңдық пен өлім-жітімнің едәуір жоғары 

көрсеткіштерін таптық. Немере туыстар арасындағы некеде туа біткен ақаулар он есе, 

ал өздігінен түсік түсіру мен  нәресте өлімі туыс емес некеге қарағанда екі есе жоғары 

көрсеткіштер көрсетті./We have found significantly higher levels of morbidity and mortality 

in blood-related marriages. Congenital malformations were ten times, and spontaneous 

abortions and infant deaths two times more frequent in first cousin marriages than in non-

consanguineous mariages» [6].  

Көршілес Өзбекстан, Тәжікстан, Азербайжан мемлекеттерінде жақын туыстар 

арасындағы некелесу кеңінен тараған. Үкімет басшылары елдегі мүгедек балалардың 

60 % - ның және жаңа туылған нәрестелер өлімінің көбеюі осындай некенің салдарынан 

екендігіне қатты алаңдаушылық білдіріп отыр. Өзбекстан үкіметі 1998 жылы, ал 

Тәжікстан үкіметі 2016 жылы ресми түрде туыс адамдар арасындағы некеге тиым 

салатын заң қабылдады. Алайда, халық арасында туыс некелер әлі күнге дейін 

толастамай келеді. Үкімет өкілдері заң талаптарының орындалуы үшін түрлі іс-шаралар 

жүргізуде. Дәл осы мәселе бойынша, 2018 жылы Азербайжан мемлекетінің 

парламентінде, туыс адамдар арасындағы некеге заңды түрде тиым салуға қатысты 

ұсыныс талқыланды. Өкінішке орай, бұл ұсыныс қабылданбады. Азербайжан 

Республикалық гемофилиямен ауыратын науқастар қауымдастығының президенті 

Гүлнара Гусейнова медиаға берген сұхбатында: «Адамдар туыстық некелерді, әдетте, 

материалдық мақсатта: мендегі бар нәрсе басқаның емес, немере туысымның немесе 

жиенімнің еншісінде қалсын деген тұжырымдаманы басшылыққа ала отырып жасайды. 
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Бұл жерде моральдық қызығушылықтан гөрі материалдық қызығушылық басым. Ата-

аналар балаға кішкентай кезінен бастап, оның сіздің әпкеңіз, ағаңыз екенін түсіндіріп, 

дұрыс тәрбиелеуі керек. Ал олар туғаннан бастап қызының жиеніне берілетіндігі 

туралы айта бастайды, т.с.с. Соның салдарынан олар өз туысымен отбасын құру 

қалыпты жағдай деп санайды» - дейді. Танымал генетик ғалым Эльхан Расулов 

әзербайжандық аудиторияның медицинаға деген қызығушылығын одан сайын күшейте 

түсті. Media.Az ресурсына берген сұхбатында ол республикада кеңінен таралған, 

ағайындар арасындағы немесе туыстық некелер емделмейтін тұқым қуалайтын 

аурулары бар балалардың туылуының ең қысқа жолы екендігін баса айтып, елдегі кең 

тараған бірқатар жазылмайтын генетикалық ауруларға тоқталып өткен. Ғалымның 

айтуынша, туыстық некелер салдарынан елде орфандық аурулар түрлері: рак аурулары, 

гемофилия, лейкоз, прогерия (ағзаның ерте қартаюы, әдетте 20 жасқа дейінгі науқастың 

өліміне әкеледі), т.б. және жас нәрестелердің муковисцидоз (бір мезгілде тыныс алу 

жүйесі, жүрек, бүйрек, бауыр және репродуктивті жүйенің зақымдануы) ауруымен 

туылуы өте жиі кездеседі. Сонымен қатар, генетик Əзірбайжандағы жағдайлардың 7-

8% -ы тұқым қуалайтын талассемия - эритроциттердің зақымдануы, сүйек кемігінің 

патологиясын, жақ-бет деформациясын, бауыр мен көкбауырдың зақымдалуын, жалпы 

иммунитет тапшылығын, балалардың ақыл -ойының артта қалуын туындататын ауру 

салдарынан болатындығын атап көрсеткен [7].  

Бұл келтірілген деректер, жақын туыстар арасындағы некенің болашақ ұрпақ 

саулығына тигізетін кері әсерінің зор екендігін, жеті атаға дейін қыз алыспау дәстүрін 

сақтаудың маңыздылығын ғылыми тұрғыдан дәлелдей түседі. 

 

Жеті ата дəстүрі – дəстүрлі қоғамдық институт 

 

Көшпенді қазақ қоғамындағы әлеуметтік, саяси-экономикалық қатынастар, әкімшілік-

территориялық құрылымы, басқару жүйесі, әскери ісі, т.б. туыстық жүйеге негізделді. 

Оның бастауында «жеті ата» институты тұр. Жеті ата жүйесі қоғамдық тұтастықты 

қалыптастырудың басты тетігі болып табылады. Себебі, дәстүр талабы бойынша әр 

адам өзінің жеті ата-бабасы жайлы білуге және өзінен тарайтын жеті ұрпақ буынына 

ата дәстүрді аманат етуге, олардың арасындағы туысқандық қатынасты қамтитын 

жігіттің үш жұртын білуі, жеті атадан асқаннан кейін ғана қыз алысуға рұқсат етілетін, 

сегізінші ұрпақтан бастап, жекжат-жұрағаттыққа ауысатын, жеке ру ретінде 

қалыптасып, одан ары қарай тайпа, жүз, халыққа ұласатын жеті ата жүйесі 

қалыптастырған әлеуметтік-экономикалық құндылықтар мен талаптарды мүлтіксіз 

орындау  міндеттеледі. 

Қазақ ұлттық энциклопедиясында: « ... жеті атасын, руын, жүзін білген соң, қазақтар 

туған жерінің кез-келген шалғайында өзін туысқандарының ортасында жүрген алып бір 

отбасының мүшесіндей сезінетін. Нәтижесінде, үлкен бір отбасы секілді ұлттың 

біртұтас зердесі қалыптасты. Жер басып жүргендер ғана емес, жадында сақталған 

баяғы ата-бабасы да тірілердің санасында тірілгендей, жалғасын тапқан. Жеті аталық 

ұстаным бүкіл халықтың бойында еш мәжбүрлеусіз, мейлінше тегеуірінді рухани бірлік 

сезімін терең сіңдіреді. Ол – этнотуыстықтың қуатты, арқаулы темір қазығы болды ... » 

деп жазылған [8]. 

Қазақта бір-бірімен жөн сұрасқанда, міндетті түрде оның руы, ататегі, елі сұралады. 

Патриархалдық қоғамда ұрпақ жалғастығы ер бала арқылы таратылатындықтан, әсіресе 

отбасындағы ер балаларға, әрине қыз балаға да өз жеті ата-бабасы жайлы мәліметтер 

мен өзінен кейін жалғасатын жеті ұрпақ тізбесін бала кездерінен бастап құлақтарына 

құйып, бойларына сіңіріп отырды. Жеті ата мен жеті ұрпақ тізбесі: 
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Жеті ата: 1. Бала (өзің). 2. Əке. 3. Ата. 4. Арғы ата. 5. Баба. 6. Түп ата. 7. Тек ата.  

Жеті ұрпақ: 1. Əке (өзің). 2. Бала. 3. Немере. 4. Шөбере. 5. Шөпшек. 6. Немене. 7. 

Туажат.   

 

Жеті атадан асқаннан кейін ғана, ру басылары мен ақсақалдары жиналып, құрбандық 

шалып, ала жіп аттап, аталастығын ұмытпауға серт берісіп, жаңа ру атауы, елдік ұран 

мен таңба белгілеп, жаңа ру қалыптастырады. Одан ары қарайғы қатынас өзара қыз 

алысып, қыз берісуге рұқсат берілетін жекжат-жұрағаттық байланысқа ұласатын 

болған. Бастапқы жеті ата, жеті ұрпақ қалыптасу (өмір сүру) мерзімі, орта есеппен әр 

буынның алмасуы, Адам Смит заманынан қалыптасқан буын алмасу туралы, 25 

жылдың орнына шамамен 20 жыл десек, жеті ата, өзіңді қосқанда, айналсоқпасы 

(циклы) – 140 жылды, өзіңді қоспағанда (бір адамды екі рет есепке алмау үшін) туажат 

ұрпағыңа дейін 120 жылды қамтиды. Жеті ата жүйесінің жалпы айналсоқпасы – жеті 

ата (140 жыл) және жеті ұрпақ (120 жыл) қосындысы 260 жылды қамтиды [9]. 

Танымал жазушы, этнограф, мәдениеттанушы Сейіт Кенжеахметұлы жеті ата 

дәстүрінің маңызы жайлы былай дейді: «Біріншіден, жеті ата тәртібі туыстық, 

ағайындық бірлікті, ынтымақты ұстана отырып, бір ауыл, бір бауыр болып өмір сүрген. 

Бір рудың адамдары осы күнге дейін бір жерде мекендеп келе жатыр.  

Екіншіден, жеті атаға дейінгі туыс-туғандардың тұрмыс-тіршілігі де, күнкөрісі де, 

тұрған жер, суы да, өріс, қоныс, жайлауы да қысы-жазы қатар немесе бірге болады. 

Қиындықта бір-біріне демеуші, қамқоршы-пана, қуанышты да, реніш-қайғыны да бірге 

көтеріп бөліседі. «Туысы бірдің – уысы бір» деген сөз осыдан шыққан.  

Үшіншіден, бір атадан тараған туыстар мен жас ұрпақтар бірін-бірі жақсы таниды. 

Ағалы-інілі, апалы-сіңілі дегендей, сыйластықта, бауырмалдықта бірге өседі. Мұндай 

туыс-туған, жақын-жуықтар арасында орынсыз жанжал, ұрлық-қарлық, барымта, 

зорлық-зомбылық сияқты жат істер болмайды. Өйткені тәртіп бойынша туыстар бір-

бірінің малын ұрламайды. Керісінше, сырттай қамқоршы болып, жақын-жуықтарының 

мал-жанына көз салып жүреді. Əкелер мен аналар бір кіндіктен шыққан перзенттерін 

ел, ру намысын қорғайтын ержүрек, қайырымды, қаншыл, ұйымшыл, бауырмал етіп 

тәрбиелейді. «Қанына тартпағанның қары сынсын» деп қатты айтатыны тағы бар. Жеті 

ата ұғымында ағайын арасындағы үзілмес бірлік, бұзылмас тектік тәрбие-тәлімі өте зор 

және бұл әдемі, ұтымды тәсілдермен жасалған дәстүр [9].  

Ата тегін білген ұрпақ өз тегіне құрметпен қарайды, ата-бабаларының абыройына кір 

келтірмеуге, өз тегіне дақ түсірмеуге тырысады. Аузы дуалы би-шешендердің, жау 

жүрек батырлардың, еліне абыройлы тұлғалардың ұрпағы текті ұрпақ саналған. Текті 

әулетпен құда болуға тырысқан. Олардың жақсы қасиеттері қан арқылы өз ұрпағына 

беріледі деп сенген. Қазақ дүниетанымындағы мына даналық сөздер «Түбіне қарай 

бұтағы, тегіне қарай ұрпағы», «Тектен нәр алған тозбайды», «Шұғаның қиқымы да 

шұға», «Тұлпардың тұяғы, сұңқардың қияғы», «Тегінде бар тектілік», «Тектілік тұқым 

қуады», «Текті жердің тұлпар ұлы», «Тегі мықты»,  «Тегіне тартқан», «Асылдың 

қиығы», «Тектінің тұяғы», «Жақсының көзі», «Асылдың сынығы» ұрпақ тәрбиесінде 

маңызды орын алады. 

Жеті ата дәстүрін сақтау қазақтың көне заңдарына және Тәуке ханның Жеті жарғы 

заңдар жинағына арнайы бап ретінде енгізілді. Заңға сәйкес жеті ата дәстүрін 

бұзғандар, ең қатаң жазаға, өлім жазасына тартылды. Сонымен қатар, Теріс бата – әке-

шешесі алақанын теріс қарата жайып, лағнет айтып, қарғыс айтқан; Тас ату – әр үйден 

бір адамнан шығып, елді қара бет еткен жастарға бір кесек тас атқан; Үстінен мал айдау 

– жерге жатқызып байлап, үстінен мал айдау арқылы малдың тұяғына таптатып 

өлтірген; Елден аластау – екі жасты байлап, елден алыс жерге апарып, тентіретіп қоя 
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берген; Асау жылқының құйрығына байлап, сүйретіп жіберіп өлтіру секілді қатаң 

жазалар да қолданлған. 

Оның дәлелі ретінде, «Қалқаман – Мамыр», «Еңлік -Кебек», «Қарагөз» 

туындыларындағы оқиғаларды келтіре аламыз. Бір-біріне ғашық болған жастардың 

махаббат хикаяттары ата дәстүрге кереғар келгендіктен, қоғам тарапынан қатаң 

наразылыққа тап болып, бақытсыз аяқталады. Жаза қаншалықты қатал көрінсе де, бұл 

ұлт болашағын, ел ынтымағын, ұрпақ саулығын сақтау үшін жасалған амалсыз шара 

деп санаймыз. 

Қорытынды 

 

Сан ғасырдан бері жалғасын тауып келе жатқан жеті ата дәстүрі қазақтың қанына сіңіп, 

бойына дарыды. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келген бұл дәстүр тектілік феноменін, 

жеті ата институты секілді қасиетті ұғымды қалыптастырды. Жеті ата дәстүрі, ол тек 

ата-бабаларының аттарын білу ғана емес, отбасы құндылығын, ұлт тарихын сақтау, 

ұрпақ саулығы мен бүтін бір ұлттық болашағында ерекше роль атқаратын қозғаушы 

күш, маңызды фактор. Ұлттық мәдени код ретінде санамызға сіңіп, жадымызда 

жатталған бұл дәстүр қан тазалығы, саламатты келешек пен тектіліктің асылдығына 

кепіл болатындығын бүгінгі заманауи ғылым да мойындап, дүйім дүниеге паш етіп 

отыр. Демек, осы құндылығымызды сақтап, келер ұрпаққа жалғастыру әрбіріміздің 

азаматтық борышымыз.     
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Üniversitede Okuma Sürecinde Öğrencilerde Yaratıcı Düşüncenin Gelişimi 

 

Zhansaya Iskakova
3
 

Özet 

Makale, üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme gelişiminin pedagojik yönlerini 

tartışıyor. Yaratıcı düşünmenin gelişimi, öğrencilerin yaratıcı yeteneklerinin 

etkinleştirilmesine katkıda bulunan ve bunları etkinleştiren probleme dayalı görevleri 

hedefleyen öğrenme sürecinin biçimlerinden biri olarak incelenir. Modern dünyada, toplumun 

gelişiminin her aşamasında yaratıcı bir kişilik çok talep görmektedir. Bir insanın hayatında 

kısa sürede meydana gelen değişiklikler, onu her türlü değişime üretken ve yaratıcı bir şekilde 

hazır kılan nitelikler gerektirir. Bu nedenle, sürekli değişimlere uyum sağlamak ve bunları 

doğru algılamak için kişinin yaratıcı enerjisini harekete geçirmesi gerekir. Aynı zamanda, 

geleneksel olarak kurulmuş eğitim sisteminin doğasında var olan üretkenlik ile toplumun 

yaratıcı bir kişisel gelişim sistemine yönelik artan talepleri arasında bir çelişki vardır. 

Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşüncesinin gelişiminin teorik ve metodolojik temellerinin 

incelenmesinde, bilimsel literatürün analizi, önerilen teorik varsayımların bilimsel olarak 

tanımlanması için pratik çalışmalar yapılmıştır. İletişimsel öğrenmenin görevleri arasında, 

modern disiplinlerin incelenmesi, yavaş yavaş yaratıcı düşünen öğrencilerin gelişimine 

odaklanmaktadır. Bu, öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlayan, 

problemli görevleri olan öğrencilerin öğrenme sürecine yönelik formlardan biri olarak 

düşünülebilir. Bu sorunun incelenmesi, yüksek öğretimin acil sorunlarını çözmeyi 

amaçlamaktadır, çünkü eğitim sistemini iyileştirme süreci, mesleki faaliyetlerinde ortaya 

çıkan sorunlarla yaratıcı bir şekilde başa çıkmaya hazır olan psikoloji öğrencilerinin 

eğitiminde yeni gereksinimler getirmektedir. Yerli ve yabancı literatürde, entelektüel 

aktivitede kendini gösteren bir kişilik özelliği olarak tanımladığımız "yaratıcılık", "yaratıcı 

düşünme" kavramlarının içeriğine ilişkin bilimsel fikirler, yeni fikirler üretme, orijinali pratik 

olarak çözmenin yollarını bulma, standart olmayan durumsal görevler, bir öğretmen 

psikoloğunun etkinliği için en verimli stratejilerin seçilmesi. Öğrencilerin yaratıcı düşüncesini 

geliştirmeyi amaçlayan araştırmanın teorik ve pratik temelleri, üniversite öğretmenlerinin bu 

sorunu inceleme sürecinde öğrencilerin yaratıcılıklarını belirlemelerine olanak tanır. 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, Düşünme, Gelişim, Öğrenciler, Üniversite. 
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Development of Creative Thinking Among Students in the Process of Studying at the 

University 

Abstract 

The article discusses the pedagogical aspects of the development of creative thinking of 

university students. The development of creative thinking is studied as one of the forms of the 

learning process, aimed at problem-based tasks that contribute to and enable the activation of 

students' creative abilities. In the modern world, a creative personality is very much in 

demand at all stages of the development of society. Changes in a person's life that occur 

within a short time require qualities from him that make him productive and creatively ready 

for any changes. Therefore, in order to adapt to constant changes and perceive them correctly, 

a person needs to activate his creative energy. At the same time, there is a contradiction 

between the productivity inherent in the traditionally established system of education and the 

growing demands of society for a creative system of personal development. In the study of the 

theoretical and methodological foundations of the development of creative thinking of 

university students, the analysis of scientific literature, practical work for the scientific 

specification of the proposed theoretical assumptions were carried out. Among the tasks of 

communicative learning is the study of modern disciplines gradually focus on the 

development of creative thinking students. This can be considered as one of the forms aimed 

at the learning process of students with problematic tasks, which allows them to activate the 

creative abilities of students. The study of this problem is aimed at solving pressing issues of 

higher education, since the process of improving the education system imposes new 

requirements in the training of psychology students who are ready to creatively cope with 

problems arising in their professional activities. In the domestic and foreign literature, 

scientific ideas about the content of the concepts of "creativity", "creative thinking", which we 

define as a personality trait manifested in intellectual activity, consisting in generating new 

ideas, finding ways to practically solve original, non-standard situational tasks, choosing the 

most productive strategies for the activity of a teacher-psychologist. The theoretical and 

practical foundations of the research aimed at the development of creative thinking of students 

allow university teachers to determine the creativity of students in the process of studying this 

problem. 

