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ÖNSÖZ 
Bilim, insanoğlunun doğaya hükmetme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bi-

limin temel felsefesi evrensel bilgiye ulaşmaktır. İnsanı ve çevresini anlamlandırmak, bir dü-

şünce ve konu etrafında sistemli bilgi üreterek bu bilgiyi pragmatik hale getirmek; hatta doğru 

ve yanlış bilgiyi ayırt ederek elde edilen bilgiler üzerinde sürekli bir denetleme sistemi kurmak 

bilimin başlıca hedeflerindendir.  

Modern çağı yaratma, çeşitli alanlarda sürekli yenilenmeyi sürdürme ve düzenli bilgiler 

üretme, imkanları elverişli kullanmanın bir sonucudur. 21. yüzyılda beşerî ve sosyal bilimler 

ile fen bilimleri alanında, teknoloji ile doğru orantılı olarak ilerleyen bir gelişme görülmektedir. 

Bu disiplinler sadece kendi içinde değil, birbirleriyle olan ilişkileriyle de bilimin gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Özellikle milenyum çağı bilim çevreleri, disiplinler arası (interdisipli-

ner) çalışmaları disiplin içi çalışmalara göre daha çok önemsemektedir. Ayrıca bilim alanını 

genişleterek farklı konular ve alanlarla yeni bilim kolları meydana getirmeye çalışmaktadır. 

Günümüz dünyasında artık çok alanlı (multidisipliner) çalışmalara yer verilmeye başlanmış; 

Türkiye’de de henüz çok yeni olmakla birlikte multidisipliner çalışmalarla ilgili yeni bilim dal-

ları oluşmuş; üniversitelerde yeni bölüm ve programlar açılmaya başlanmıştır. 

Multidisipliner çalışmaların birincil hedefi farklı alanlarda yeni anlayışlar ortaya koy-

mak, bunları ortak zeminde ele alarak çok yönlü fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Akıl 

ve mantıkla ifade edilebilen her bilgiye tek taraflı yaklaşmak, bizatihi bilimin doğasında da yok-

tur. Herhangi bir konu veya probleme değişik açılardan bakarak, hem o konuyu ilgilendiren 

bilim alanının beslendiği kaynaklara ulaşmak hem de başka konulara temel olacak kaynağı or-

taya çıkarmak son derece önemlidir. Bilimsel araştırmanın var olan kaynaklardan faydalanma 

ve orijinal kaynaklar oluşturma amaçlarına paralel olarak eser üretilirken, araştırma esnasında 

farklı bilim alanlarının da desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçla birlikte ortaya yeni 

alanlar ortaya çıkmakta, gelişimi ve değişimi kaçınılmaz kılmaktadır.  

Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar I ( Tıp – Fen – Tarih – Edebiyat – Eğitim) 

kitabımız ise yukarıda bahsedilen kaygı ve sebeplerle ortaya çıkmıştır. Bilim insanlarına yeni 

bakış açıları kazandırmak, yeni ufuklar açmak, buluş veya fikirleri çok yönlü bilgilerle destek-

lemek amacıyla ilgilisinin hizmetine sunulmuştur. Kitap Tıp; Fen ve Teknoloji; Edebiyat, Dil ve 

Kültür; Tarih  ve Eğitim olarak beş ana bölümden oluşmaktadır. Tıp bölümünde 3; Fen ve Tek-

noloji bölümünde 4; Edebiyat, Dil ve Kültür bölümünde 10; Tarih  ve Eğitim bölümünde 10 ve 

nihayet Eğitim bölümünde 4 konu hakkında yazılarımız mevcuttur. Bölümler birbirinden ba-

ğımsız olsa da her bölüm kendi içinde konu bütünlüğüne sahiptir. Zira nihai amacımız da üç 

ayrı bilim alanını; Sosyal Bilimler, Sağlık ve Fen Bilimlerini aynı eserde buluşturarak multidi-

sipliner ve interdisipliner çalışmalara zemin hazırlamaktır. Geniş bir kartelada ele alınan içe-

riklerde yazarlarımız, üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla alarak, büyük bir emek ve özve-

riyle bu eseri ortaya çıkarmışlardır. Bu noktada eseri oluşturan yazarlarımıza ayrı ayrı teşek-

kür ediyor, yeni çalışmalarda da bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. 

“Söz uçar yazı kalır” sözünün bir esamesi olarak “tarihe not düştüğümüz” bu eserin yeni 

çalışmalara kaynak ve katkı sağlamak üzere, bilim insanlarına ve bilim camiasına hayırlı olma-

sını temenni ediyor; yeni çalışmalarda görüşmeyi arzuluyoruz.  

Selam ve saygılarımızla... 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Dr. Esra KİRİK   
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Açıklanamayan İnfertilite Olgularındaki  
İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarımız 

Op. Dr. Zeyneb BAKACAK 

Kahramanmaraş Vatan Hastanesi 

Giriş ve Amaç:  

İnfertilite yaklaşık olarak çiftlerin %13-15‘ ini etkilemektedir. Açıklana-

mayan infertilite terimi ise sperm analizi, ovulasyon testleri, tubal patolojileri 

değerlendiren temel tetkikler neticesinde herhangi bir anormallik saptanmayan 

olgularda tanımlanan durumdur (1). Açıklanamayan infertilite prevalansı %22- 

28 arasında değişmektedir. Korunmasız geçen 12 aylık süre sonrasında çiftlerin 

yaklaşık %84‘ü, 2 yıl sonrasında ise %92‘si gebelik elde edebilmektedir (2-4). 

Rutin fertilite araştırmasında yer alan testler, üreme sistemin değerlendirilme-

sinde kapsayıcı olmaktan uzaktır ve küçük anomalileri değerlendirmede yeter-

siz kalmaktadır. Açıklanamayan infertilite etiyolojisinde immünolojik, genetik 

ve endokrinolojik  faktörler başta olmak üzere pek çok farklı sebepler olduğu 

ileri sürülmüştür (5). Tedavide daha basit ve yan etki profili daha az olanlar ile 

başlanmalı, cevap alınamaması durumunda daha komplike ve kapsamlı tedavi-

lere geçilmelidir. Hastanın yaşı ve over rezervi de göz önüne alınarak, yapılması 

gereken ilk basamak tedavi klomifen sitrat (CC) ile intrauterine inseminasyon 

(IUI) kombinasyonudur (6, 7). Yine cevap alınamaması halinde gonadotropinler 

ile IUI yapılmalıdır (8). Yine cevap alınmazsa İn vitro fertilizasyona geçilmeli 

(9). IVF en kısa zamanda, siklus basına en çok gebelik saglayan tedavi seçenegi-

dir. Aynı zamanda en maliyetli ve çogul gebelik riskini en çok arttıran tedavi 

Bahsedilen bu basamaklar sırası ile 2-4’er siklus denenmeli ve başarısızlık ha-

linde bir sonraki basamağa geçilmelidir. Biz de bu çalışmada açıklanamayan in-

fertilite nedeniyle kliniğimizde yapılan IUI uygulamalarını geriye dönük olarak 

incelemeyi amaçladık. 

 

Materyal ve Metod:  

Çalışmamıza Kahramanmaraş Özel Vatan Hastanesi Kadın Doğum Klini-

ğinde Temmuz  2014-Nisan 2018 yılları arasında açıklanamayan infertilite ta-

nısı ile yapılan 51 IUI dahil edilmiştir. Hastane ve dosya kayıtlarından tüm 
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hastaların demografik özellikleri, folikülometri ölçümleri, menstrüel  siklüsleri-

nin 2. veya 3. günündeki  FSH, LH, E2 düzeyleri, ovulasyon indüksiyonunda kul-

lanılan ilaçlar ve dozları, uygulama sonrası on dördüncü gündeki beta HCG de-

ğerleri kaydedildi.  

 

Bulgular:  

Olgularımızın yaş ortalaması 26,70±3,49, infertilite süresi ise 3,35±1,55 

yıl idi. Vücut kitle indeksi ortalaması 25,83±2,61 kg/m2 idi. Menstrüel siklüsün 

üçüncü gününde bakılan FSH, LH ve E2 değer ortalaması sırasıyla 5,28±1,95; 

6,66±4,08; ve 44,49±14,32 bulundu. Olguların 28’ine CC ile 23’üne de Rekombi-

nant FSH ile ovulasyon indüksiyonu yapılmıştı. Olgularımızın 9’unda klinik ge-

belik tespit edildi (9/51, %17). 

 

Sonuç: Açıklanamayan infertilite  tedavide amaç nedeni aramaktansa, fer-

tiliteyi arttıran tedavi seçenekleri arasından, basit ve ucuzdan komplike ve pa-

halıya doğru giden basamakları takip etmekti ve tedavilerin çiftler bazında bi-

reyselleştirilmesidir. Bizim olgularımızda elde ettiğimiz %17’lik klinik gebelik 

oranı literatürle uyumlu, hatta pek çok literatüre göre daha yüksek bir orandır. 