Keywords: Creativity, Thinking, Development, Students, University. 
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1 Introduction 

Modern socio-economic conditions, all the accelerating changes in all spheres of human 

life, information loads require constant improvement from specialists. In professional and 

educational activities, it is necessary not just to reproduce information, but to process it 

creatively. Of particular relevance are such personal qualities as the ability to independently 

replenish their knowledge, navigate the rapid flow of information, be able to think creatively, 

adapt quickly and make decisions. Therefore, the task of the modern education system is to 

form future specialists not only intellectual, but also personal qualities, the development of 

creativity and cognitive independence. However, the research results of V. I. Andreev, V. I. 

Zagvyazinsky, V. G. Ryndak show that only a few university graduates are able to solve real 

professional problems [1]. Therefore, when training future specialists, it is necessary to 

develop mental activity, creative abilities, creative thinking. In this regard, it seems relevant to 

study the creative thinking of university students, the conditions of its formation, the influence 

of academic disciplines on the development of creative thinking. 

2 Materials and methods 

The main method used in the study was the analysis of literary sources. The subject of 

the analysis is the modern scientific psychological and pedagogical literature of foreign, 

Russian and domestic authors devoted to topical issues of creative thinking. The works of 

many authors are devoted to the study of creativity and creative thinking: J. Guilford, E. 

Torrens, A. Maslow, S. Mednik, D. B. Bogoyavlenskaya, V. N. Druzhinin, V. G. Ryndak, E. 

E. Tunik, Zh. I. Namazbayeva, Z. Sh. Karakulov, A. B. Sadykov, etc. 

The researchers identify the main factors of the formation of personal creativity. These 

factors can be divided into external and internal. The external environment includes the 

environment of training, upbringing, communication, that is, everything that surrounds the 

individual. Internal factors are personal characteristics (psychophysiological and age 

characteristics, intelligence, culture, etc.) [2]. It is the interaction of all these factors that 

creates the most favorable conditions for the formation and development of a creative 

personality. Summarizing the works devoted to the study of the features of the creative 

personality, V. F. Sharipov identifies the following properties: - observation; - intuitiveness; - 

ability to transform; - ability to predict; - associativity; - ability to improvise. In addition, 

A.M. Matyushkin also highlights cognitive motivation and research activity [3]. The 

distinctive properties of a creative personality can be combined into several categories: - 

cognitive (good memory, developed imagination, high sensitivity to sensory stimuli); - 

emotional; - motivational (the need for research, self-expression, independence); - 

communicative [3]. There are different definitions of the concept of "creativity", considering 

it in different aspects, from different points of view. The content of the concept of creativity 

includes creative potential, creative abilities, creative product, intellectual and cognitive 

activity, etc. The authors of this study consider it important and most appropriate to pay 

attention to the study of creativity in the aspect of creative (creative) thinking. 

3, 4 Results and discussion 

The creator of the concept of creativity, J. Gilford, pointed out the fundamental 

difference between two types of thinking: convergent, inherent in the majority, which 

functions in cases when it is necessary to find one most correct solution based on a variety of 
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conditions, and divergent, characteristic of creative individuals and focused on finding as 

many solutions as possible under the same conditions. People with a divergent type of 

thinking, when solving problems, do not concentrate all their efforts on finding the only 

correct solution, but begin to look for solutions in all possible directions. They tend to form 

new connections between the elements, to use the existing conditions in a new way. The 

divergent way of thinking is the basis of creative thinking, which, according to J. Gilford, is 

characterized by the following features: 1) speed – the ability to express the maximum 

number of ideas; 2) flexibility – the ability to express a variety of ideas; 3) originality – the 

ability to generate new non-standard ideas that do not coincide with the generally accepted 

ones; 4) completeness – the ability to improve your «product» or give it a finished look [4]. 

Creative thinking is productive and involves not only the use of acquired knowledge, but also 

a departure from the usual way of thinking, the originality of solutions, their originality. 

In the article by L. N. Makarova, creative thinking is characterized as a type of 

professionally-oriented thinking characterized by the ability to generate a lot of original ideas 

in unregulated conditions of activity [5]. G. Wallace presents creative thinking as a four-stage 

process with certain phases: preparation, incubation, insight and versification or processing 

[6]. While J. Bruner considers such thinking as three simultaneous processes: obtaining new 

information; transformation, adaptation of information and verification, evaluation [7]. In 

psychology, creative thinking is considered from the position of activity aimed at solving 

certain tasks and problems. In the works of G. S. Altshuller, N. N. Veresov, I. P. Volkov and 

others, the creative type of thinking is determined through activity criteria and criteria of 

achievement. A.V. Brushlinsky believes that in a broad sense, all thinking can be understood 

as creative. Any thinking is always a search and discovery of something new, therefore, to 

one degree or another, it is a creative act [8]. The following definition is given in the works of 

S. Martindale: creativity of thinking is manifested in images and ideas, in the ability of a 

person to put forward his own concepts and generalize the experience of his predecessors; to 

analyze facts, observe the development of events, attract intuition, correlate his own 

knowledge of the subject of research and include creative foresight [5]. 

Taking the characteristics of J. Guilford as a basis, scientists distinguish the following 

properties of creative thinking: - divergence – the ability to go beyond the usual ideas to see 

an object from different sides and discover new ways of using it; - flexibility – the ability to 

find and make many decisions; - originality of ideas and solutions; - independence; - novelty 

– the absence of analogues to the process or result [6]. Thus, creative thinking is presented as 

a complex process that involves changing the usual way of thinking, the ability to generate a 

lot of original ideas and solutions, including the perception of the material, its comprehension, 

analysis. Creative thinking is characterized by flexibility, attraction of intuition. Mastering 

this type of thinking makes it possible, generalizing the existing knowledge and experience, to 

operate with them in different ways, to put forward non-standard, original ideas. An analysis 

of the literature on the issue of creative thinking allowed us to conclude that creativity and 

creative thinking can be taught. Most researchers (P. Torrens, J. Renzulli, R. Sternberg, I. S. 

Yakimanskaya, D. B. Bogoyavlenskaya, Zh. I.Namazbayeva, A. K. Mynbayeva, etc.) argue 

that creative abilities and creative thinking can be stimulated and developed with the help of 

specially organized classes and creating conditions for such development. Supporting the 
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opinion of researchers that almost any person has the ability to think creatively to one degree 

or another, the authors of the article note that under the influence of the environment and 

patterns of behavior, a person's creative abilities are not fully used, they do not develop. 

Therefore, it is important to organize the educational process in such a way that at any stage 

of training there is a development and improvement of the creative abilities of the individual, 

her creative thinking. Among the personal traits that contribute to the development of creative 

thinking, the following are distinguished: confidence, the dominance of positive emotions, a 

tendency to take risks, lack of fear of appearing strange and unusual, lack of conformity, a 

developed sense of humor, etc. [9]. 

When planning training sessions aimed at developing creative thinking, it is necessary to 

take into account the fact that students are ready to learn only those knowledge in which they 

see personal meaning and practical significance. The development of creative thinking is 

promoted only by motivated cognitive activity, and it is the internal motivation of students 

that is important. It should also be taken into account that in order to increase the creative 

potential of students, certain knowledge, skills, and skills are also needed. Analyzing the 

campaigns of various researchers (R. Sternberg, P. Torrens, R. Crutchfield, E. de Bono, etc.) 

[3; 10], the authors have identified the following strategies for the development of creative 

thinking of students in the learning process for teachers: 

- encourage doubts in relation to generally accepted assumptions, cognitive interest; - 

allow making mistakes; 

- provide time for creative thinking; 

- be open to discussions; 

- abandon the usual forms and methods of activity; 

- provide students with the opportunity to choose; 

- encourage internal assessment of achievements, reflection; 

- develop the ability to see the versatility of objects; 

- develop the ability to connect opposing ideas from different fields of knowledge and 

use such connections to solve problems; 

- to establish the subject-subject interaction of the teacher and students; 

- provide students with the opportunity to become co-authors of educational activities. 

Creative thinking means a willingness to abandon stereotypes, the ability to generate new 

ideas and implement them, to successfully realize oneself in the profession and in society. 

In addition to the above-mentioned strategies aimed at developing creative thinking in 

the learning process, the following specific conditions can be identified: 

- creating an atmosphere of trust (allows you to reveal the individual characteristics of 

students, remove psychological barriers in communication); 

- constructive criticism; 

- the importance of independent work; 

- systematic training; 

- defining the boundaries of activity (allows you to better concentrate on the task) [9]. 

Many researchers (D. B. Bogoyavlenskaya, E. S. Kuznetsova, E. I. Passov, E. S. Polat, 

A. K. Mynbaeva, Z. M. Sadvakasova) consider the most appropriate methods for using in 

foreign language classes that, along with the necessary knowledge, skills, and skills, also 

721



3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu III. International Symposium on Turcology Studies 
(UTAS), 14-16 Ekim 14-16 October 2021, Van/ Türkiye 

 

 

develop students ' creative thinking: the project method, discussions, role-playing games, 

problem tasks, case studies, etc. The variety of creative activities is quite widely represented 

in the scientific and methodological literature, and the choice of the most suitable ones is 

determined by the level of qualification of the teacher, the level of knowledge of students, the 

degree of their readiness for such activities, as well as the topic, content of the lesson, etc. 

Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the experience of 

innovative teachers and our own observations and work experience, we have identified a 

number of effective techniques that allow students to develop creative thinking in foreign 

language classes. Let's consider them. The development of creative thinking is promoted by 

various forms of independent work, the content of which the teacher can actively vary, based 

on the current level of development of students ' mental activity. For example, by offering 

students to independently select texts or articles on a topic studied in the course of a lesson for 

subsequent discussion in a group or analysis, the teacher sees content that is significant for 

them and selects activities with it that are interesting for this group. In this situation, the 

teacher moves away from the traditional role of an information translator and takes the 

position of a tutor. As part of this admission, students find themselves in a situation of 

uncertainty, because they do not know whether they will find a suitable text. Working in the 

field of their professional interests, students develop creative abilities. 

Another technique aimed at developing creative thinking is working with dialogues. A 

distinctive feature of the dialogue is the exchange of opinions, the constant change of the 

speaker and the listener in the process of a communicative act. Among the characteristics of 

the dialogue, reactivity and situativeness are distinguished, which are the main difficulties of 

mastering this form of communication. 

Participants in dialogical communication often need to change the originally intended 

logic during the conversation, connect various techniques to achieve the intended goal. The 

development of dialogic speech skills develops the speed of reaction, flexibility and non-

standard thinking of students. Originality and non-standardness in the development of 

communicative competence when teaching oral communication are realized in a complex of 

special skills: - to depart from patterns in the disclosure of a communicative situation; - to 

show flexibility of thinking; - to express unusual ideas; - to use the existing communicative 

experience in a new way to solve the difficulties that arise in the communication process; 

- in the process of speech, flexibly switch from one problem to another, consider 

different aspects of the object, etc. 

An effective form of dialogues, as close as possible to live speech, is role-playing games 

for a given situation, close to the tasks of real communication within the framework of 

professional communication. It is known that communication turns into a creative, personally 

motivated process if the student does not just imitate the activity, but owns the motive of the 

activity. The use of role-playing games in the classroom provides a comprehensive use of the 

knowledge available to students in the field of future professional activity, improving their 

speech. A mandatory element of the game is the resolution of a problem situation. This 

improves the motivation of statements, makes them more reasoned and emotional. A role-

playing game based on solving a particular problem provides maximum activation of students 

' communicative activity, determines the naturalness of communication. Role-playing games 
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have great opportunities for further improvement of the educational process by forming and 

activating students 'thinking, cognitive and communicative skills, creating conditions for the 

disclosure of students' creative abilities, their creative thinking. 

5 Conclusions 

The system of communicative exercises, role-playing games, creative tasks allows for the 

effective development of creative thinking among students. Modern teaching methods and 

techniques allow you to make classes as useful, rich and interesting as possible, bring it closer 

to real communication. High internal motivation of students, increased interest of students in 

educational activities in general stimulates the creative activity of students, the need for self-

education, and thus contributes to the development of creative thinking. Thus, the effective 

development of students ' creative thinking is possible if the learning processes are organized 

in a certain way: - including creative tasks; - using creative methods and activities; - actively 

using modern teaching tools; - observing certain conditions for the development of creative 

thinking; - taking into account all the factors of creativity formation in their interrelation. 
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Toplum ve Küreselleşme Sorunları 

 

Zholdybaeva S.A
1
 - Ilgidaeva S.M.
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Özet 

Bu aşamadaki dünya sürecinin özellikleri, ilk olarak, sonuçları tarafından planlanmamıştır, ikinci 

olarak, sosyal sonuçları açısından ve üçüncü olarak, mevcut sosyal teoriler ve paradigmalar bağlamında. 

Bu nedenle, bize göre, mevcut dünya sürecini anlamak ve anlamak için dünya politikasının bazı temel 

ilkelerini gözden geçirme ve netleştirme ihtiyacı açıktır. Bugün burada söylendiği gibi, dünya 

oyuncularının sayısı önemli ölçüde arttı, yeni ilgi alanları ortaya çıktı, olası eylemler için fırsatlar genişledi 

ve bu eylemler için ihtiyaç duyulan bilgilerin nitelik ve niceliği değişti. Kanaatimizce, mevcut küresel 

sürecin yukarıda belirtilen özellikleri açısından, Kazakistan'ın bazı dış politika yönlerinin siyasi ve hukuki 

bakış açılarının gözden geçirilmesi veya ayarlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sınır Ötesi, Fundamentalizm, Neo-kapitalizm, Liberalizm 

 

Society And Globalization Problems 

Abstract 

 Features of the world process at this stage, firstly, are unplanned by its results, 

secondly, in terms of its social consequences and, thirdly, in the context of existing social 

theories and paradigms. Therefore, in our opinion, the need to review and clarify some of the 

key principles of world politics for understanding and understanding of the current world 

process is obvious. As it was said here today, the number of world players has increased 

dramatically, new interests have arisen, opportunities for possible actions have been 

expanded, and the quality and quantity of information needed for these actions have changed. 

In our opinion, from the point of view of the above-mentioned features of the current global 

process, it is necessary to review or adjust the political and legal points of view of some 

foreign policy aspects of Kazakhstan. 

 Keywords: Globalization, Cross-Borderness, Fundamentalism, Neocapitalism, 

Liberalism 
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The modern world is complex and contradictory, mobile and changeable, becoming 

more integrated and interdependent. As mentioned here, today the number of global players 

has increased significantly, new interests have emerged, options for possible actions have 

expanded, and, accordingly, the quality and amount of information required for these actions 

have changed. Today, the ratio of geoeconomic and geopolitical factors is not only rapidly 

changing, but also creates conditions for the interaction of state and non-state (cross-border) 

political actors. 

New players (global transnational corporations, megalopolises, social and cultural 

movements of various forms, colors, and directions), non-governmental organizations, 

religious fundamentalist movements, international criminal networks, extremist underground 

organizations, and structures that have arisen in the world of modern world politics are 

currently operating in others spheres of world relations. They do not position themselves as 

representatives of state (national) interests and obligations, civil consent, and are based on a 

certain logic of interstate relations. Provisions relating to traditional political and legal 

concepts such as “national interest”, “national sovereignty”, “national territory” are no longer 

strictly applied in spaces, but illegal ("shadow") principles are applied: a rapid increase in 

income, anarchic methods of definition personal interests and goals in accordance with a 

specific situation and type of game, including these structures, movements, and organizations 

at any time [1, p. 141-156]. 

In our opinion, in the light of the above features of the current global process, it is 

obvious that some views in the field of the foreign policy of Kazakhstan need political and 

legal revision or adjustment. First, we mean the recent events in Eastern Europe, such as the 

tsunami in the CIS, as well as the recent events in Ukraine in Eastern Europe, “revolutions”. 

These include the seizure of power by the Maidan, the transfer of Crimea to Russia, the so-

called referendum, and the processes taking place in the southeast of Ukraine. All these 

events, in the opinion of many scientists, clearly showed the weakness of the explanatory 

potential not only of ismatic ideas about the development of modern society but also of other 

popular universal paradigms. None of the modern theories, requiring a unified and complete 

interpretation of the historical process, could not only predict the essence of the ongoing 

processes but also clearly explain them. In this regard, the Russian scientist O. Mitroshenkov 

said: “From a methodological point of view, the modern world is very important and cannot 

be described or explained by one or two universal paradigms - neither progress nor theory, the 

concept of Marxist capitalism, liberal market approaches, and other models, unevenly and 

completely explaining the historical process ”[2, p. 191-202.]. 

In fact, the modern world has turned out to be much more complex and diverse than 

all these theories and analytical assumptions. The analysis of "color revolutions" shows that 

when experts consider the situation and develop a forecast, the object of research itself 

changes the structure and direction of development. There will be “fans of future scenarios” 

who will be useful only academically because they are a priori impossible [3, p. 155-162]. 

Thus, the current reality prevents political experts and forecasters, especially in the 

context of the lessons of the “color revolutions”, as well as internationalists, to understand and 
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reconsider the actions of the main political players such as Russia, the USA, the European 

Union, and China. This is not only a precedent for the “evacuation” or “occupation” of 

Crimea by Ukraine and Russia but also a revision of practically the entire system of 

international relations, international law, inviolability of borders, sovereignty, and territorial 

integrity, compliance with international requirements and contracts. Here, in our opinion, a 

situation is emerging that changes the existing system of international relations and 

international law. A striking example of this can be seen in the positions of Russia and its 

president, who are pursuing a policy of “irreversibility” leading to irreversible consequences 

and unplanned results. According to some scholars, the position of Russia, unfortunately, is 

similar to the position of a person from the Kazakh proverb: “Although the tear of a horse has 

dried up, it has not yet freed itself from the saddle”. This concerns the imperial ambitions of 

modern Russia, which, according to some experts, does not correspond to the real economic 

and military potential of modern Russia. This is not an exception not only to Russia's revision 

of the established system of international relations, but also Russia's model in the field of 

revising the system of international relations and law in recent years. This is the position of 

the United States in Iraq and Afghanistan, the position of NATO and the European Union in 

Kosovo and Libya. Unfortunately, this tragic list of international crimes goes on and on. We 

are witnessing a clear violation of international agreements, international treaties and 

international law. Today we are witnessing that there is no strong and authoritative 

organization capable of stopping the international “chaos” of the great powers. If in the past 

the socialist bloc was abolished, the entire system of international law based on the balance of 

two world structures has been violated today. If in the past, according to Soros, there was 

communism and market fundamentalism, today only one of them dominates. This is the 

fundamentalism of the market with the whole system of valuesand priorities, the ultimate goal 

of which is to maximize profits. In his recent works, such as The Crisis of World Capitalism, 

Financial Alchemy, and others, one can see the most important characteristics of modern 

capitalism. These features of modern capitalism do little to clarify the essence and logic of 

modern international politics. Let's consider this thesis in more detail. In his book “The Crisis 

of World Capitalism” J. Soros explains that financial capital has a special status in the context 

of globalization in the system of world capitalism. It is more mobile than other factors of 

production. As a rule, finance capital moves to where it is most useful because it is the 

founder of prosperity. All independent countries are struggling to attract him. 

Thanks to these advantages, capital accumulates in financial institutions and 

multinational companies, whose securities are traded on the stock exchange, and financial 

markets are intermediaries in this process. Analyzing this sector of the world economy, its 

contradictions in the context of globalization, J. Soros came to the conclusion that the 

development of the world community lags behind the development of the world economy. 

According to him, the state remains a key link in political and public life. Today's 

international law and international institutions are not yet strong enough to prevent wars or 

large-scale violations of human rights in individual countries. At the same time, in his 

opinion, today's financial capital and world financial markets are largely beyond the control of 

national or international authorities. These problems are compounded by the current 

globalization process. In his opinion, these shortcomings are not recognized. At the same 
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time, it is widely believed that markets are self-regulating and that the world economy can 

flourish without the intervention of the world community. The public interest is best achieved 

by giving everyone the opportunity to satisfy their own interests and attempts to protect the 

public interest through collective decision-making violate the market mechanism. In the 

nineteenth century, this idea was called "free enterprise" or laissez-faire (the well-known 

doctrine of non-interference of the state in the economy). Today this idea, according to G. 

Soros, should be replaced by the concept of “market fundamentalism” [4]. 

This, in his opinion, makes the world capitalist system unreliable. However, this 

situation has arisen recently. At the end of World War II, international capital flows were 

limited. In accordance with the decisions taken at Bretton Woods, international institutions 

were established to facilitate trade in the absence of capital inflows. Restrictions were 

gradually lifted, and when Margaret Thatcher and Ronald Reagan came to power in 1980, 

market fundamentalism became the dominant ideology. There was market fundamentalism, 

which gave financial capital a leading position in the world economy. According to George 

Soros, he relies only on market forces, so today he poses a greater threat to an open society 

than a totalitarian ideology. Explaining his claim on how market fundamentalism threatens an 

open society, Soros says that market fundamentalism poses an accidental threat to an open 

society because it misunderstands market mechanisms and makes them too important. In other 

words, the principles and mechanisms of the market are illegally removed from the sphere of 

political decision-making. His critical view of the world capitalist system is based on two 

main ideas. One of them concerns the shortcomings of market mechanisms. This is mainly 

due to the instability of financial markets. The second major drawback of the world capitalist 

system is that it allows the market mechanism and the income motive to penetrate all areas of 

activity, even in their absence. Consequently, the entire system of world capitalism is unstable 

and unpredictable [4]. 

This means that the market situation in the world always consists of thousands and 

thousands of terms that cannot be taken into account. Given these features, it is impossible to 

accurately predict what will happen in the future, as in natural science. Here we can only talk 

about some general features or contours of the world economy. In other words, in a real 

economic sense, and not as F. Hayek thought. [5, p. 29]. 

Another feature of today's financial market is that it depends on the decisions people 

make. That is, today financial markets are actively shaping reality, which in turn is reflected. 

In other words, subjective factors play an active role in this process. 

We would add to this position that today, not only in the field of economics but also 

in all social sciences, especially as a result of globalization, which has made the modern world 

especially complex and interdependent, there are no complex schemes and theories that could 

explain polysyllabic contradictions, processes taking place in public life and world politics. In 

our opinion, what is happening in the field of physics in modern social science happened with 

the discovery of the microorganism, when the explanatory potential of classical physics for 

understanding simple particles was fully realized. This situation has forced physicists to create 

new interpretations of quantum mechanics. In this case, in our opinion, modern social science 
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has entered a new, more complex level associated with the processes of globalization, which 

unilaterally reflects the exhaustion of the explanatory potential of old universal paradigms for 

interpreting complex modern social processes. For example, the "color revolutions", as noted 

above, have clearly shown the inconsistency of many modern ideas about the development of 

society. In particular, they showed not only the weakness of the explanatory potential of 

classical determinism in understanding and interpreting modern social processes, but also the 

fallacy of many futurological predictions about the development of modern society. In other 

words, the modern world is much richer and more diverse than many social theories and 

analytical assumptions. To understand this, new methods and new theories are required, 

analogous to the principles and methods of quantum physics. 

In our opinion, in addition to the similarities between physics and social sciences, we 

can draw another parallel between classical capitalism and modern neo-capitalism, where, 

despite many shades and types, liberal or neoliberal capitalism or, as J. Soros said, market 

fundamentalism dominates. As you know, since the establishment of capitalism, it had to go 

through the “market element”, an unregulated market, through the legislative introduction of 

civilized business methods, as well as the humanization of the entire system of socio-

economic relations. This was due to the fact that the capitalists were simultaneously aware of 

the economic and social dangers of monopoly capitalism in the form of social and 

revolutionary uprisings or, according to some philosophers, were able to create a solid 

political and legal basis “after reading Marx”. 

On the other hand, the capitalists were forced to improve capitalism and tackle the 

socio-economic problems associated with the political and social threats posed by this system. 

Thus, another important factor at work that holds back the aggressive nature of capitalism is 

real socialism, which is one of the possible alternatives to capitalism for workers. In today's 

capitalist world, there is no important alternative to MNCs, but there is nothing that could 

make it more thoughtful and put it in a fairer political and legal framework. As in traditional 

capitalism, the main goal is profit, profit, which, on the contrary, does not have moral and 

political-legal restrictions that prevent the aggressive nature of modern market 

fundamentalism. This feature of modern capitalism, which has high valuessuch as profit and 

power, still determines the system of relations in foreign policy. The inevitable consequences 

of this process are a clear manifestation of the negative consequences and threats arising in 

the process of economic globalization. 

Experience has shown that, despite optimistic expectations, globalization is not 

accompanied by stability and poverty reduction in the world. At the same time, in the process 

of globalization, new ways of socio-economic differentiation, new forms of poverty and 

dependence have appeared in the world. This will inevitably trigger protests against the 

growing injustice of the modern world, the ubiquitous power of big business trying to 

overtake the constantly accelerating process of internationalization of world economic 

relations (globalization), impose its laws on humanity and perpetuate the division of society 

[6]. 
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In short, modern neo-capitalism (or market fundamentalism) actually repeats or 

follows the path of classical capitalism. Therefore, in our opinion, if modern neo-capitalism 

(market fundamentalism) with its МNCs and other features of the globalization process to 

some extent repeats the traditional path of capitalism in the form of new sources of tension, 

without negative consequences in the form of expansion of different countries in order to 

reduce it and it would be logical to introduce reductions into the framework of international 

law through the civilized political and legal practice of business and the market since this was 

done in a timely manner. 

In other words, like the well-known practice of regulating traditional capitalism, 

monopolies and competition, it is necessary to introduce into the framework of international 

law an uncontrolled process of globalization, which carries all the troubles and losses of the 

monopolized economy, its scale and consequences. 

Today, especially in the context of “color revolutions” and “planned chaos”, it has 

become clear that the modern world community not only does not pay due attention to these 

processes but also does not have effective mechanisms to regulate them. Indeed, today we are 

witnessing that all international organizations, including the United Nations, do not allow 

actions that openly violate international agreements. In this regard, it is wrong to exclude the 

leading world powers from global processes and self-regulate them according to the principle 

of the “invisible hand of the market”, trying to “single-handedly” control developing countries 

using instruments such as NATO or the IMF. 

In conclusion, in our opinion, at the present stage, the task of strengthening the status 

of the UN is very important, as well as the formation of interstate structures and institutions 

capable of responding to new challenges, complementing the globalization of the economy 

and finance with world politics and global security. Or the creation of a new strong 

international organization capable of providing a fair and balanced approach to global 

problems, reflecting the interests of all members of the international community. The 

participation of all countries and interested business structures in the creation of these 

international documents is very important. This is especially important for the countries of 

Central Asia and Kazakhstan with weak economies in the process of globalization. In this 

regard, the initiative of the head of state to create a universal platform for discussing global 

problems of humanity, such as Global, which takes place annually in Nur-Sultan, is very 

relevant and expedient. 
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Edebi Eğitimin Etkinliğini Arttırmada Sağır Pedagog-Öğrencilerin Mesleki Eğitimi 

Sorunu- Bir Araştırma Nesnesi Olarak 

 

Mamarajabova Zulfiya Norboevna
1
 

Özet 

Dünyanın her yerindeki yükseköğretim kurumlarında kaliteli personelin eğitim ve 

öğretim kalitesi zemin kazanmaktadır. UNESCO tarafından benimsenen 2030 yılına kadar 

uluslararası eğitim kavramı, "yaşam boyu kaliteli eğitim için fırsatlar yaratmayı" acil bir 

görev olarak tanımlamaktadır. Eğitim alanında yenilikçi fikirlerin uygulanması, sağır 

öğretmen yetiştirme sisteminin modernizasyonunda yüksek sonuçlar elde etmenin temelidir. 

Özellikle pedagojik-psikolojik ve profesyonel-pedagojik yönelimi, geleceğin sağır pedagog-

öğretmeninin pratik etkinliği gelişmiş ülkelerin eğitim sisteminde önemlidir. Ülkemizde 

yükseköğretim sisteminin reformu, maddi ve teknik tabanın güçlendirilmesi, öğretmen 

yetiştirme sisteminin radikal modernizasyonu, eğitim sürecinin kalitesinin yeni bir düzeye 

getirilmesi yoluyla eğitimin etkinliğini sağlama fırsatları genişletilmiştir. Yükseköğretim 

sisteminin öncelikleri arasında "öğretmenlerin kalite ve profesyonellik düzeyinin sürekli 

iyileştirilmesi" gibi görevler bulunmaktadır. Bu temelde, gelecekteki sağır pedagogların 

metodolojik eğitimini, bu süreci organize etme teknolojisini, metodolojik desteği, faaliyetle 

ilgili yeterliliklerin sistem ve mekanizmalarını geliştirmek önemlidir. 

 . Yükseköğretim sisteminin reforme edilmesi, maddi ve teknik tabanın güçlendirilmesi, 

öğretmen yetiştirme sisteminin radikal bir şekilde modernize edilmesi, eğitim sürecinin 

kalitesinin yeni bir düzeye getirilmesi, "öğretmenlerin kalite ve profesyonellik düzeyinin 

sürekli iyileştirilmesi" gibi görevler. yükseköğretim sisteminin öncelikleri belirlendi. Bu 

temelde, çalışmanın amacı, işitme engelli çocukların konuşma geliştirme sisteminin 

uygulanmasında sağır öğretmenlerin mesleki eğitimini geliştirmek için teknolojiyi, 

metodolojik desteği, faaliyet yeterlilik sistemlerini ve mekanizmalarını geliştirme sürecini 

incelemekti. edebiyat eğitimi sürecinde 

Anahtar kelimeler: edebiyat eğitimi, işitme engelli çocuklar, konuşma, gelişim, sistem, 

sağır pedagog-öğrenci, mesleki eğitim, pedagojik sistem, yönergeler. 
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The Problem of Professional Training of deaf Pedagogues-Students in İncreasing the 

Effectiveness of Literary Education - as an object of research 

Abstract 

The quality of education and training of quality personnel in higher education institutions 

around the world is gaining ground. The concept of international education until 2030, 

adopted by UNESCO, identifies "creating opportunities for quality education throughout life" 

as an urgent task. The implementation of innovative ideas in the field of education is the basis 

for achieving high results in the modernization of the system of training deaf teachers. In 

particular, the pedagogical-psychological and professional-pedagogical orientation, practical 

effectiveness of the future deaf pedagogue-teacher is important in the education system of 

developed countries. Opportunities to ensure the effectiveness of education have been 

expanded in our country through the reform of the higher education system, strengthening the 

material and technical base, radical modernization of the system of teacher training, bringing 

the quality of the educational process to a new level. The priorities of the higher education 

system include such tasks as "continuous improvement of the quality and level of 

professionalism of teachers." On this basis, it is important to improve the methodological 

training of future deaf pedagogues, the technology of organizing this process, methodological 

support, the system and mechanisms of competencies related to the activity. 

 . Tasks such as reforming the higher education system, strengthening the material and 

technical base, radically modernizing the system of teacher training, bringing the quality of 

the educational process to a new level, "continuous improvement of the quality and level of 

professionalism of teachers" in the priorities of the higher education system marked. On this 

basis, the purpose of the study was to study the process of improving the technology, 

methodological support, systems and mechanisms of activity competencies to improve the 

professional training of deaf teachers in the implementation of the system of speech 

development of hearing-impaired children in the process of literary education. 

Key words and concepts: literary education, hearing impaired children, speech, 

development, system, deaf pedagogues-students, vocational training, pedagogical system, 

directions 
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Мамаражабова Зулфия  Норбоевна, 

Ўзбекистон,  Низомий номли  

 

Адабий таълим самарадорлигини  оширишда   сурдопедагог-талабаларнинг  

касбий тайёргарлиги масаласи –тадқиқот обекти сифатида  

 

Жаҳон миқёсида олий таълим муассасаларида таълим сифати, сифатли кадрлар 

тайёрлаш масаласи алоҳида касб этмоқда. ЮНЕСКО томонидан қабул қилинган 2030 

йилгача халқаро таълим концепциясида «Бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга 

имконият яратиш» долзарб вазифа сифатида белгиланган. Таълим соҳасида инновацион 

ғояларнинг татбиқ этилиши сурдопедагог-мутахассисларни тайёрлаш тизимини 

модернизациялаш борасида юқори натижаларга эришилишига асос бўлмоқда. 

Жумладан, бўлажак сурдопедагог-ўқитувчисининг педагогик-психологик ва касбий-

педагогик йўналганлиги, амалий натижавийлиги ривожланган мамлакатлар таълим 

тизимида муҳим ҳисобланади. Мамлакатимизда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, 

моддий-техник базани мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан 

янгилаш, таълим-тарбия жараёни сифатини янги босқичга олиб чиқиш орқали таълим 

самарадорлигини таъминлаш имкониятлари кенгайтирилди. Олий таълим тизими 

олдида турган устувор йўналишларда «педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва 

савиясини узлуксиз юксалтириш» каби вазифалар белгиланди. Шу асосда бўлажак 

сурдопедагог-ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги, бу жараённи ташкил этиш 

технологияси, методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва 

механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

 . Мамлакатимизда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, моддий-техник базани 

мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан янгилаш, таълим-тарбия 

жараёни сифатини янги босқичга олиб чиқиш, олий таълим тизими олдида турган 

устувор йўналишларда «педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва савиясини 

узлуксиз юксалтириш» каби вазифалар белгиланди. Шу асосда адабий таълим 

жараёнида   заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини татбиқ 

этишда сурдопедагог-талабаларнинг касбий  тайёргарлигини  ошириш технологияси, 

методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва механизмларини 

такомиллаштириш  жараёнини  ўрганиш тадқиқот мақсади сифатида белгиланди.  