Açıklanamayan infertilite olgularında IUI etkili ve başarılı bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: İntrauterin inseminasyon, açıklanamayan infertilite, 

tedavi 
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Acil Servise Başvuran Kanamalı Gebelerde Durumluk 
Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler 

Özge ASLAN KOYUTÜRK 

Akdeniz Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Öznur KÖRÜKCÜ 

Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET: Bu araştırma, acil servise başvuran kanamalı gebelerde durum-
luk kaygı düzeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ta-
nımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine başvuran ve ankete 
katılmayı kabul eden 255 kanamalı gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel 
Bilgi Formu ve Durumluk-Kaygı Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Verile-
rin analizinde, parametrik olmayan analiz yöntemleri kullanılmıştır. Buna 
göre iki grubun ortalama değerleri karşılaştırılırken Mann-Whitney U-testi, üç 
veya daha fazla grubun ortalama puanları karşılaştırılırken Kruskal Wallis H-
testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda acil servise başvuran gebelerin du-
rumluk kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin sırasıyla; trimester, kendi sağ-
lığının olumsuz etkileneceği düşüncesi, acil servis ortamındaki makinaların 
neden olduğu gürültü, yabancı ortam, koğuş sistemi, yatağın/sedyenin rahat-
lığı, kalabalık, diğer hastaların durumunu görmek ve acil serviste dış ortam ile 
iletişimin sınırlı olması olduğu saptandı. Geçmişte gebelik kaybı yaşama, kana-
manın nedeni, başlama şekli, başlama zamanı, kanama ilk başladığı anda ne 
yapıldığı, ulaşım, ilk başvurulan yer, tıbbi yardıma kimin karar verdiği, kanama 
başladığında hissettikleri, bebeğin sağlıksız doğmasından ve kaybetmekten 
korkma, acil serviste ilgilenilme süresi, telefonların ve personelin gürültüsü, 
koku, sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, yabancı aletler, yatak sayısı, her an 
başkaları tarafından görülebilir olmak, televizyon ve radyo olmaması, başka 
hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık olmak ve ziyaretçi gmluirişinin olma-
ması parametrelerinin ise, kanamalı gebelerin durumluk kaygı düzeyleri üze-
rinde istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları saptanmıştır. Kanamanın gebe-
lerde durumluk kaygı düzeyine bir etkisi yokken, acil servis ortamının gebele-
rin kaygı düzeyini etkilediği saptanmıştır. Acil servislerin gebelerin psikosos-
yal sağlığını geliştirecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir.  

Anahtar kelimeler: Acil, Gebelik, Kanama, Kaygı 
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The level of state anxiety and its influencing factors in pregnant  
women who applied emergency service because of hemorrhage 

 
ABSTRACT: This study was conducted to determine the state anxiety 

level and the influencing factors in the hemorrhagic pregnancies applied to the 
Emergency Service. This descriptive and cross-sectional study was carried out 
with 255 pregnant women with hemorrhage who applied to the Emergency 
Department of Antalya Training and Research Hospital, Antalya, and accepted 
to participate in the questionnaire. Data were obtained using the Personal In-
formation Form and State-Anxiety Inventory. In the analysis of the data, non-
parametric analysis methods were used. Mann-Whitney U-test was used to 
compare the mean values of the two groups and Kruskal Wallis H-test was 
used to compare the mean scores of three or more groups. As a result of the 
study, it was determined that the factors affecting the state anxiety levels of 
the emergency patients were;  the noise caused by the machines in the emer-
gency service environment, the foreign environment, the ward system, the 
comfort of the bed/chair, the crowd, the situation of the other patients and the 
difficulty of communication between the emergency service personels and the 
environment. It has been determined that the loss of pregnancy in the past, the 
cause of bleeding, the way it started, the time of onset, what is done first, trans-
portation, first contacted place, who decides medical aid, feeling during blee-
ding, fear of loss of baby or loss of his/her health, the care given in emergency 
room, noise of telephones and staff, smell, temperature, lighting, ventilation, 
foreign tools, number of beds, being visible to others at any time, no television/ 
radio, witnessing other medical procedures performed and no visitor entry, 
were not statistically significant. It was determined that the emergency envi-
ronment affected the anxiety level of the pregnant women while the bleeding 
had no effect on the state anxiety level in the wards. It may be suggested that 
the emergency services should be arranged to improve the psychosocial health 
of the pregnant women. 