 

Таянч сўз ва тушунчалар: адабий таълим,  заиф эшитувчи  болалар,  нутқ,   

ривожлантириш, тизим,  сурдопедагог-талабалар, касбий  тайёргарлик,   педагогик 

тизим,  йўналишлари 

Жаҳон миқёсида олий таълим муассасаларида таълим сифати, сифатли кадрлар 

тайёрлаш масаласи алоҳида касб этмоқда. ЮНЕСКО томонидан қабул қилинган 2030 

йилгача халқаро таълим концепциясида «Бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга 

имконият яратиш» долзарб вазифа сифатида белгиланган[3]. Таълим соҳасида 

инновацион ғояларнинг татбиқ этилиши сурдопедагог-мутахассисларни тайёрлаш 

тизимини модернизациялаш борасида юқори натижаларга эришилишига асос бўлмоқда. 
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Жумладан, бўлажак сурдопедагог-ўқитувчисининг педагогик-психологик ва касбий-

педагогик йўналганлиги, амалий натижавийлиги ривожланган мамлакатлар таълим 

тизимида муҳим ҳисобланади. Мамлакатимизда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, 

моддий-техник базани мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан 

янгилаш, таълим-тарбия жараёни сифатини янги босқичга олиб чиқиш орқали таълим 

самарадорлигини таъминлаш имкониятлари кенгайтирилди. Олий таълим тизими 

олдида турган устувор йўналишларда «педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва 

савиясини узлуксиз юксалтириш» каби вазифалар белгиланди[2]. Шу асосда бўлажак 

сурдопедагог-ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги, бу жараённи ташкил этиш 

технологияси, методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва 

механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

 . Мамлакатимизда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, моддий-техник базани 

мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан янгилаш, таълим-тарбия 

жараёни сифатини янги босқичга олиб чиқиш, олий таълим тизими олдида турган 

устувор йўналишларда «педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва савиясини 

узлуксиз юксалтириш» каби вазифалар белгиланди[2]. Шу асосда адабий таълим 

жараёнида   заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини татбиқ 

этишда сурдопедагог-талабаларнинг касбий  тайёргарлигини  ошириш технологияси, 

методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва механизмларини 

такомиллаштириш  жараёнини  ўрганиш тадқиқот мақсади сифатида белгиланди.  

    Касбий компетентлигини ривожлантириш масалаларини Б.Абдуллаева, С.Базарова, 

Н.Муслимов, Якубжанова Д.Б.  каби республикамиз олимларининг илмий 

тадқиқотларида ўрганилган[11,15,26,]. МДҲ давлатларида талаба-ўқитувчиларининг 

методик тайёргарлигининг назарий ва амалий асослари С.Абдулина, Г.Абрамян, 

В.Алейников, К.Ангеловский, Р.Арефьев, О.Бадагуева , В.Беспалько, Л.Выготский, 

П.Гальперин, Н.Гомулина, В.Давыдов, Н.Кузьмина, М.Селиверстова , В.Шадриков 

каби олимлар томонидан тадқиқ қилинган.[ 4,5,6,7]. 

  Олий ўқув юртлари мутахассисларини тайёрлаш тизимининг сифат жиҳатидан 

ўзгартиришга  ҳисса қўшадиган педагогик тадбирлар мажмуасини аниқлаш таълимнинг 

ташкилий ва мазмунли таркибий қисмини ўзгартириш,  таълимни бошқа 

компонентлари   билан алоқаларни ўрнатиш ва янги таркибий қисмларни 

шакллантиришни талаб қилади[ 16,-12б].. Низомий номидаги ТДПУда 5111900 – 

Дефектология  (Сурдопедагогика) таълим йўналиши бўйича Сурдопедагогика  

кафедрасида  таълим-касбий  дастурлар асосида бакалаврлар тайёрланади.Касбий 

тайёргарликнинг биринчи босқичида (таълимнинг 1-2 йили) умумий юқори педагогик 

таълим, иккинчи босқичида  (2- таълимнинг 2-3 йили) умумий махсус педагогик  

таълим амалга оширилади, учинчи босқич  (таълимни 3-4 йили)  талабаларда махсус 

касбий   компетентликни шакллантиришга қаратилган. Аммо амалиёт шуни 

кўрсатадики, эшитишда нуқсони бўлган  ўқувчиларнинг адабий таълими ва нутқини 

ривожлантириш услубияти юзасидан битирувчилар етарли маълумотга эга эмас. 

Бунинг сабабини таълимий-касбий ўқув режаларда адабиётшунослик асослари, болалар 

адабиёти, адабиётга кириш, XVIII, ХIХ ва ХХ аср адабиёти каби курсларнинг 

ўқитилмаслиги, асосий услубият ўқув фанларига ажратилган соатларни кам хажмлиги 
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билан  билан ифодаланади. Ушбу тадқиқот доирасида адабиётшунослик, болалар 

адабиёти соҳаси бўйича бакалавр ва мутахассисларнинг махсус компетентлигини 

оширишга ва эшитиш нуқсонига эга бўлган болаларни ўқишга ўргатиш ва нутқини 

ривожлантиришда инновацион ёндашувларни жорий этишга имкон берадиган 

билимларнинг таркибий-мазмунли  тизимига алоҳида эътибор қаратдик[12,-145.б.].  

   Заиф эшитувчи ўқувчиларни янги педагогик тизим асосида адабий ўқишга ўргатишда 

талабаларнинг тайёрлиги – заиф эшитувчи ўқувчиларининг нутқий ривожланиши 

муаммосини ҳал қилишнинг аҳамияти ва зарурлигини тушуниши; адабий таълим 

жараёнида заиф эшитувчи  боларнинг нутқини ривожлантииш педагогик тизимининг 

асосий тамойиллари ва таркибий қисмлари тўғрисида билишда; амалиётда уни  

оммалаштиришда шахсан иштирок этишда; ўз ҳаракатларини онгли равишда танлаш 

қобилияти; олинган натижаларни таҳлил қилиш, кейинги ҳаракатларнинг 

режалаштириш қобилиятида намоён бўлади.   

    Сурдопедагог-талабаларнинг касбий тайёргарлигининг зарур даражасига 

университетдаги махсус ташкил этилган ўқув жараёни орқали ва бу муаммонинг 

ўқитувчилар ва талабалар учун долзарблиги ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда 

эришиш мумкин[16,-23б].Мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини ошириш 

вазифасини муваффақиятли амалга ошириш учун талаба ўқув жараёнида фаол, ижодий, 

ривожланаётган субъектга айланиши, ўқув жараёнидаги иштирокчилар бошқасининг 

ривожланиши шарти ва воситаси бўлган ўзаро муносабатлар зарурлиги 

таъкидланган[13,--145.б.]. Тадқиқот мақсадларига мувофиқ, биз сурдопедагог-

талабалар касбий тайёргарлигини  ошириш йўналишларини ишлаб чиқдик:  

 "Сурдопедагогика" ,  "Она тили ўқитиш махсус методикаси" умумкасбий 

ўқув фанлари доирасида  мазмунан такомиллаштирилган ўқув  дастури ва дарслик 

ишлаб чиқилди;  

 таълимий-касбий  ўқув режага "Адабий таълим технологияси"  янги 

ихтисослаштирилган ўқув фани киритилди,фан доирасида ўқув  дастури ва дарслик 

ишлаб чиқилди;  

 Предметли тайёргарлик фанларидан танлов асосида янги курсларнинг 

ўқув  дастурлари ишлаб чиқилди. 

     2019-2020 ўқув йили 5111900 – Дефектология (Сурдопедагогика)  бакалавриат 

таълим йўналиши ўқув режасида "Сурдопедагогика",  "Она тили ўқитиш махсус 

методикаси" умумкасбий ўқув фанлари соатлари хажми кўпайтирилди,фан доирасида  

мазмунан такомиллаштирилган ўқув  дастури ва дарслик ишлаб чиқилди[14,15] . Бу 

талабаларда учинчи таълим йилида адабий таълим технологияси  фанларни ўрганишда 

пойдевор вазифасини ўтайди. (Сурдопедагогика)  бакалавриат таълим йўналиши ўқув 

режасида  янги  "Адабий таълим технологияси" ихтисослаштирилган ўқув фани  

киритилди. Мазкур  ўқув фани талабаларда  махсус мактабда адабий таълим мазмуни, 

адабий таълим тамойиллари, методлари, адабий таълимни ташкил этиш шакллари, 

адабий таълим технологияси, адабий таълим  жараёнида кар ва заиф эшитувчи 

ўқувчиларни нутқини ривожлантириш технологияларни ҳақида билим, малака ва 

кўникма шакллантиришга қаратилган. "Адабий таълим технологияси"  янги 

ихтисослаштирилган ўқув фани доирасида ўқув  дастури ва дарслик ишлаб чиқилди. 
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Сурдопедагог-талабаларни тайёрлашни такомиллаштиришнинг учинчи йўналиши 

биздан танлов   курсларни ишлаб чиқишни талаб қилди.  Ушбу курсларнинг мақсади - 

адабий таълимнинг муаммолари ва замонавий асослари, ўқишга ўргатишда инновацион 

ёндашувлар ва ўқув машғулотларини моделлаштиришни кўзда тутади. Биз "Адабий 

аълим жараёнида заиф эшитувчи ўқувчиларинг нутқини ривожлантириш", "Махсус 

мактабда бадиий асарр билан ишлашда интерфаол усуллардан фойдаланиш" номли 

махсус курсларни ишлаб чиқдик.   

  Сурдопедагог-талабаларни  заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш 

тизимини татбиқ этиш фаолиятга тайёрлаш тўртта босқичда амалга оширишни 

режалаштирдик[12,-125.б.] :  

Биринчи босқич заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини 

татбиқ этишда сурдопедагог-ўқитувчиларни ижодий индивидуаллигини 

ривожлантириш босқичида талабаларда ижодий педагогик вазифаларни аниқлаш, 

таҳлил қилиш ва ечимини топиш қобилиятини шакллантириш, шунингдек, ижодий 

изланувчанлигини ривожлантириш, аввал эгалланган билим ва кўникмаларни янги 

вазиятга мустақил олиб ўтиш, маълум бўлган вазиятда муаммо ва объектнинг янги 

вазифасини кўра олиш, объектнинг таркибий қисмларини аниқлаш, муқобил ечим ёки 

унинг методларини кўриш, аввал ўзлаштирилган фаолият методларини янги пайдо 

бўлган муаммо билан мувофиқлаштириш воситасида уни инновацион маҳсулотга 

айлантириш ҳамда ўқитувчиларда креатив фикрлашни ривожлантиришни назарда 

тутди;  

Иккинчи босқичда сурдопедагог-талабаларни томонидан илмий билиш, 

педагогик тадқиқот босқичида заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш 

тизимини татбиқ этиш  методологияси асосларининг эгалланиши, уларни заиф 

эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини шарт-шароитлари, унинг 

асосий тушунчалари билан таништириш кўзда тутилди. 

Учинчи босқич заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини 

татбиқ этиш    технологиясини ўзлаштириш босқичида сурдопедагог-талабаларни 

муаллифлик дастурларини яратишда иштирок этишни ташкил этиш, муаллифлик 

дастурларини мустақил тузиш методикасини ўзлаштириш, янгиликларни кейинчалик 

ривожланиши ҳамда янгиликларни таълим амалиётига татбиқ этишда кузатилаётган 

қийинчиликларни таҳлил этиш ва башоратлашни шакллантиришни назарда тутди. 

Тўртинчи босқич заиф эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини 

амалиётга жорий этиш босқичида махсус мактабларда сурдопедагог-талабаларни 

амалий ишини ташкил этиш, тузатиш ишларини олиб бориш ҳамда тажриба 

натижаларини кузатишни ўз ичига олди. Мазкур босқичда заиф эшитувчи  болалар  

нутқини   ривожлантириш тизимини татбиқ этиш жараёнида ўз касбий фаолиятини ўзи 

таҳлил этиш малакаси ошди, уларнинг янгиликларга нисбатан қарашлари, 

йўналишлари, муносабатлари ўзгарди, инновацион нуқтаи назари шаклланди.  

  . Тадқиқотда муаммога доир психологик-педагогик ҳодисаларнинг тизимли таҳлили, 
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педагогик жараённи моделлаштириш, олий таълим муассасаларидаги илғор педагогик 

тажрибаларни ўрганиш, анкета, суҳбат, кузатиш, тажриба-синов ишлари натижаларини 

математик-статистик таҳлил усулларидан фойдаланилди.Сурдопедагог-талабалар 

касбий тайёргарлигини  ошириш йўналишларини амалиётга татбиқ этишда 2016-2020 

ўқув йилларида 5111900 – Дефектология (Сурдопедагогика)  бакалавриат таълим 

йўналишининг 201,202,301,302,401,402 гурух талабалари тадқиқот обьекти сифатида 

иштирок этдилар. Мазкур тадқиқотда ишлаб чиқилган адабий таълим жараёнида   заиф 

эшитувчи  болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини татбиқ этиш  услуб, усул, 

моделлар ва ўқув воситалари асосида 2016-2020 ўқув йилларида Низомий номидаги 

ТДПУнинг махсус педагогика факультети  ўқув жараёнида педагогик тажриба-

синовдан ўтказилди.Тажриба-синовлар бўлажак сурдопедагог-ўқитувчиларининг 

касбий тайёргарлигини такомиллаштиришда мазкур тизим самарали эканлигини 

кўрсатди ва уларни амалиётга жорий қилиш тавсия қилинди. Олий таълим 

муассасалари сурдопедагог-талабаларининг методик тайёргарлигини 

такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи мезонларнинг ўзаро боғлиқлигини белгиловчи 

педагогик рефлексия кўрсаткичлари уларнинг тайёргарлик сифатига қўйиладиган 

компетенциявий талаблар асосида такомиллаштирилди. Бундан ташқари тажриба-

синов ишлари жараёнида сурдопедагог-талабаларни методик тайёргарлигини 

такомиллаштириш асосида касбий-шахсий аҳамиятга эга қуйидаги  қадриятларни 

шакллантириш имконини бериши аниқланди: ахлоқий мамнунлик (дарс, тарбиявий 

соат, синфдан ташқари тадбирларни яхши ўтказишдан ўқувчилар билан таълимнинг 

ностандарт ижодий шаклларининг мувафаққиятли қўлланилишига доир алоқаларнинг 

ҳосил қилиниши)нинг юқори даражаси; синф билан бевосита мулоқот, коммуникатив, 

нотиқликка доир кўникмаларни такомиллаштириш имконияти; ўқувчиларга ўзининг 

билим, ҳаётий ва маънавий тажрибаларини узатувчи инсон ролида намоён бўлиши; 

шахсий ривожланиш учун имконият сифатида педагогик фаолиятини кўриб чиқиши, 

аввал талаб қилинмаган ва амалга оширилмаган хусусиятга эга ўзининг салоҳият 

имкониятини очиши; уларни бартараф этиш,педагогик тажрибаларни қўллаш 

имкониятлари сифатидаги касбий қийинчилик(мулоқот, ўқув муаммолари, ахлоқий 

вазиятлар ва бошқалар)га муносабати; ўқитувчи ва ўқувчиларни ривожлантирувчи, 

олға интиладиган маданий жараён сифатидаги ўқитиш жараёнини идрок этиши; фан, 

методика бўйича ўзининг билимлар соҳасида ўзининг касбий ривожланишга 

йўналтирилганлигини тушуниши, таълим ва тарбияга нисбатан ўз ёндашувини ишлаб 

чиқиши ва қўллаши; узлуксиз таълим, ўз-ўзига таълим бериши, малакасини ошириш 

асосидаги истиқболли касбий ривожланишни ҳосил қилиши; муваффақият ва доимий 

малакасини ошириб бориш даражаси ва ижтимоий ҳолат билан боғлиқликда бўлғуси 

касбий ва моддий мақомини лойиҳалаш. Ишлаб чиқилган методик ишланмалар ва 

воситалар сурдопедагог-талабаларда асосида методик тайёргарликни 

такомиллаштириш бўлажак мутахассисларнинг шахсий ва касбий ижтимоийлашувига 

самарали таъсир кўрсатиши аниқланди. Жумладан, талабаларнинг ўз ўқув, касбий, 

ҳаётий мазмуний йўналганлиги, мотивлари, мақсадларини қайта ишлаши, саралаши, 

баҳолаши, қайта баҳолаши; фикрий фаолиятни фаоллаштириши, «муаллифлик»нинг 

намоён бўлиши – ғоя ва тушунчаларни мустақил шакллантириши; талабаларнинг 
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ўзларининг уни мустақил ташкил этишдаги катта ҳисса қўшишлари билан 

алоқадорликда материални мустаҳкам, чуқур ўзлаштириши ва англаши; ижтимоий ва 

педагогик фаолиятга доир далил ва ҳодисалар бўйича ҳодисалар қаторида муҳим янги 

муносабатларни аниқ шакллантириши; ўзининг коммуникациялашуви, ихтисослашуви, 

ижтимоийлашувининг кучли ва кучсиз томонларини аниқлаши; ўзини-ўзи 

такомиллаштириши ва рағбатлантириши сифатидаги ривожланиш қарама-

қаршиликларини аниқлаши намоён бўлди. Таклиф этилган тизим доирасида бўлажак 

сурдопегогларда атрофдагилар билан ўзаро мулоқотда фаоллик ва мустақилликни 

намоён этдилар, танлаган касбларига масъулият билан ёндашдилар, ўзини ўзи 

бошқариш ва ўзини ўзи ривожлантириш кўникмаларига эга бўлдилар, 

ихтисослаштирилган муассасаларда адабий таълим жараёнида   заиф эшитувчи  

болалар  нутқини   ривожлантириш тизимини татбиқ этишда ўтказилган малакавий-

педагогик амалиёт даврида юқорироқ ижодий фаолликни намоён этдилар. 