Keywords: Emergency, Pregnancy, Hemorrhage, Anxiety 

 

 

GİRİŞ 

Antenatal  dönem, kadının bedeninde oluşan bir dizi karmaşık fizyolojik 

ve psikolojik değişiklikler nedeniyle biyo-psiko-sosyal dengesinin bozulduğu 

bir dönemdir (Aydemir ve Uyar Hazar, 2014). Ayrıca, beraberinde önemli risk-

leri de getirebilmektedir (Karaçam ve Şen, 2012). Gebeliğe bağlı komplikasyon-

lar, kadının miadında doğum yapmasını engellemekte ve gebenin normal bir ge-

belik sürecinden “yüksek riskli’’ kategorisine geçişine neden olabilmektedir 

(Maloni ve ark., 2013). Gebelikte en sık karşılaşılan komplikasyonların başında 

kanama gelmektedir (Çoban, 2008). Kanama gebeliğin güvenliğini tehlikeye 
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atmakta, annenin stres yaşamasına sebep olarak psikolojik sağlığını olumsuz et-

kileyebilmektedir (Gilbert ve Harmon, 2011).  

Acil obstetrik bakım gebeliğin başlangıcından doğum ile sonlanmasını ve 

sonraki ilk 42 günlük devreyi kapsayan süre içinde meydana gelen, tüm anne ve 

fetüs yaşamını tehdit eden, acil müdahale gereken durumda verilen hizmetlerin 

tümüne verilen isimdir (Sağlık Bakanlığı, 2015). Gebelik ve doğum ile ilgili gelişen 

acil durumlar acil servis bakımını gerektirir. Acil servisler, sağlık bakım ekibinin 

hazırlıksız yakalanabildiği, hızlı ve doğru müdahaleyi gerektiren vakalarla karşı-

laşılan ortamlardır (Körükcü ve Kabukcuoğlu, 2016). Acil servislerin dinamik, ka-

rışık, kalabalık ve stresin yoğun olduğu yerler olmasından dolayı hastalar bazı 

stresörlere maruz kalmaktadır (Bruce ve Suserud 2005; Healy ve Tyreell 2011). 

Çalışmanın amacı, acil servise başvuran kanamalı gebelerde durumluk kaygı dü-

zeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Araştırma Soruları; 

1. Kanama nedeniyle obstetrik acil birimine başvuran gebelerin bulunduğu 

trimester ile gebenin durumluk kaygı düzeyi arasında fark var mıdır? 

2. Kanama nedeniyle obstetrik acil birimine başvuran gebelerde obstetrik 

acil ünitesinin ortamı ile gebenin durumluk kaygı düzeyi arasında fark var mıdır? 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın deseni 

Bu araştırma, acil servise başvuran kanamalı gebelerde durumluk kaygı dü-

zeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı ve kesitsel bir 

çalışmadır. 

 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı  

Çalışma 15 Ağustos 2017- 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kadın Doğum Servisinde 

yürütülmüştür. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Kadın Doğum Acil Servis, koğuş tipinde 7 yataktan oluşmakta ve  arka tarafta 

kapalı olarak müdahale odası bulunmaktadır. Hemşire ve doktor masası ortada 

bulunmakta gelen hastalar orada değerlendirildikten sonra yatağına alınmakta ya 

da servislere yatışı yapılmaktadır. 

 

Araştırmanın Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi kadın doğum acil servisine başvuran kanamalı gebeler oluştur-

muştur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın 
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doğum acil servisine kanama nedeniyle başvuru yapan 255 gebe ile çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan gebelerin (1) obstetrik kanamasının olması, (2) acil 

servise kabulünün yapılması, (3) kronik sistemik bir hastalığa sahip olmaması, 

(4) cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olmaması, (5) tek fetüse sahip olması 

ve (6) Türkçe konuşuyor ve anlıyor olması koşullarını sağlaması beklenmiştir.  

 

Tablo 1. Gebelerin demografik özelliklerinin dağılımı (n=255) 

Demografik özellikler                                                       m ±ss  

Yaş 29.9±7.0  

Gebelik haftası 11.1±8.2  

Parite  1.0±1.2  

Evlilik süresi (yıl) 6.6±5.8  

Aile toplam gelir (TL) 3001.9±1354.3  

Toplam gebelik sayısı 2.5±1.8  

Yaşayan çocuk 1.0±1.2  

Toplam gebelik kaybı 1.4±1.1  

Demografik özellikler n % 

Eğitim durumu 
   Okuryazar değil 
   Okuryazar 
   İlköğretim 
   Lise 
   Üniversite 

 
10 
5 

80 
104 
56 

 
3.9 
2.0 

31.4 
40.8 
22.0 

Çalışma durumu 
   Evet 

 
93 

 
36.5 

   Hayır  162 63.5 
Geçmişte gebelik kaybı yaşama 
   Evet 
   Hayır 

 
73 

182 

 
28.6 
71.4 

Geçmiş gebelik kaybı nedenleri 
   Missed abortus 
   Küretaj 

 
60 
13 

 
71.4 
28.6 

Gebeliğin istenme ve planlanma durumu 
   İstenen ve planlı bir gebelik 
   İstenen fakat planlanmayan bir gebelik 
   İstenmeyen ve planlanmayan bir gebelik 

 
167 
83 
5 

 
65.5 
32.5 
2.0 

Gebelikte eş desteği 
   Evet 
   Hayır 
   Kısmen  

 
212 

7 
36 

 
83.1 
2.7 

14.1 
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Gebelerin demografik özelliklerine bakıldığında yaş ortalaması 29.9±7.0, 

gebelik haftası 11.1±8.2 olarak bulunmuştur. Gebelerin eğitim durumlarına ba-

kıldığında  % 40,8'inin lise, %22'sinin üniversite mezunu olduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan gebelerin çalışma durumlarına bakıldığında %63,5’i gelir 

getiren bir işte çalışmamaktadır. Gebelerin %71,4’ü geçmişte gebelik kaybı ya-

şamıştır. Gebeliğin istenme ve planlanma durumuna bakıldığında %64,5 oranı 

ile istenen ve planlı bir gebelik cevabı alınmıştır. Gebelikte eş desteği sorgulan-

dığında ise %83,1 oranı ile eşin desteklediği bulunmuştur (Tablo 1). 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada örneklemin sosyodemografik özelliklerini belirlemek üzere 

Kişisel Bilgi Formu ve kaygıyı belirlemek için DKE uygulanmıştır. Kişisel Bilgi 

Formu gebelerin yaşı, gebelik haftası, eğitim durumu gibi tanıtıcı soruların yanı 

sıra, acil servis ortamının psikososyal etkileriyle ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

Durumluk Kaygı Envanteri, 1964 yılında Speilberger ve Gorsuch tarafın-

dan normal ve normal olmayan bireylerdeki durumluk kaygı düzeylerinin ölçül-

mesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki 

maddeler 1’den 4’e kadar numaralandırılmış olup likert tiptedir.  Durumluk 

Kaygı Envanterinde 1 “hiç’’ , 4 ise “tamamıyla’’ anlamındadır. Ölçekten elde edi-

len puanlar kuramsal olarak 20 ile 80 arasında değişir. Ölçeklerde doğrudan 

(düz) ve tersine çevrilmiş ifadeler bulunmaktadır. Olumlu duyguları dile getiren 

ters ifadeler puanlanırken, 1 ağırlık değerinde olanlar 4’e, 4 ağırlık değerinde 

olanlar ise 1’e dönüştürülür. Olumsuz duyguları dile getiren doğrudan ifade-

lerde 4 değerindeki yanıtlar kaygının yüksekliğini gösterir. Tersine çevrilmiş 

ifadelerde ise 4 değerindeki yanıtlar düşük, 1 değerindeki yanıtlar yüksek kay-

gıyı gösterir. Durumluk Kaygı Envanteri’nde 10 tane (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 

ve 20. maddeler tersine çevrilmiş ifadelerdir. Öner ve Le Compte (1985) tara-

fından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliği yapılan ölçeğin Cronbach 

alfa değeri 0.94 olarak belirlenmiştir (Aydemir ve Köroğlu, 2009). 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler normal dağılıma uymadığı için parametrik olmayan analiz yön-

temlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler; freans, 

yüzde, ortalama (ort), standart sapma, ve medyan (median)  değerleri ile belir-

lenmiştir. Gebenin trimesterinin gebenin durumluk kaygı düzeyine olan etkisi 

basit regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Acil servis ortamına ilişkin özellikle-

rin gebelerin durumluk kaygı düzeyine etkisini belirlemek  için ise Kruskal Wal-

lis H-testi kullanılmıştır.  
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Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın yapılabilmesi için Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’ndan etik onay alınmıştır. Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı Tür-

kiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sek-

reterliğinden araştırmanın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Acil kadın doğum servisinde yürütülebilmesi için kurum izni 

alınmıştır. Çalışmaya katılan gebelerden araştırmanın amacı açıklanıp yazılı 

onam alınmıştır. 

 

Bulgular 

Trimesterin gebenin durumluk kaygı düzeyine etkisi 

Trimester gebelik durumunun bağımsız değişken ve gebenin kaygı duru-

munun bağımlı değişken olarak tanımlandığı regresyon modelinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (F=9,88, p>.05) (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Gebelerin kaygı durumunun açıklanmasına ilişkin regresyon 

modeli 

Model R R2 
Düzeltilmiş 

R2 

Standart 

hata 

Değişim İstatistikleri 

R2 değişimi F sd1 sd2 Sig. F 

1 ,194a ,038 ,034 8,44545 ,038 9,880 1 253 ,002 

a. Bağımsız değişkenler: sabit, trimester 

 

Bunun yanında bağımlı değişkendeki varyansın %3,80’i bağımsız değiş-

ken tarafından açıklanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle trimester düzeyi gebenin 

kaygı durumunda %3,8’lik bir varyansı açıklayabilmektedir. Trimester düzeyi-

nin gebenin kaygı durumunda nasıl bir etkiye sahip olduğunu belirlemek için 

elde edilen regresyon katsayıları ve bu değerin anlamlılığına ilişkin analiz so-

nuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 3. Gebelerin regresyon modeline ilişkin katsayıları 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standardize edilmiş 

katsayılar t sig. 