       Махсус мактабнинг бош  мақсади эшитишда нуқсони бўлган болаларнинг нутқини 

мулоқат қуроли сифатида шаклантиришни кўзда тутади. Шу ўринда  сурдопедагог- 

ўқитувчи эшитишда нуқсони бўлган болаларнинг нутқини мулоқат қуроли сифатида 

шаклантиришни таъминловчи шахс бўлиб, унинг илмий ва маънавий савияси ҳам 

ҳозирги замон талаблари даражасида бўлиши, жаҳон андозаларига мос равишда 

шаклланиши ва доимий ривожланиб бориши, ўқитиш шаклларини оптимал даражада 

ташкил этишигина мамлакатимиз махсус таълим тизимида олиб борилаётган 

ислоҳотлар муваффақиятини таъминлайди.Касбий тайёргарликнинг шаклланиши 

бўлажак сурдопедагог-ўқитувчиларида касбий маҳорат, ижодкорлик кўникмаларини 

ҳосил қилиш, муомала маданияти, педагогик техника ва технология малакаларини 

ривожлантириш, ўқитувчилик маҳоратининг дастлабки салоҳиятини таркиб 

топтиришдан иборат бўлиб, кузатувчанлик, ижодкорлик, илғор педагогик 

тажрибаларни мустақил ўзлаштириш, ўқиш ва ўқитиш жараёнида диққатни тақсимлаш, 

билим, кўникма ва малакалар, психик ҳолатларни бошқара олишни таъминлайди. 

  Бўлажак сурдопедагог-ўқитувчининг касбий тайёргарлигини 

такомиллаштиришда педагогик фаолиятни илмий асосда ташкил этиш, тартибга солиш 

ва меҳнат шароитига ўз фаолиятини мослаштириш, касбий фаолиятга эришишнинг 

ҳозирги замон нуқтаи назаридан ўқитувчининг интеллектуал, мотивациявий, иродавий, 

шахсий, ахлоқий каби хусусиятларини ривожлантириш зарурлиги аниқланди.Бўлажак 

сурдопегогнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш босқичларига оид методик 

ёндашувлар намойиш тажрибаларини яратиш ва ўтказиш, дидактик материалларни 

тайёрлаш ва фойдаланиш имкониятлари лойиҳалаш асосида такомиллаштириш тавсия 

этилади.  Назарий изланишлар ва илмий-тадқиқот ишларининг таҳлили асосида 

бўлажак сурдопегогларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш   ўқув 

режасидаги умумкасбий ва ихтисослик фанлари учун ажратилган соатлардан самарали 

фойдаланишни йўлга қўйиш, фан дастурлари такомиллаштирилиб, унинг илмий-

методик аспектлари асослаб беришни кўзда тутиши далилланди. Тавсия қилинган 

тизим   бўлажак сурдопедагогларда касбий маҳорат, ижодкорлик кўникмаларини 

ҳосил қилиш, муомала маданияти, педагогик техника ва технология малакаларини 
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ривожлантириш, ўқитувчилик маҳоратининг дастлабки салоҳиятини таркиб 

топтиришдан иборат бўлиб, кузатувчанлик, ижодкорлик, илғор педагогик 

тажрибаларни мустақил ўзлаштириш сирларини ўқувчиларга ўргатади, ўқиш ва ўқитиш 

жараёнида диққатни тақсимлаш, билим, кўникма ва малакалар, руҳий ҳолатларни 

бошқара олишни таъминлайди. 
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Geleceğin Çevirmenlerinin Dilsel Ve Iletişimsel Yetkinliğinin Oluşumunda Pedagojik 

Teknolojilerin Kullaniminin Olumlu Etkisi 

 

Mamarajabov Botir Bahodiroglu
1
 

Özet 

Pedagojik yenilik, bilimsel bilgi, eğitim metodolojisi, toplumun gelişimi, sosyal eğitim 

düzeninin dünyanın gereksinimlerine göre esnekliği ile karakterizedir. fikir. Pedagojik 

teknoloji bir eğitim yöntemi, bir anlamda bir dizi eğitim süreci, aracı, formu ve yöntemidir. 

Eğitim teknolojisi aynı zamanda eğitim materyallerinin seçilmesini, işlenmesini, öğrencilerin 

güç ve ustalığına göre şekil ve boyut değiştirmeyi de içerir. Pedagojik teknoloji, eğitimin 

içeriğinin, yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, eğitimin nesnel 

yasalarına dayanan eğitim süreci, teşhis amaçları: bilim ve teknolojinin yeniliklerini 

birleştiren eğitim sürecidir. Pedagojik teknoloji eğitiminin ana görevleri şunlardır: öğrenci ve 

öğretmenin hızlı gelişimi; öğrenci-öğretmen etkileşimi ve iletişiminin demokratikleşmesi; 

uyumlu bir şekilde gelişmiş bir kişinin oluşumu için faaliyetler; eğitim sürecinin daha da 

insanlaştırılması; yaratıcı öğretime odaklanmak; Öğrencinin yaratıcı düşüncesini oluşturmaya 

yardımcı olan araçların, yöntemlerin ve teknolojilerin modernizasyonu Bu makale, 

gelecekteki çevirmenlerin dilsel ve iletişimsel yetkinliklerinin oluşumunda pedagojik 

teknolojilerin kullanımının içeriğini açıklamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Geleceğin çeviri öğrencileri, eğitim, öğrenci, pedagog, dilsel-iletişimsel 

yeterlilik, pedagojik teknolojiler, eğitim, araçlar, yöntemler ve teknolojiler, modernizasyon. 

  

                                                 
1
 Taşkent Devlet Şarkiyat Araştırmaları Üniversitesi,  
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The positive effect of the use of pedagogical technologies in the formation of linguistic 

and communicative competence of future translators                                                             

Abstract 

Pedagogical innovation is characterized by the scientific knowledge, methodology of 

education, the development of society, the flexibility of the social order of education in 

relation to the level of world requirements. idea. Pedagogical technology is a method of 

education, in a sense, a set of educational processes, tools, forms and methods. The 

technology of education also includes the selection, processing of educational materials, 

changing the shape and size in accordance with the strength and mastery of students. 

Pedagogical technology is a system of development and improvement of the content, methods 

and tools of education, the educational process based on the objective laws of education, 

diagnostic purposes: the educational process that combines the innovations of science and 

technology. The main tasks of pedagogical technology education are: rapid development of 

the student and teacher; democratization of student-teacher interaction and communication; 

activities for the formation of a harmoniously developed person; further humanization of the 

educational process; focus on creative teaching; Modernization of tools, methods and 

technologies that help to form the creative thinking of the student This article describes the 

content of the use of pedagogical technologies in the formation of linguistic and 

communicative competence of future translators. 

Keywords: Future translation students, education, student, pedagogue, linguistic-

communicative competence, pedagogical technologies, education, tools, methods and 

technologies, modernization. 
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Мамаражабов Ботир Баходир ўғли 

Ўзбекистон республикаси, 

 

Бўлажак таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  

компетентлигини шакллантиришда  педагогик технологиялардан 

фойдаланишнинг ижобий самараси 

Педагогик инновaциялашув таълимнинг илмий билимлар,  методологияларини жамият 

ривожланиши, таълимга қўйилаётган ижтимоий буюртманинг жаҳон талаблари 

даражасига боғлиқ ҳолда  мослашувчанлиги билан ифодаланади.Таълимни 

технологиялаштиришнинг асосини, таълим жараёни ва унинг самарадорлигини 

ошириш ҳамда таълим олувчиларни берилган шароитларда, ажратилган вақт ичида 

лойиҳалаштирилаётган ўқув натижаларга эришишларини  кафолатлаш мақсадида тўлиқ 

бошқариш ғояси ташкил этади. Педагогик технология – таълим усули, маълум маънода 

таълим-тарбия жараёнлари, воситалари, шакл ва услублари мажмуи ҳамдир. Ўқув 

материалларини танлаш, қайта ишлаб, талабаларнинг кучига, ўзлаштириш 

хусусиятларига мослаб шакл  ҳажмни ўзгартириш ҳам таълим технологиясига дахлдор. 

Педагогик технология таълим-тарбиянинг объектив қонуниятлари, диагностик 

мақсадлар асосида ўқув жараёнлари таълим-тарбиянинг мазмуни, усул ва воситаларини 

ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш тизими: фан ва техника янгиликларини ўзида 

мужассамлаштириштирадиган ўқув жараёнидир. Педагогик технология таълимнинг 

асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин: талаба ва 

педагог шахсининг жадал ривожланиши; талаба ва педагогнинг ҳамкорликдаги 

фаолияти ва мулоқотининг демократлашуви; баркамол инсонни шакллантириш 

фаолияти; ўқув-тарбия жараёнининг янада инсонпарварлашуви; ижодий ўқитишга 

йўналганлик; талабанинг креатив тафаккурини шакллантиришга ёрдам берадиган 

воситалар, методлар ва технологияларнинг модернизaцияси Мазкур мақолада  бўлажак 

таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини 

шакллантиришда  педагогик технологиялардан фойдаланиш мазмуни ёритилади. 

 

Таянч сўз ва тушунчалар: Бўлажак таржимашунос талабалар, таълим, талаба,    

педагог, лингвистик-коммуникатив  компетентлик,   педагогик технологиялар, таълим-

тарбия,  воситалар, методлар ва технологиялар, модернизaция, 

Педагогик инновaциялашув таълимнинг илмий билимлар,  методологияларини 

жамият ривожланиши, таълимга қўйилаётган ижтимоий буюртманинг жаҳон талаблари 

даражасига боғлиқ ҳолда  мослашувчанлиги билан ифодаланади.Таълимни 

технологиялаштиришнинг асосини, таълим жараёни ва унинг самарадорлигини 
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ошириш ҳамда таълим олувчиларни берилган шароитларда, ажратилган вақт ичида 

лойиҳалаштирилаётган ўқув натижаларга эришишларини  кафолатлаш мақсадида тўлиқ 

бошқариш ғояси ташкил этади
2
. Педагогик технология – таълим усули, маълум 

маънода таълим-тарбия жараёнлари, воситалари, шакл ва услублари мажмуи ҳамдир. 

Ўқув материалларини танлаш, қайта ишлаб, талабаларнинг кучига, ўзлаштириш 

хусусиятларига мослаб шакл  ҳажмни ўзгартириш ҳам таълим технологиясига дахлдор. 

Педагогик технология таълим-тарбиянинг объектив қонуниятлари, диагностик 

мақсадлар асосида ўқув жараёнлари таълим-тарбиянинг мазмуни, усул ва воситаларини 

ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш тизими: фан ва техника янгиликларини ўзида 

мужассамлаштириштирадиган ўқув жараёнидир. Педагогик технология таълимнинг 

асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин
3
: талаба ва 

педагог шахсининг жадал ривожланиши; талаба ва педагогнинг ҳамкорликдаги 

фаолияти ва мулоқотининг демократлашуви; баркамол инсонни шакллантириш 

фаолияти; ўқув-тарбия жараёнининг янада инсонпарварлашуви; ижодий ўқитишга 

йўналганлик; талабанинг креатив тафаккурини шакллантиришга ёрдам берадиган 

воситалар, методлар ва технологияларнинг модернизaцияси.Хусусан, бўлажак 

таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини 

шакллантириш жараёнида педагогик технологияларни қўллаш бўйича илғор 

тажрибалар таҳлили педагогик технология функциясига аниқлик киритиш ва унинг 

концептуал моделини қуришга оид ёндашув вариантини асослаш имконини берди. 

Бўлажак таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини 

шакллантириш таълими  мақсадини амалга оширишда турли таълим методларини 

танлашда энг асосий омил сифатида ўқув машғулотларининг дидактик вазифаси 

инобатга олинади
4
. Мазкур  таълимда педагогик технологияларни қўллаш таълим 

методларини танлашнинг мезони дарс жараёнидаги таҳсил олувчилар сонини ҳисобга 

олишдир. Агар уларнинг сони кўплигини ташкил этмаса, у ҳолда фаол ўқитиш 

методларидан фойдаланиб, ўқитишни жадал суръатларда олиб бориш мумкин бўлади. 

Агарда кўп бўлса, уларнинг ҳар бирига эътибор бериш учун вақт етишмаслиги 

натижасида таҳсил олувчиларни бошқариш мураккаблашади. Бунда ўқув материалини 

баён қилишда   талабаларни ўқув имкониятлари – бунда таҳсил олувчиларнинг ёши, 

дарсларга тайёргарлик даражаси, жамоадаги ўзаро муносабатлар, ўз – ўзини бошқариш 

қобилиятларини эътиборга олиш лозим. Педагогик технологияларни қўллашга биноан 

таълим методларини танлашда юқорида келтирилган мезонларга асосланган ҳолда ўқув 

жараёнларини тўлиқ лойиҳалаштириш орқали ташкил этилади ва берилган ўқув 

материаллари мазмуни таҳсил уларга онгига тез – осон сингдирилишига ҳамда 

уларнинг хотирасида узоқ вақт сақланишига эришилади
5
. “Карусель” методи  мавзу 

юзасидан маълумотларни умумлаштириш ва мукаммал ўзлаштиришда самарали усул 

саналади. Ушбу усулни қўллаш  қуйидагича амалга оширилиши мумкин:Ҳар бир 

гуруҳга асосий саволлар бўлиб берилади.Ҳар бир гуруҳга қоғоз берилади ва гуруҳ 

аъзолари 4-5 дақиқа мобайнида ўзаро фикрлашиб, жавобни қоғозга 

ёзадилар.Белгиланган вақт ўтгач, ўқитувчининг ишораси билан микрогуруҳлар 

рақамига қараб жавоблар ёзилган қоғозни кейинги гуруҳга узатадилар.Ҳар бир гуруҳ 

ҳар бир саволга ўзидан олдинги гуруҳ ёзганига қўшимча жавоб ёзиб чиқадилар.Ҳар бир 

                                                 
2
 Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: ИРПО, 1996. – 336 с 

3
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4
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М.,2007 
5
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гуруҳ ўзининг  ёзган жавобини изоҳлаб беради.Ҳар бир гуруҳнинг саволларга ёзган 

жавоби бошқа гуруҳларнинг қўшимча изоҳлари берилган ҳолатда ўзига қайтиб келади, 

гўё савол ёзилган, қоғоз гуруҳлар орасида айланиб, тўлдирилган шаклга 

келади.Ўқитувчи ёзилган жавобларга қараб микрогуруҳ аъзоларини баҳолайди.Ушбу 

методнинг афзаллиги шундан иборатки, бунда гуруҳ аъзолари мавзуни саволларга 

бўлиб, тўлиқ ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. Ҳар бир гуруҳнинг фикрлари 

муҳокама қилиниши натижасида гуруҳ аъзолари ўз ютуқ ва камчиликларини аниқлаб 

олади. Энг муҳими талабалар мустақил фикрлашга, фаолликка йўналтирилади ва 

уларда бир-бирини баҳолай олиш кўникмаси шаклланади. Шу ерда муаммоли ва 

ҳамкорликдаги таълим технологияларининг ҳамоҳанг тарздаги уйғунлиги кўринади.“ 

Бўлажак таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини 

шакллантириш жараёнида самарали коммуникция ва фаолиятда мустақиллик билан 

таъминлаш мақсадида бугунги кунда кейс-технология, ривожлантирувчи таълим 

технологияси, шахсга йўналтирилган таълим технологияси, муаммовий-модуль 

технологияси, лойиҳавий таълим технологиясидан фойдаланиланиш ижобий самара 

беради
6
.Кейс-технология барча фаол таълим методларини ўз ичига олади. Кейсни ҳал 

қилишда талаба нафақат эгалланган билимларни қўллаш, балки ўзининг шахсий 

сифатларини ҳам намоён этиш имкониятига эга бўлади
7
. Амалий машғулотларда ҳар 

бир талаба ишини максимал даражада фаоллаштириш ва уни кейс устида ишлаш 

жараёнига жалб қилиш мақсадида ўқув гуруҳлари 4-6 кишидан иборат ишчи кичик 

гуруҳларга бўлинади. Кичик гуруҳларни шакллантириш ва ролларни тақсимлаш 

талабаларнинг ўзларига топширилади. Кичик гуруҳларда ишлаш барча 

қатнашчиларнинг ижодий қобилиятини самарали намоён этишга, мусобақачилик 

руҳини ривожлантиришга, шахслараро ва гуруҳий коммуникaция малакалари ва 

кўникмаларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Ўқув машғулотларининг турли 

босқичларида ҳар бир талаба мустақил ижодий фаолият тажрибасини тўплаб олиши 

учун индивидуал, гуруҳий ва жамоавий иш шакллари қўлланади. Кейс устида ишлаш 

жараёнида шунингдек гуруҳда муҳокама қилиш (шу жумладан, гуруҳда ишлаш, кубик 

ва синквейн, ақлий ҳужум) методи ҳам қўлланади. Имкон даражада юқори самарага эга 

бўлиш мақсадида, аввалдан ишлаб чиқилган кейсдан ташқари, тегишли ахборот ва 

методик ҳамкорликдан фойдаланилади. Талабаларнинг ижодий потенциалини 

ривожлантиришда қўлланадиган “Кейс” номли тўлиқ иш комплекси тайёрланади.Кейс 

устида ишлашдан кўзланган мақсад талабаларнинг ижодий қобилиятини 

ривожлантиришга қаратилган педагогик жараён моделини экспериментал ва назорат 

гуруҳларида жорий этиш натижаларини қиёслашдан иборат бўлади.“  

“Қарорлар шажараси” (“қарорлар қабул қилиш технологияси”) методи   мавзусини 

ўзлаштириш,  мавзуни  пухта таҳлил этиш асосида улар юзасидан муайян хулосаларга 

келиш, бир муаммо хусусида билдирилаётган бир неча хулосалар орасидан энг мақбул 

ҳамда  тўғрисини топишга йўналтирилган. “Қарорлар шажараси” методи  аввалги 

вазиятларда қабул қилинган қарор  ва хулосалар моҳиятини яна бир бора таҳлил этиш 

ва уни мукаммал тушунишга хизмат қилади.Таълим жараёнида мазкур методнинг 

қўлланилиши муайян муаммо юзасидан оқилона қарор қабул қилиш (хулосага 

келиш)да ўқувчи-талабалар томонидан билдирилаётган ҳар бир вариант, уларнинг 

                                                 
6
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мақбул ҳамда номақбул жиҳатларини муфассал таҳлил этиш имкониятини яратади. 