B Standart hata Beta 

1 
(Constant) 64,835 1,208  53,651 ,000 

Trimester -2,532 ,805 -,194 -3,143 ,002 
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Tablo 3 incelendiğinde trimester düzeyinin DKE üzerinde anlamlı bir et-

kiye sahip olduğu belirlenmiştir (t=-3,14, p>.05). Bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki etkisi anlamına gelen beta katsayısı -2,53 olarak hesaplan-

mıştır. Elde edilen bu sonuca göre trimester düzeyindeki bir birimlik artış gebe-

nin kaygı durumunda -2,53 birimlik bir azalışa sebep olacaktır. Elde edilen so-

nuçlara göre gebenin kaygı düzeyini açıklamak amacıyla kurulan regresyon mo-

deli aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 4. Gebelerin Durumluk Kaygı Envanteri toplam puanının trimes-

terlere göre dağılımı 

 n Minimum maximum ortalama std. sapma medyan 

1. trimester 192 37,00 77,00 62,19 8,27 62,00 

2. trimester 37 42,00 77,00 60,91 8,15 61,00 

3. trimester 26 32,00 70,00 56,42 10,02 59,00 

DKE total 255 32,00 77,00 61,41 8,59 63,00 

 

Tablo 4 incelendiğinde ölçekten alınabilecek en düşük puan 32,00 iken en 

yüksek puan 77,00 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında ölçekten elde edilen 

puanların ortalaması 61,419 ve standart sapma ise 8,591 olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, DKE kaygı durumunun en yüksek düzeyde 1.trimester döneminde göz-

lenirken sonrasında sırasıyla 2. ve 3. trimester dönemlerinde kaygı düzeyinin 

azaldığı görülmektedir. 

 

Acil obstetrik servisin durumluk kaygı düzeyine etkisi 

Çalışmada ilk olarak kanama nedeniyle obstetrik acil birimine başvuran 

gebelerde acil servise başvurduktan ne kadar süre sonra kendileriyle ilgilenil-

diği durumuna göre gebenin kaygı düzeyinin anlamlı bir farklılık gösterip gös-

termediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Gebelerin acil servise ilişkin özelliklerden etkilenme durumu ile 

durumluk kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin H-testi sonuçları 

Acil servise ilişkin özellikler n 
sıra orta-

laması 
ki-kare df P 

Acil servise başvurduktan ne kadar süre 

sonra sizinle ilgilenildi 
Hemen 
İlk 10 dakika 

11-30 dakika 

 

 
128 
81 

46 

 

 
61,00 
62,00 

62,00 

 

1,384 

 

2 

 

.501 

Ortamdaki makinelerin neden olduğu 
gürültü 

Olumlu 
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
 

18 
29 

208 

 
 

55,50 
65,00 
61,00 

 
8,172 

 
2 

 
.017 

Telefonların sesi 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 
28 
21 

206 

 
59,00 
62,00 

62,00 

 
3,276 

 
2 

 
.194 

Personelin neden olduğu gürültü 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
28 

21 
206 

 
61,00 

63,50 
61,00 

 

3,276 

 

2 

 

.194 

Ortamdaki koku 

Olumlu  
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 

25 
18 

212 

 

59,00 
63,50 
62,00 

 
0,810 

 
2 

 
.667 

Ortamın sıcaklığı 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 
179 
24 

52 

 
61,00 
62,00 

63,50 

 
3,056 

 
2 

 
.217 

Yabancı ortamda olmak 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
13 

108 
134 

 
61,00 

64,50 
61,00 

 

6,059 

 

2 

 

.048 

Ortamın aydınlatması 

Olumlu 
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 

200 
10 
45 

 

61,00 
62,50 
63,00 

 
2,028 

 
2 

 
 

.363 

Ortamın havalandırması 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 
189 
22 

44 

 
61,00 
62,00 

62,50 

 
1,626 

 
2 

 
.444 

Ortamda yabancı aletlerin mevcut ol-
ması 

Olumlu 
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
 

10 
89 

156 

 
 

61,50 
62,00 
61,00 

 

 
3,102 

 
2 

 
.212 
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Koğuş sisteminin olması 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

19 

63 
173 

 
59,00 
65,00 

61,00 

 
8,114 

 
2 

 
.017 

Ortamın yatak sayısı 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
68 

31 
156 

 
61,50 

65,00 
61,00 

 

3,816 

 

2 

 

.148 

Her an başkaları tarafından görülebilir 

olmak 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 
6 

73 
176 

 
62,00 

63,00 
61,00 

 

5,663 

 

2 

 

.059 

Televizyon, radyo olmaması 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
45 

55 
155 

 
59,00 

62,00 
62,00 

 

4,183 

 

2 

 

.123 

Yatağın/sedyenin rahatlığı 

Olumlu 
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 

101 
44 
10 

 

61,00 
62,00 
61,00 

 
 

6,711 

 
2 

 
.035 

Kalabalık 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 
9 

78 

168 

 
57,00 
64,00 

61,00 

 

 
9,226 

 
2 

 
.010 

Diğer hastaların durumunu görme 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
12 

79 
164 

 
60,00 

65,00 
60,00 

 
 

9,226 

 

2 

 

.010 

Başka hastalara yapılan       tıbbi işlem-

lere tanık olmak 
Olumlu 
Olumsuz 

Hiç etkilenmeyen 

 

 
10 

100 

145 

 

 
59,50 
62,50 

61,00 

 

5,360 

 

2 

 

.069 

Ziyaretçi girişinin olmaması 
Olumlu 

Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 
100 

110 
45 

 
61,00 

62,00 
61,00 

 

3,315 

 

2 

 

.191 

Dış ortam ile iletişimin sınırlı olması 

Olumlu 
Olumsuz 
Hiç etkilenmeyen 

 

50 
152 
53 

 

58,00 
62,00 
61,00 

6,750 2 .034 

 

Tablo 5 incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin acil servise başvur-

duktan ne kadar süre sonra kendileriyle ilgilenildiğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir (χ2=1,384, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı 
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düzeyi 11-30 dakika sonra kendisiyle ilgilenenlerde en yüksek ve kendisiyle he-

men ilgilenilenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin ortamdaki makinelerin neden olduğu gürültü değişkenine göre 

durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin ortamdaki 

makinelerin neden olduğu gürültüden etkilenme durumuna göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=1,384, p<.05). Elde edilen bu farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-tes-

tine göre olumlu ve olumsuz yönde etkilenenler (u=142,50, p=.009) ile olumlu 

yönde etkilenenler ve hiç etkilenmeyenler (u=1305,50, p=.033) arasındaki fark-

lılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre ortamdaki makinelerin 

neden olduğu gürültüden olumsuz yönde etkilenenlerde kaygı düzeyi en yüksek 

iken olumlu yönde etkilendiğini belirten gebelerde kaygı düzeyinin en düşük 

seviyede olduğu belirlenmiştir.  

Gebelerin ortamdaki telefonların neden olduğu gürültü değişkenine göre 

durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin ortamdaki te-

lefonların neden olduğu gürültüden etkilenme durumuna göre anlamlı bir fark-

lılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=1,384, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı 

düzeyi telefon sesinden olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve 

olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar ara-

sındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin acil servisteki görevli personelin neden olduğu gürültü değiş-

kenine göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin 

acil servisteki görevli personelin neden olduğu gürültü değişkenine göre an-

lamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=3,276, p>.05). Her ne kadar 

gebelerin kaygı düzeyi personelin neden olduğu gürültüden olumsuz yönde et-

kilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde 

en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır. 

Gebelerin acil servisteki kokudan etkilenme durumu değişkenine göre du-

rumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin acil servisteki 

kokudan etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlen-

miştir (χ2=0,810, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi kokudan olumsuz 
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yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve kokudan olumlu yönde etkilen-

diğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık is-

tatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin acil servisteki ortamın sıcaklığından etkilenme durumuna göre 

durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin ortamın sı-

caklığından etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belir-

lenmiştir (χ2=3,056, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi ortamın sıcak-

lığından hiç etkilenmediğini belirtenlerde en yüksek ve sıcaklıktan olumlu 

yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki 

bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin acil serviste yabancı bir ortamda olma durumuna göre durum-

luk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz sonuç-

ları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin yabancı ortamda 

olmaktan etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiş-

tir (χ2=6,059, p<.05). Elde edilen bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandı-

ğını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-testine göre olumsuz yönde etkile-

nenler ve hiç etkilenmeyenler (u=5910,00, p=.014) arasındaki farklılık istatis-

tiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gebelerin kaygı düzeyi yabancı ortamda ol-

maktan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve hiç etkilenme-

diğini belirtenlerde en düşük seviyededir. 