“Қарорлар шажараси” методи қуйидаги тартибда ўтказилади
8
: 

 - ўқитувчи машғулот бошланишидан олдин мунозара, таҳлил учун мавзуга оид 

бирор муаммони белгилайди. Гуруҳлар томонидан қабул қилинган хулоса (қарор)ларни 

ёзиш учун плакатларни тайёрлайди; 

 - ўқитувчи талабаларни 4 ёки 6  нафардан иборат гуруҳларга ажратади ва 

муаммони ҳал этиб, бу борада энг мақбул қарор қабул қилиш учун муайян вақт 

белгилайди; 

 - қарорни қабул қилиш жараёнида гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси томонидан 

билдирилаётган вариантларнинг мақбуллик ҳамда номақбуллик даражалари батафсил 

муҳокама қилинади. Ҳар бир вариантнинг афзаллик ва афзал бўлмаган жиҳатлари ёзиб 

борилади. Билдирилган вариантлар асосида муаммони ижобий ҳал этишга хизмат 

қилувчи усул хусусида гуруҳ аъзолари бир тўхтамга келиб оладилар; 

 - мунозара учун ажратилган вақт ниҳоясига етгач, ҳар бир гуруҳ аъзолари ўз 

гуруҳи қарори борасида ахборот берадилар. Зарур ҳолларда ўқитувчи раҳбарлигида 

барча талабалар билдирилган хулоса (қарор)ларни бир-бири билан 

қиёслайдилар.Муаммо юзасидан билдирилган қарорлар борасида саволлар туғилгудек 

бўлса, уларга жавоблар қайтарилиб борилади, ноаниқликларга аниқлик киритилади. 

Агарда барча гуруҳлар томонидан муаммо юзасидан бир хил қарорга келинган бўлса, 

ўқитувчи бунинг сабабини изоҳлайди
9
. 

 “Қарорлар шажараси” методининг ўзига хос жиҳати шундан иборатки, бу метод 

бевосита маълум лойиҳа асосида қўлланилади. Мазкур лойиҳа қуйидаги кўринишга эга: 

“Қизил ва яшил рангли карточкалар билан ишлаш” методи    таржимашунос 

талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини  мустаҳкамлашга оид тезкор 

савол-жавобни ташкил этишда фойдаланиш мумкин. Методни қўллаш жараёнида 

қуйилаги амаллар бажарилади: 

 - ўқитувчи ўрганилаётган мавзунинг моҳиятини мантиқий кетма-кетликда 

ёритишга хизмат қилувчи тушунчаларни ифода этган махсус карточкалар мажмуини 

тайёрлайди (ҳар бир карточканинг орқа томонига мавзу моҳиятини ёритувчи “ядро” 

тушунчанинг биттадан ҳарфи жойлаштирилади ва махсус қоплама билан беркитилади); 

 - ҳар бир гуруҳга махсус карточкаларнинг алоҳида мажмуаси топширилади ва 

карточкаларни улардаги тушунчаларга асосан, мантиқий кетма-кетликда жойлаштириш 

вазифаси юкланади; 
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 - гуруҳлар томонидан топшириқ бажарилиб бўлингач, карточкаларнинг орқа 

томони ўгирилади ва махсус қоплама очилиб, топшириқнинг қай даражада тўғри 

бажарилганлиги аниқланади. 

 “Заковатли  зукко”  методи “      билимларни пухта ўзлаштиришда ўқувчи-

талабаларнинг фикрлаш, тафаккур юритиш лаёқатларига эгаликларини аниқлашда  

муҳим аҳамият касб этади.
10

 “Заковатли зукко” методи ўқувчи-талабаларда тезкор 

фикрлаш кўникмаларини шакллантириш, шунингдек, уларнинг тафаккур тезликларини 

аниқлашга ёрдам беради. Метод ўз хоҳишларига кўра шахсий имкониятларини синаб 

кўриш истагида бўлган ўқувчи-талабалар учун қулай имконият яратади. Улар ўқитувчи 

томонидан берилган саволларга қисқа муддатларда тўғри ва аниқ жавоб қайтара 

олишлари зарур. Саволларнинг мураккаблик даражасига кўра ҳар бир саволга 

қайтарилган тўғри жавоб учун баллар белгиланади. Якуний балларнинг ўртача 

арифметик қийматини топиш асосида ўқувчи-талабаларнинг тафаккур тезлиги 

аниқланади.“Заковатли  зукко”  методиўқувчи-талабалар билан якка тартибда, гуруҳли 

ва оммавий ишлашда бирдек қўлланилиши мумкин. 

“Қарама-қарши муносабат” методи      ўзлаштирилган билимларни таҳлил ва 

синтез қилиш асосида асосий ҳамда иккинчи даражали маълумотлар сифатида 

гуруҳларга ажратиш имконини беради. Методни қўллашда қуйидаги ҳаракатлар амалга 

оширилади: 

 - мавзунинг умумий мазмуни ёдга олиниб, унинг аҳамиятини ёритувчи таянч 

тушунчалар аниқланади; 

 - улар муайян кетма-кетликда  қайд этилади; 

 - тушунчалар шахсий ёндашув асосида муҳим ва у қадар муҳим бўлмаган 

тушунчалар тарзида гуруҳланади; 

 - жадвал яратилиб, унинг 1-устунига муҳим бўлган , 2-устунига муҳим  бўлмаган 

тушунчалар ёзилади; 

 - кичик гуруҳлар асосида шахсий ёндашувлар муҳокама қилинади; 

 - жамоанинг умумий фикрига кўра якуний хулосани ифода  этувчи жадвал 

яратилади. 

 Ўқувчи-талабалар фаолиятнинг самарадорлигини таъминлаш учун уларнинг  

эътиборларига қуйидаги жадвалларни тақдим этиш  мақсадга мувофиқдир: 

 Видеотаҳлил ҳам замонавий таълимда сўнгги йилларда тобора оммалашиб 

бораётган методлардан бири бўлиб,        ўқув материалининг талабалар томонидан 

образли ўрганилишига ёрдам беради. Муайян назарий ёки амалий маълумотлар видео 

тасвир ёрдамида талабаларга етказилиб берилади. Таълим амалиётида видеотаҳлил 

сифатида ўқув кўрсатувлари, слайдлар, диафильмлардан самарали фойдаланиш 

тажрибаси мавжуд. Мазкур методдан фойдаланиш учун маълум техник воситалар, 

чунончи, видеокамера ҳамда тасвирни экранга узатиш қуриламаларининг мавжуд 

бўлиши талаб этилади, шунингдек, машғулот ташкил этилаётган хона маълум даражада 

жиҳозланиши (масалан хонада ёруғликни камайтириш имконини берувчи мосламалар 

бўлиши) лозим.Видео тасвир ёрдамида талабаларга ўқув материалини етказиб беришда 
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ўқитувчининг касбий тайёргарликка, ижодкорлик, ташаббускорлик, ташкилотчилик 

каби қобилиятларга эга бўлишигина эмас, шу билан бирга техник воситалар билан 

ишлай олиш кўникмаларига эгалиги ҳам муҳим аҳамият касб этади
11

.Видеотаҳлил ҳам 

бошқа интерфаол методлар каби талабалар ўртасида баҳс-мунозарани юзага келтириш, 

уларда ўрганилаётган ёки тасвирда намойиш этилаётган муаммо бўйича шахсий 

қарашларни ҳосил қилиш имконини беради. Тасвир намойиш этилгач, талабалар у 

юзасидан баҳсга киришиб, маълум муаммонинг ечимини топишга ҳаракат қилишлари 

лозим. Ушбу жараёнда асосий ўринларга эътибор қаратиш, намойиш этилган 

материалнинг энг асосийларини ажратиб олиш, улар асосида қарорлар қабул қилиш ва 

умумий хулосаларга келиш муҳим аҳамиятга эга.Таълим жараёнида видеотаҳлил синф 

талабалари томонидан оммавий, гуруҳли ёки жуфтлик асосида олиб борилиши мумкин. 

Ҳаракат шаклининг танланиши тасвирда акс этган материалнинг мураккаблиги, 

талабалар учун қай даражада таниш ёки нотаниш бўлишига боғлиқ.Ўқитувчи 

видеотаҳлилнинг техник ҳамда ташкилий-технологик жиҳатдан тўғри ташкил 

этилишини назорат қилиб боради, зарур ўринларда талабаларга маслаҳат ёки 

кўрсатмалар бериб бориши мумкин.  Бўлажак таржимашунос талабаларни лингвистик-

коммуникатив  компетентлигини шакллантириш жараёнида таълим методларини 

танлашда қуйидаги умумий шартларга амал қилиш мақсадга мувофиқдир: 

1. Таълим методларининг етакчи ва умумий таълим тамойилларига мувофиқ 

келишига эришиш. 

2.   Ўзлаштирилаётган мавзу хусусиятини инобатга олиш. 

3. Таълим мақсадига эришиш ва педагогик вазифаларнинг ижобий ечимини 

таъминлашга хизмат қила олишига ишонч ҳосил қилиш. 

4. Талабаларнинг ўқув имкониятларини эътиборда тутиш. 

5. Педагогик жараён давомида турли хил ташқи омилларнинг таъсири ва кутилмаган 

ҳолатлар, вазиятлардан чиқиб кета олишга тайёр бўлиш. 

Бўлажак таржимашунос талабаларни лингвистик-коммуникатив  компетентлигини 

шакллантириш жараёнида юқорида тавсифи келтирилган  интерфаол методлардан 

маърузаларда ва амалий машғулотларда фойдаланилиш ижобий самара беради. Таълим 

амалиётида фойдаланилаётган ҳар бир  интерфаол методни синчиклаб ўрганиш ўқувчи- 

талабаларнинг фикрлашини кенгайтиради ҳамда муаммонинг тўғри ечимини топишига 

ижобий таъсир кўрсатади, талабаларнинг ижодкорлигини ва фаоллигини оширади. 

Демак, таълим методларини тўғри танлаш ва уларни амалга оширилиши ҳар бир 

ўтказилган ўқув машғулотларининг сифати билан бир қаторда таҳсил олувчиларнинг 

илмий – интеллектуал салоҳиятини оширишга, эркин фикрлаш қобилиятларини 

ривожлантиришга олиб келади. 

 

Адабиётлар: 
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Türk Çocuk Edebiyatı: Ortaya Çıkış ve Gelişme Faktörleri 

 

Zilola Khudaybergenova
1
 

Özet 

Bugün çocuk edebiyatı Türkiye'de ayrı bir alan olarak kabul edilmekte ve bu konu 

üzerine çalışmalar uluslararası öneme sahiptir. Çocuklar için kitapların yazılması, çocuk 

yetiştirme alanındaki araştırmaların sonucudur. Sonuç olarak, çocukların dünya görüşleri, 

bilgi düzeyleri ve zihinsel özellikleri, yetişkinlerden farklı kitaplar okumalarını zorunlu 

kılmaktadır. Türkiye'de çocuk edebiyatı ancak anayasanın kabulünden sonra ortaya çıkmıştır. 

Tanzimat dönemi çocuk edebiyatının önünü iki şekilde açmıştır: 1) Çocukların seviyesine 

uygun bir metin oluşturma ihtiyacı. 2) La Fontaine'in keşif edilmesi ve onun eserlerimin 

tercümesi. Cumhuriyetten sonra "çocuk edebiyatı" kavramı üzerinde çalışmalar başlamış, 

kuramsal kitaplar yayımlanmıştır. Bu tür kitapların yirminci yüzyılın sonlarında yaygınlaştığı 

göz ardı edilmemelidir. Bu kitaplarda genellikle dünya çocuk edebiyatının ve Türk çocuk 

edebiyatının oluşumu, çocuk edebiyatının daha genel özellikleri, çocuk edebiyatı türleri, bu 

türlerden örnekler, çocuk edebiyatının çocuk yetiştirmedeki rolü ve önemi, çocuk 

edebiyatında çalışılması gereken konular üzerinde durulmaktadır. Bu makale, Türk çocuk 

edebiyatının ortaya çıkmasına neden olan aynı faktörler hakkında bilgi vermektedir. 

 

Anahtat kelimeler: Türkiye, türk edebiyati, çocuk edebiyati, çocuk dergileri ve gazeteleri, 

çocuk hikayeleri ve romanlari, çocuk şiirleri 

 

Turkish Children's Literature: Factors Of Its Emergence And Development 

 

Today, children's literature is considered a separate field in Turkey, and its work is of 

international importance. The writing of books for children is the result of research in the field 

of child rearing. Consequently, children's worldviews, levels of knowledge, and mental 

characteristics make it necessary for them to read books that are different from those of 

adults. In Turkey, children's literature appeared only after the adoption of the constitution. 

The period of regulation paved the way for children's literature in two ways: 1) the need to 

create a text appropriate to the level of children. 2) Discovery and translation activities of La 

Fontaine. After the Republic, work began on the concept of "children's literature", research on 

this issue began, theoretical books were published. It should not be overlooked that this type 

of book proliferated in the late twentieth century. These books often focus on the formation of 

world children's literature and Turkish children's literature, more general features of children's 

literature, genres of children's literature, examples of these genres, the role and importance of 
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children's literature in children's upbringing, topics that should be studied in children's books. 

This article provides information on the same factors that led to the emergence of Turkish 

children's literature. 

 

Keywords: Turkey, Turkish literature, children's literature, children's magazines and 

newspapers, children's stories and novels, children's poems 

 

 

Турк болалар адабиёти:  юзага келиши ва тараққиёти омиллари 

 

Бугунги кунда Туркияда болалар адабиёти алоҳида соҳа сифатида қабул 

қилинмоқда, бунга оид ишлар халқаро аҳамият касб этмоқда.  Болалар  учун 

мўлжалланган китобларнинг ёзилиши болалар тарбияси соҳасидаги изланишлар 

натижасидир. Бинобарин, болаларнинг дунёқарашлари, билим даражалари, руҳий 

хусусиятлари уларда катталардан фарқли бўлган китобларни ўқиш заруратини юзага 

келтиради.  Туркияда болалар адабиёти фақат конституция қабул қилинганидан кейин 

пайдо бўлган.  Танзимот даври икки жиҳатдан болалар адабиётига замин ҳозирлаган: 1) 

болалар савиясига мос матн яратиш эҳтиёжи. 2) La Fontaine’нинг кашф этилиши ва 

таржима фаолиятлари. Жумҳуриятдан кейин эса “болалар адабиёти” тушунчаси 

масаласида ишлаш бошланган,  бу масалада тадқиқотлар амалга оширила бошланган, 

назарий китоблар нашр этилган. Бу турдаги китобларнинг  ХХ асрнинг охирида 

кўпайганини эътибордан қочирмаслик керак.  Бу китобларда кўпинча дунё болалар 

адабиёти билан турк болалар адабиётининг шаклланиши масалаларига қисқача 

тўхталган, кўпроқ болалар адабиётининг умумий хусусиятлари,  болалар адабиётининг 

жанрлари, бу жанрларнинг намуналари, болалар  адабиётининг болалар тарбиясида 

тутган ўрни ва аҳамияти, болалар китоби масалада ўрганилиши керак бўлган мавзулар 

ҳақида маълумот бор. Мазкур мақолада турк болалар адабиётининг юзага келиши учун 

замин бўлган айни шу омиллар ҳақида маълумот келтирилади. 

 

 

 

Дунёда, хусусан,  Ғарб мамлакатларида саноатлаштириш, зиёлилаштириш ва 

миллат ҳамда давлатни шакллантириш жараёни билан бевосита алоқада маданият, 

хусусан, адабиётни ривожлантириш йўлидан борилар экан, ХIII асрнинг иккинчи 

ярмида (1860 йиллар) замонавийлаштиришга йўналиш  билан  параллел равишда 

болалар адабиётини шакллантириш хатти-ҳаракатлари ҳам бошланади. XIX асрнинг 

охирларида замонавийлаштиришга жавобан майдонга чиққан диний ва романтик 

йўналишлар болалар адабиётида ҳам ўз ўрнини эгалла бошлаган. ХХ асрнинг биринчи 

ярмида эса идеологик қарашлар болалар адабиётига кириб кела бошлаган. Бу даврда 

ғарб болалар адабиёти ирқчилик тушунчалари таъсири остига тушади. Айниқса, 

Германияда, Гитлер даврида болалар учун маълум китоблар танланган ва уларнинг 

ўқитилиши мажбурий қилиниб, текинга тарқатилган. Бу танловлар ўғил болалар ва қиз 

болалар учун алоҳида-алоҳида  уларга мутаносиб ролга мос ҳолда етиштириш 

режалаштирилган.  Бу жараён ғарбда иккинчи жаҳон урушининг охиригача давом 

этган. Ушбу йўналишдаги хатти–ҳаракатлар бошқа миллатлар адабиётига ҳам, хусусан, 

турк болалар адабиётига ҳам таъсир этмай қолмади. 

Туркия адабиётида дунё адабиётида бўлгани каби, болалар адабиётининг энг 

биринчи ва кенг тарқалган турлари халқ оғзаки ижодидан ўрин олган. Танзимотгача 
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(Ислоҳатлар даври)
2
 бўлган  даврдаги аллалар, эртаклар, достонлар, афсоналар, халқ 

ҳикоялари, шеърлар, такрорламалар, халқ қиссалари, “Қоракўз” ўйинлари, Насриддин 

афанди латифалари – бу халқ оғзаки ижодининг намуналаридир
3
. Табиийки, бу орада 

Танзимотдан аввалги даврда болаларга атаб ёзилган ёки катталар учун ёзилган ва 

болалар адабиётига кириб кетган асарлар ҳақида кенг ва аниқ маълумотга ҳатто турк 

адабиётшунослари ҳам эга эмаслигини таъкидлаб ўтайлик.  

Демак, Туркияда XIX асрнинг иккинчи ярмигача болаларга махсус аталган 

болалар адабиёти бўлмаган. Шу жиҳатдан қаралганда, ХХ аср  ўтган асрларга нисбатан 

олинса, болалар асри бўлган, дейиш мумкин. Бу даврда бола жамиятда муҳим ўрин 

тутадиган қадрият
4
 сифатида эътироф этилди. Пировард–натижада болалар учун 

махсус адабиёт юзага кела бошлаган
5
 мазкур вақтда болалар тарбияси  ва ўқитиш учун  

кўп ишлар амалга оширилган бўлиб, бу йўналишдаги ишлар ХХI асрда ҳам бетўхтов 

давом этмоқда. Зотан, тарбия муҳим рол ўйнаётган бугунги даврда болалар адабиёти  

ёш   болалар онгини ўстириш учун асос омилга айланди.  

Бугунги кунда Туркияда болалар адабиёти алоҳида соҳа сифатида қабул 

қилинмоқда, бунга оид ишлар халқаро аҳамият касб этмоқда.  Хусусан, 2000 йилнинг 

20–21 январь кунлари “Биринчи Халқаро болалар китоблари семпозиуми” бўлиб ўтган. 

Ушбу даврда Туркияда университетлар учун илк намуна бўлган Педагогик билимлар 

Болалар кутубхонаси очилган. 6 йилдан кейин, 2006 йил 4–6 октябрь кунлари “Иккинчи 

халқаро болалар ва ёшлик адабиёти семпозиуми” ўтказилган. Семпозиум натижалари 

“2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu- Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” “Иккинчи Халқаро болалар ва ёшлик адабиёти семпозиуми – тараққиётлар, 

муаммолар ва ечим бўйича таклифлар” номи билан нашр этилди. 2011 йилнинг 5 

октябрида, орадан беш йил ўтгач, Анқара университетида “3. Ulusal Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Sempozyumu” ўтказилди. Мазкур семпозиум Анқара университети қошидаги  

Болалар ва ёшлар адабиётини амалиётга татбиқ этиш ва тадқиқ этиш маркази, яъни 

“Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi”(қисқача 

ÇOGEM)да уюштирилди. Ушбу марказ Анқара университети таркибида 2009 йил 28 

декабрда ташкил этилган. Марказнинг масъулияти ва бош мақсадини қисқача шундай 

таърифлаш мумкин: “болаларнинг ва ёшларнинг мутоаала маданиятини эгаллаши 

мавзусида юрт ичида ва ташқарисида жамиятни илғор фикрлашга йўналтирувчи илмий 

тадқиқотлар олиб бориш”. 

 Семпозиумда 0–18 ва 18–24 ёшлар орасидаги болалар ва ёшларга мўлжалланган 

бадиий асарларнинг ўзига хосликлари, Туркия болалар адабиётининг кечаги ва бугунги 

ҳолатининг муаммолари ва уларнинг ечимлари юзасидан таклифлар, тавсиялар 

масалалари кўтарилган. Семпозиумда, шунингдек, китоб ўқиш маданияти, ўқувчи ва 

китоб ўртасидаги муносабат, китоб мутоааласини яшаш тарзига айлантиришда оила, 

мактаб ва ташкилотларнинг вазифалари, масъулияти, ҳиссётчан шахсларни 

тарбиялашда адабиёт, мусиқа, рассомчилик, театр каби санъат воситаларининг ўрни ва 

роли каби масалалар таҳлил этилган. 

Бу ҳолатнинг барчаси Туркияда болалар адабиётининг алоҳида соҳа сифатида  

ХХ асрда шакллана бориб, ХХИ асрда бу йўналишдаги ишларнинг анчагина кўп 

миқдорда амалга оширилаётганини кўрсатади. Шундай бўлишига қарамай, турк 

адабиётшунослигида бугунги кунга қадар ХХ асрнинг иккинчи ярми ва ХХИ асрнинг 

                                                 
2
 Х1Х асрнинг иккинчи ярмида Усмонли империяси инқирозга учраган даврда давлат сиёсатини сақлаб 

қолиш мақсадида барча соҳаларда ислоҳатлар ўтказилган. Бу давр Туркия тарихида “Танзимот даври” 

номи билан ўрганилади.  
3
  Yalçın, A. ve A. Gıyasettin. Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002. S. 38. 

4
 Özerdim Tekin.Türkiye Çoçuk Tiyatrosu,Kültür Bak. Yay.Ankara.1992. S.3. 

5
 Oğuzkan Ferhan. Çocuk Edebiyatı, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.1977. S. 13. 
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биринчи ярмида турк болалар адабиётининг ўзига хосликларини ўрганишга 

бағишланган алоҳида  йирик ишнинг йўқлиги кузатилади. Шу жиҳатдан қаралганда, 

мазкур масала турк адабиётшунослигининг долзарб масалаларидан бири  дея тан 

олишга тўла асос беради. 

 Эътироф этиш жоизки, болалар учун мўлжалланган китобларнинг ёзилиши 

болалар тарбияси соҳасидаги изланишлар натижасидир. Бинобарин, болаларнинг 

дунёқарашлари, билим даражалари, руҳий хусусиятлари уларда катталардан фарқли 

бўлган китобларни ўқиш заруратини юзага келтиради.  Айни чоғда, бу китоблар тил, 

услуб, мавзу, англаш жиҳатидан боланинг ўқиш, англаш, завқ олиш даражасига мос 

келиши керак. Ҳозирда китоблар ва журналлар шаклида тарқалаётган болалар адабиёти 

радио, телевизор, интернет ва бошқа шу каби воситалар ёрдамида оммага кенг етиб 

бормоқда.  Болалар адабиёти маданий мероснинг авлоддан авлодга ўтишида, жамият 

босқичларини ошиб ўтишда, санъат ва маданият жиҳатдан замонавий, жисмоний ва 

руҳий жиҳатдан соғлом ижодкор авлодни етиштиришда муҳим омил эканлиги ўз 

тасдиғини топмоқда.  

Туркияда болалар адабиёти фақат конституция қабул қилинганидан кейин пайдо 

бўлган. Ўқитувчи мактабларига Ғарб тарбия усулининг кириб келиши маълум маънода 

таъсир кўрсатган. Болалар адабиётининг Туркияда бундай кеч тараққий этишининг 

Alangu (1965) шундай изоҳламоқда: "Дуч келган шаклда ўқиш жуда эски давр болалари 

учун эмас, Конституция, ҳатто узун муддат Жумҳурият наслларининг ҳам бир 

чорасизлиги бўлган. 

Ўқишни ўрганган кунларим чорасизликдан отамнинг касбга оид китоблари 

билан кундалик газеталарини узун муддат ўқиш мажбуриятида қолганимни жуда 

яхши эслайман. Конституциядан кейин Жумҳуриятдан 1940 йилларгача болалар 

китоби шунчалик оз эдики, ўқитувчилар бир неча китобларни таклиф этганидан кейин 

иккиланиш, болаларни бутунлай тартибсиз ва ёмон асарларни қўлларига олмасликлари 

учун замони келмаса ҳам, ёш даражаларини ўйламай, бадиий асарларга йўналтиришни 

бошладилар". 

Танзимот даври икки жиҳатдан болалар адабиётига замин ҳозирлаган: 1) 

болалар савиясига мос матн яратиш эҳтиёжи. 2) La Fontaine’нинг кашф этилиши ва 

таржима фаолиятлари. Танзимот билан биргаликда болаларга қаратилган эътибор 

ўзгартирилган. Болаларнинг англаш, тушуниш ва тил эҳтиёжига La Fontaine’нинг 

масаллари тўла мос келган.  Шиносий (1826–1871), La Fontaine’нинг масалларини 

таржима қилган ва шу тарзда турк болалар адабиётининг тамал тошини қўйган. Турк 

адабиётидаги болаларга йўналтирилган илк китоб İbrahim Alâettin Gövsa’нинг 1911 

йилда чоп этилган “Çocuk Şiirleri” (“Болалар шеърлари”) номли китоблардир.  

Жумҳуриятдан аввалги даврдаги каби Туркия болалар адабиётининг 

жумҳуриятдан кейинги тараққий этишида ҳам таржималарнинг муҳим ўрни бор. Бу 

даврда ҳам дунёнинг энг машҳур болалар адабиёти намояндаларининг асарларини 

таржима қилиш турк адабиётида муҳим ўрин тутади, шунинг учун бу йўналишдаги 

ишлар давом эттирилган.  Бу даврда энг кўп таржима қилиниб чоп этилган асарлар 

ичида эртаклардан  ака–ука Grimmлар (66 та нашр), Andersen (62 нашр), La Fontaine (37 

нашр) ve Aisopos (13 нашр) бор. Roman жанрида эса биринчиликни  141 нашр билан 

Жюл Верн олади.  Улардан кейинги ўринларда турли миқдордаги нашрлари билан 

романист ва ҳикоянавис ёзувчилар туради. Бу исмларга қаралса, уларнинг дунё 

классиклари орасидан жой олгани кузатилади: Alis Harikalar Diyarında – Алиса 

мўъжизалар оламида, Cervantes – Сервантес, Pinokyo – Пиноккио, Robinson Crusoe – 

Робинзон Крузо, David Kopperfield – Девид Копперфилд, Oliver Twist – Оливер Твист, 

Heidi – Гайди, Define Adası, Tom Amcanın Kulübesi – Том амакининг кулбаси, Güliver'in 
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Seyahatleri – Гулливернинг саёҳатлари, Polyanna, Küçük Prens –Кичик шаҳзода ва 

бошқалар. 

Аммо таржималарда болалар учун тушунарсиз, қийин тил қўлланилганлиги 

сабабли болаларнинг ўқишлари қийинлашади. Айниқса, ўша даврда ўқиш–ёзиш 

нисбатининг жуда пастлиги тасаввур қилинса, бу қийинчилик ва мушкул вазият янада 

аниқроқ кўринади.  Амалга оширилган бу таржималар орасида шуларни қайд этишимиз 

мумкин: Yusuf Kamil Paşa, Fenelon'нинг “Telemak” асарини; Vakanüvis Lütfi, Daniel 

Defoe'ninг “Robinson Crusoe”сини; Mahmut Nedim, Jonathan Swift'нинг “Gülliver'in 

Seyahatnamesi” асарини ва бошқаларни таржима қилган.   

Турк болалар адабиёти соҳасида бунга қўшимча равишда бошқача ташаббуслар 

ҳам бўлган. Булардан бири айрим журналларнинг болалар адабиёти учун махсус 

сонларини чиқарганликларидир. Бу махсус сонлардан ҳар бирининг ўзига хос 

мақсадлари бўлган бўлса–да, улар умуман олганда “бола” ва “адабиёт” мавзусининг 

кун тартибида қолиши, бу масалага доир муаммоларнинг муҳокамасининг қилиниши, 

мазкур масалада илгари суриш мумкин бўлган таклифларни берилиги билан муҳим 

аҳамиятга эгадир. 

Туркиядаги даврий нашрларга келсак, бу соҳада болаларга йўналган 

нашрларнинг яна Танзимот даврида бошланганида кузатилади. Бу соҳада илк болалар 

журнали “Mümeyyiz” (1869) бўлган. Журнал ҳар сонда болалар учун хабарлар, 

топишмоқлар, романлар ва ахлоқий мақолалар нашр этилган.  “Mümeyyiz” журналидан 

кейин лотин алифбосига ўтгунга қадар бўлган даврда нашр  тадқиқотлар натижасида 

маълум бўлган. Кейинроқ “Sadakat” (“Садоқат”) (1875 йилда) – кейинчалик номи 

“Etfal olur” (“Болалар бўлади”) – номли болалар газетаси чоп этилган. Бу даврларда 

болалар журналлари ҳам нашр этилади: “Bahçe” (“Боғ”) (1880 йил), “Çocuklara Kıraat” 

(“Болаларга қироат”) (1882 йилда), “Vasıtai Terakki” (“Тараққиёт воситаси”) (1882 

йилда), “Çocuklara Arkadaş” (“Болалар дўсти”) (1882 йил), “Çocuklara Talim” 

(“Болаларга таълим”) (1887 йил), “Çocuklara Rehber” (“Болаларга йўлбошчи”) (1896 

йилда), “Çocuk Bahçesi” (“Болалар боғчаси”) (1904 йилда) оралиқлар билан нашр 

этилган болалар журналларидир. Баъзи газеталарнинг маълум бир саҳифаларида 

болалар учун бурчаклар ажратилган эди. Шу билан бирга, болалар журналлари ҳам 

анчагинадир. Масалан, турк тадқиқотчиси Cüneyd Okay eski harfli “Çocuk Dergileri” 

болалар журнали деб 49 та болалар журналлари ва газеталарини тилга олади.  İsmet Kür 

эса “Türkiye'de Süreli Çocuk Yayınları” (“Туркияда даврий болалар нашрлари”) номли 

тадқиқотида 28 та журнал ва газетанинг амалда чиққанлигини қайд этади. 

Конституциядан кейин Ўқитувчилар олий мактаби мудири Satı Bey болалар 

адабиёти аҳамиятини  урғулаб, болалар шеър ва қўшиқларининг йўқлигига эътибор 

қаратади. Ўша даврнинг шоирларидан бўлган  Alaattin Gövsa “Болалар шеърлари” 

(1911 йилда), Ali Ulvi Elöve “Болаларимизга наъшидалар”, Tevfik Fikret “Шермин” 

(1914 йил) номли болалар китоблари бу бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилишади.  

Жумҳуриятдан кейин, айниқса, янги ҳарфларга – лотин имлосига ўтилиши 

муносабати билан турли нашриётларнинг болалар китобини чоп этишга 

киришганликлари кузатилади. Аммо жумҳуриятнинг илк йилларида болалар адабиёти 

хусусида тортишув кузатилмайди. Бошқа томондан, болаларга қаратилган эртак, шеър, 

ҳиқоя ва роман каби жанрларда ижод қилишда ортиш кузатилади.  Миллий адабиёт 

даврида Ziya Gökalp, Ali Ekrem Bolayır, Mehmet Emin Yurdakul, İsmail Hikmet 

Ertaylan, Fazıl Ahmet Aykaç, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri 

Ozansoy кабилар ўз шеърлари билан болаларга мурожаат этади. Яна бу даврда Ömer 

Seyfettin, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar каби ёзувчиларнинг аслида катталар 

учун ёзган асарлари болалар томонидан ҳам қизиқиш билан ўқилади.  
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Жумҳурият  даврида  Ahmet Kutsi Tecer, Necmettin Halil Onan, Ömer Bedrettin 

Uşaklı, Kemalettin Kamu, Vasfi Mahir Kocatürk болалар учун шеър ёзган 

ёзувчилардир. Бу даврда болалар учун  ёзилган ҳикоя ва романлар жуда оздир. Борлари 

ҳам у даражада муваффақиятли чиқмаган. 1928 йилда бошланган саводхонликни 

ошириш учун сафарбарлик, 1936 йилда Миллий таълим вазирлиги, Таълим ва тарбия 

ташкилотининг хатти–ҳаракатлари билан болалар адабиётига йўналтирилган яхши 

ишлар амалга оширилган. Бунда Huriye Öniz'нинг “Köprüaltı Çocukları” (“Кўприк 

тагидаги болалар”)  номли ҳикоясини қайд этиш керак. “Болалар адабиёти” тушунчаси 

бўлмаган даврларда мурожаат қилинган халқ оғзаки ижоди намуналаридан 

эртакларнинг тўпланиши шу даврда амалга оширилади.   Naki Tezel “Çocuk Masalları” 

(“Болалар эртаклари”) (1943 йил) номли сайланмаси билан бу йўналишдаги ишларни 

бошлайди. Eflatun Cem Güney ҳам шу мавзуда ишлайди: “Dertli Kaval” (“Дардли 

ҳуштак”), “Nar Tanesi” (“Анор донаси”), “Bir Varmış Bir Yokmuş” (“Бир бор экан, бир 

йўқ экан”) китоблари муҳим ҳисобланади.   

Болалар учун ёзилган автобиорафия асарларидан Rakım  Alapala'нинг “Mustafa 

Atatürk'ün Romanı” (“Мустафо Отатуркнинг романи”), Falih Rıfkı Atay'нинг “Babanız 

Atatürk” (“Отангиз Отатурк”) номли асарларни тилга олишимиз мумкин. Болалар 

учун ёзилган хотира асарларнинг илк намуналарини Halide Nusret Zorlutuna'нинг 

"Benim Küçük Dostlarım" (“Менинг кичик дўстларим”), Nahit Nafiz Edgüer'нинг 

"Atatürk'ten Anılar" (“Отатурнинг хотиралари”) номли китоблар ташкил этади.. 

Болалар адабиётининг тараққий  этишида Orhan Veli Kanık'нинг “La Fontaine 

Masalları” (“Ла Фонтайннинг эртаклари”) номли шеърий шаклдаги асари билан 

“Nasrettin Hoca Hikayeleri” (“Насриддин Хўжа ҳикоялари”)нинг аҳамиятини қад этиш 

керак. 

1979 йилда Юнеско ташкилоти томонидан “Халқаро болалар йили” деб эълон 

қилинди. Бутун  дунёдаги мамлакатдаги каби Туркия давлатида ҳам бу йўналишда 

анчагина ишлар қилинди.  Бу даврда турк адабиётида Ceyhun Atuf Kansu, Fazıl Hüsnü 

Dağlarca, Cahit Külebi, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, 

Muzaffer İzgü, Ülkü Tamer, Güngör Dilmen, Ali Püsküllüoğlu, Ayla Kutlu, Müjdat Gezen, 

Sulhi Dölek, Feyza Hepçilingirler, İpek Ongun, Gülten Dayıoğlu, Yalvaç Ural, Fatih Erdoğan, 

Aytül Akal, Ayla Çınaroğlu  кабилар болалар адабиётининг намояндалари ҳисобланади. 

Демак, жумҳуриятнинг эълонидан кейин Туркияда болалар адабиёти, болаларга 

қаратилган нашрларга йўналтирилган нашрларга олдингига қараганда янада кўпроқ 

аҳамият берилганлиги, бу соҳа нашрларнинг кўпайганлиги кузатилади. Аммо афсуски, 

бугунга қадар, турк болалар адабиётининг жумҳуриятдан аввалги ва кейинги ҳолати, 

тараққиёти умумий жиҳатдан ўрганилмаган, тавсифланмаган.  Ҳаттоки, турк болалар 

адабиёти тарихига оид китобларда бу мавзуга доир қисқа билимларнинг етарсиз 

эканлиги кузатилади.  Бошқа тарафдан, турк болалар адабиёти тарихига муҳим аҳамият 

ташувчи ишларнинг ҳам миқдори оз. Бундай китобларнинг асосий хусусияти турк 

болалар адабиётини ҳар тарафлама эмас, балки маълум бир даврлари нуқтаи назаридан 

ўрганишга қаратилган. Умуман, “çocuk edebiyati” – “болалар адабиёти” тушунчасини 

мазмун–моҳиятини тортишиш натижасида “2–14 ёш оралиғидаги болаларнинг хаёли, 

ҳис–туйғулари ва фикрларига қаратилган, бу ёшдаги болаларнинг эҳтиёжларига жавоб 

берадиган адабиёт соҳаси” шаклида таърифлангани турк адабиётшуносларининг бу 

соҳадаги якдиллик фикрга келганлигини кўрсатади. 

Табиий равишда жумҳуриятдан аввал “Болалар адабиёти” терминини илк бора 

қўллаган  ва бу даврда бу масалада мақолалар ёзган ёзувчиларни ўрганишга катта 

эҳтиёж бор.  Даврнинг болалар журналлари ва газеталарини ўқишга қизиқиш бўлган бу 

вақтда айни масалада ҳам илгарига қадам босиш бўлган. Туркияда болаларга 

қаратилган нашрларнинг Танзимотдан кейин борган сари кўпайганини юқорида қайд 
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этиб ўтдик. Жумҳуриятдан кейин бу ортиш давом этган. Аммо бу икки давр ўртасида  

баъзи аниқ фарқлар кузатилмоқда. Энг аввало, жумҳариятдан аввал фақат болалар учун 

нашр этиш ишларини йўлга қўйиш масалалари  ишланган. Жумҳуриятдан кейин эса 

“болалар адабиёти” тушунчаси масаласида ишлаш бошланган,  бу масалада 

тадқиқотлар амалга оширила бошланган, назарий китоблар нашр этилган. Бу турдаги 

китобларнинг  ХХ асрнинг охирида кўпайганини эътибордан қочирмаслик керак.  Бу 

китобларда кўпинча дунё болалар адабиёти билан турк болалар адабиётининг 

шаклланиши масалаларига қисқача тўхталган, кўпроқ болалар адабиётининг умумий 

хусусиятлари,  болалар адабиётининг жанрлари, бу жанрларнинг намуналари, болалар  

адабиётининг болалар тарбиясида тутган ўрни ва аҳамияти, болалар китоби масалада 

ўрганилиши керак бўлган мавзулар ҳақида маълумот бор. 

Туркиядаги университет ва инстиутларда “Болалар адабиёти”нинг фан сифатида 

охирги 20-30 йилларда ўқитилишига эътибор қаратилмоқда. Турк болалар адабиёти 

бўйича тадқиқот китоблари, библиографияларнинг кўпчилиги  турк олимлари 

томонидан томонидан шу даврларда яратилган. Мавзуга қаратилган аҳамиятнинг 

ортиши билан бир қаторда яна бу мавзуни  Туркия университетларида ўқитишнинг қай 

аҳволда эканлигини жиддий ўрганиш, бу мавзунинг камчиликларини аниқлаш каби 

масалалар кунда равшан. Бундан ташқари, болалар адабиёти ўқитилишининг турк 

таълим тизимида бошланиши ва ривожи масаласи ҳам алоҳида ўрганилиши керак.    
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“Dijital Kazakistan” Programı Kapsamında Eğitim Alanındaki Başarılar 

 

Zhaksygul İssayeva
1
 Zhaksygul Sadyrbekova

2
 

Duisenkul İssayeva
3
 

Özet 

 

Covid-19 sorununun devletin her alanında uzaktan çalışmayı zorlaştırdığı, özellikle 

eğitim sisteminde önemli krizler yaşattığı bilinmektedir. Ancak Kazakistan Cumhuriyeti 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinin daha etkin bir şekilde 

yürütülmesine ilişkin gerekli kararları alındı. Kazakistan Cumhuriyetinin İlk 

Cumhutbaşkanının 31 Ocak 2017'de Kazakistan Cumhuriyeti Halkına mesajından sonra, 

“Dijital Kazakistan” Devlet Programı 12 Aralık 2017 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti 

Hükümeti tarafından onaylandı. Dijital Kazakistan programı, 2018-2022 dönemi kapsayan 

amaç ve hedefleri içermektedir. Bu program beş ana alanı kapsamaktadır: ekonomi 

sektörlerinin dijitalleştirilmesi, dijital devlete geçiş, Dijital İpek Yolu'nun gerçekleştirilmesi, 

İnsan sermayesinin geliştirilmesi ve inovasyon ekosisteminin oluşturulması. Bu program, 

insan sermayesinin geliştirilmesine, her şeyden önce nüfusun dijital becerilerinin oluşumuna, 

yani dijital okuryazarlığın geliştirilmesine odaklanmaktadır.  

Eğitim sistemi, müfredat ve programların yeni gereksinimlere uygun olarak 

geliştirilmesini, yeni model müfredat ve programlarda öğretmenlerin kodlama becerilerinin 

geliştirilmesini sağlar. Bu programın bir diğer önemli görevi de “yaşam boyu eğitim” ilkesine 

dayalı olarak iş yerlerinde profesyonellerin teknik becerilerini geliştirmeleri için kurumsal 

eğitimler vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Covid-19 Sorunu, “Dijital Kazakistan” Programı.  

ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION WITHIN THE SCOPE 

OF THE “DIGITAL KAZAKHSTAN” PROGRAM 

 

It is known that the Covid-19 problem makes it difficult to work remotely in all areas 

of the state, especially in the education system. However, the necessary decisions have been 

taken by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan to conduct the 

distance education process more effectively. After the message of the First President of the 

Republic of Kazakhstan to the People of the Republic of Kazakhstan on January 31, 2017, the 

State Program "Digital Kazakhstan" was approved by the Government of the Republic of 

Kazakhstan on December 12, 2017. The Digital Kazakhstan program includes goals and 

objectives covering the period 2018-2022. This program covers five main areas: digitization 

of economic sectors, transition to digital state, realization of Digital Silk Road, Development 
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of human capital and creation of innovation ecosystem. This program focuses on the 

development of human capital, above all the formation of digital skills of the population, that 

is, the development of digital literacy. 

The education system ensures that curricula and programs are developed in accordance 

with new requirements, and that teachers' coding skills are developed in new model curricula 

and programs. Another important task of this program is to provide corporate trainings for 

professionals to improve their technical skills in the workplace, based on the principle of 

"lifelong education". 

Keywords: Education, Covid-19 Problem, “Digital Kazakhstan” Program. 

Giriş 

31 Ocak 2017'de Kazakistan’ın İlk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 

“Kazakistan'ın Üçüncü Modernizasyonu: Küresel Rekabet Edebilirlik” başlıklı mesajında 

Kazakistan Hükümetine “Dijital Kazakistan” programını geliştirmesi ve benimsemesi talimatı 

verileceğini belirtti.
4
 Ülkemizin stratejik programı olan “Kazakistan 2050”nin temel amacı ilk 

30 ülke arasına girmeyi hedefleyen adımlardan biri olarak “Dijital Kazakistan” programının 

rolü oldukça önemlidir. “Dijital Kazakistan” programı, küresel düzeyde elde edilen yeni 

hızlandırılmış teknoloji modellerinin modernizasyonu yoluyla ülkenin tüm sektörlerinde 

dijital teknolojinin kullanılması yoluyla ülkemizin refahını hedeflemektedir.  

Gelişmiş ülkelerin dijital sisteme geçerek yeni bir kalkınma kalitesine ulaştıklarına 

tanık oluyoruz. Dünya deneyimlerinden yola çıkarak, ülkenin kalkınmaya yönelik yeni 

adımları, kaliteli programların benimsenmesi ve bunların etkin bir şekilde uygulanması 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kalkınmaya çalışan herhangi bir ülkenin kalkınmanın modern 

taleplerine uyarlanmasının zamana duyulan ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kazakistan, bu 

talepleri kabul ederek, kalkınmaya ulaşan etkili programlar aracılığıyla yeni niteliklerle yeni 

bir gelişim aşamasına doğru adımlar atmaktadır. 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin İlk Cumhutbaşkanı’nın 31 Ocak 2017'de Kazakistan 

Cumhuriyeti Halkına mesajından sonra, “Dijital Kazakistan” Devlet Programı 12 Aralık 2017 

tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylandı
5
 “Dijital Kazakistan” 

programı, 2018-2022 dönemi kapsayan amaç ve hedefleri içermektedir. Bu program beş temel 

alanı kapsamaktadır: ekonomi sektörlerinin dijitalleştirilmesi, dijital devlete geçiş, Dijital İpek 

Yolu'nun gerçekleştirilmesi, insan sermayesinin geliştirilmesi ve inovasyon ekosisteminin 

oluşturulması.
6
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Bu program, insan sermayesinin geliştirilmesine, her şeyden önce nüfusun dijital 

becerilerinin oluşumuna, yani dijital okuryazarlığın geliştirilmesine odaklanmaktadır. 2017 

yılın verilerine göre, Kazakistan nüfusunun dijital okuryazarlığı %76,2, ilkokul ve ortaokul 

öğrenciler arasında bu istatistik 2019’da %24, 2020’de %48, 2021’de ise %73’tür. “Dijital 

Kazakistan” programının uygulanmasıyla 2022 yılında bu rakamın %100'e çıkarılması 

planlanmaktadır. Bu bağlamda, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı çeşitli 

girişimler planlamıştır. Bu girişimler: öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcı yeteneklerini 

geliştirmek amacıyla 2. sınıftan itibaren “Programlama Temelleri” dersi, 3. ve 4. sınıflar için 

modern bilgi ve teknolojisi bilgisinin temelini oluşturan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” 

dersi,  5.-11. sınıf öğrencileri için robotik, sanal gerçeklik, 3D- baskıyı içeren STEM öğelerini 

konularını içeren dersi de bulunmaktadır.
7
   

Covid-19 sorununun devletin her alanında uzaktan çalışmayı zorlaştırdığı, özellikle 

eğitim sisteminde önemli krizler yaşattığı bilinmektedir. En gelişmiş ülkeler bile bu sorunlara 

hazır olmadıklarını göstermiştir. Ancak Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı 

tarafından uzaktan eğitim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli 

kararları alındı.  

Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak, ortaöğretimde ülkenin genç neslinin 

yaratıcı zihniyetini ve teknik becerilerini oluşturma ihtiyacına ilişkin koşullar 

oluşturulmalıdır. Ayrıca robotik ve programlama konusunda yetenekli öğrencileri 

desteklemek için düzenli olarak çeşitli yarışmalar ve olimpiyatlar düzenlenmelidir. Bu hedefe 

ulaşmak için, sadece orta öğretim kurumlarında değil, aynı zamanda ülkenin eğitiminin tüm 

aşamalarında dijital becerilerin oluşumunun amacına ulaşılmalıdır. Öğrencilerin yeni dijital 

becerilerin oluşumunun etkili göstergelerine ulaşmak için, öğretmenlerin de dijital 

teknolojilerdeki becerilerinin sistematik olarak yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitim sistemi, 

müfredat ve programların yeni gereksinimlere uygun olarak geliştirilmesini, yeni model 

müfredat ve programlarda öğretmenlerin kodlama becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Bu 

programın bir diğer önemli görevi de “yaşam boyu eğitim” ilkesine dayalı olarak iş yerlerinde 

profesyonellerin teknik becerilerini geliştirmeleri için kurumsal eğitimler vermektir. 

Uzaktan eğitimin temel bağlantı aracı dijital teknolojidir. Uzaktan eğitim sırasında 

zaman ve mekan esnekliği ve eğitim materyalleri ve uygulamalar aracılığıyla bilgi sağlanır. 

Uzaktan öğrenme sürecinde, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretmen ve öğrenci 

arasındaki bilgi ve iletişim iletişimi kurulur. Uzaktan eğitimde ders kitaplarına ve ek 

materyallere erişimin etkili olması gerekir. Uzaktan eğitimin işleyişi ve yapısı bakımından üç 

ölçüsü vardır: öğrenen (öğrenci), eğitimci (öğretmen) ve iletişimsel yöntem (iletişim).
8
  

Uzaktan eğitim modeli ile geleneksel eğitim modeli arasındaki temel fark, uzaktan 

öğrenenlerin (öğrenciler) öğrenme sürecine katılımda sorumlu bir rol oynaması, eğitmenlerin 

ise öğrenmeyi yönetme, yönlendirme, planlama ve uygulama rolüne sahip olmasıdır. İletişim 

yöntemi danışman ve öğrenciler arasındaki iletişimde fiziksel uçurumun giderilmesinde 
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 Uzaktan Öğretimde Canli Ders Uygulama İlkeleri Ve Örnekleri, Edit: Selçuk KARAMAN, Engin KURŞUN , 

Erzurum, 2020, s, 9, http://uzem.bingol.edu.tr/media/8974/canli_ders_e-kitap.pdf ,03.10.2021. 
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medya ve diyalog önemli bir rol oynamaktadır. Uzaktan öğrenmenin önerilen bileşenleri 

etkileşimli olduğunda, öğrenciler öğrenme sürecinde sürekli bir öğrenme motivasyonu 

geliştirirler. 

Uzaktan eğitimde teknolojinin olanaklarını kullanma açısından kullanılan iki model 

vardır: senkronize bir model ve senkronize olmayan bir model. Senkronize uzaktan eğitim 

modelinde, öğrenci ve öğretmen, bulundukları yerden bağımsız olarak görsel bir ortamda aynı 

anda buluşur ve iletişim kurar. Bu modelde, derse uzaktan katılan taraflar birbirleriyle sesli ve 

görüntülü iletişim yoluyla interneti kullanırlar. Senkronize olmayan bir uzaktan eğitim modeli 

ise, derse katılımcıların bulunduğu farklı konumlarına ve saatlerdeki farklılıklarına 

bakılmaksızın, ders içeriğiyle ilgili materyalleri çeşitli formatlardaki kaynaklara katılımcıların 

istediği zaman erişebilmesini sağlar.
 9
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