Gebelerin acil servisteki ortamın aydınlatmasından etkilenme durumuna 

göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin orta-

mın aydınlatmasından etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterme-

diği belirlenmiştir (χ2=2,028, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi orta-

mın aydınlatmasından hiç etkilenmediğini belirtenlerde en yüksek ve aydınlat-

madan olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da 

gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Gebelerin acil servisteki ortamın havalandırmasından etkilenme duru-

muna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin 

ortamın havalandırmasından etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir (χ2=1,626, p<.05). Her ne kadar gebelerin kaygı dü-

zeyi ortamın havalandırmasından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en 

yüksek ve havalandırmadan olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük 
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seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bu-

lunmamıştır. 

Gebelerin acil serviste ortamda yabancı aletlerin mevcut olmasından et-

kilenme durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyi-

nin gebelerin ortamda yabancı aletlerin mevcut olmasından etkilenme duru-

muna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=3,102, p>.05). 

Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi ortamda yabancı aletlerin mevcut olmasın-

dan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etki-

lendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Gebelerin acil serviste koğuş sisteminin olmasından etkilenme durumuna 

göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin or-

tamda koğuş sisteminin mevcut olmasından etkilenme durumuna göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=8,114, p<.05). Elde edilen bu farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-tes-

tine göre olumlu ve olumsuz yönde etkilenenler (u=380,00, p=.016) ile olumsuz 

yönde etkilenenler ve hiç etkilenmeyenler (u=4380,50, p=.021) arasındaki fark-

lılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin kaygı 

düzeyi koğuş sisteminin olmasından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde 

en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede ol-

duğu görülmektedir.  

Gebelerin acil serviste ortamın yatak sayısından etkilenme durumuna 

göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin Ortam-

daki yatak sayısından etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterme-

diği belirlenmiştir (χ2=3,816, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi or-

tamdaki yatak sayısından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek 

ve hiç etkilenmediğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasın-

daki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin acil serviste her an başkaları tarafından görülebilir olmasından 

etkilenme durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

olup olmadığına ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı dü-

zeyinin gebelerin Acil serviste her an başkaları tarafından görülebilir olmaktan 

etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(χ2=5,663, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi ortamda başkaları 
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tarafından görülebilir olmaktan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en 

yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da 

gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Gebelerin acil serviste televizyon, radyo olmamasından etkilenme duru-

muna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin 

Acil Serviste televizyon, radyo olmamasından etkilenme durumuna göre an-

lamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=4,183, p>.05). Her ne kadar 

gebelerin kaygı düzeyinin ortamda televizyon, radyo olmamasından olumsuz 

yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini be-

lirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Gebelerin acil serviste yatağın/sedyenin rahatlığından etkilenme duru-

muna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5)  incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin 

acil serviste yatağın/sedyenin rahatlığından etkilenme durumuna göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=6,711, p<.05). Elde edilen bu farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-tes-

tine göre sadece yatağın/sedyenin rahatlığından olumlu ve olumsuz yönde et-

kilenenler (u=1640.50, p=.012) arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin kaygı düzeyi yatağın/sedyenin rahatlı-

ğından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde 

etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olduğu görülmektedir. 

Gebelerin acil serviste ortamın kalabalık olmasından etkilenme duru-

muna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin 

acil serviste ortamın kalabalık olmasından etkilenme durumuna göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9.226, p<.05). Elde edilen bu farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-tes-

tine göre sadece ortamın kalabalık olmasından olumsuz yönde etkilenenler ile 

hiç etkilenmeyenler (u=5009.50, p=.003) arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin kaygı düzeyi ortamın kalabalık 

olmasından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu 

yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olduğu görülmektedir.  

Gebelerin acil servisteki diğer hastaların durumunu görmekten etkilenme 

durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadı-

ğına ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde (Tablo 5)  DKE kaygı düzeyinin ge-

belerin acil serviste diğer hastaların durumunu görmekten etkilenme 
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durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9.226, p<.05). 

Elde edilen bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen u-testine göre sadece diğer hastalarını durumunu görmekten 

olumsuz yönde etkilenenler ile hiç etkilenmeyenler (u=5009.50, p=.003) arasın-

daki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin 

kaygı düzeyi diğer hastalarını durumunu görenlerden olumsuz yönde etkilendi-

ğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en dü-

şük seviyede olduğu görülmektedir.  

Gebelerin acil servisteki başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık 

olma durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup ol-

madığına ilişkin analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin 

gebelerin Acil Serviste başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık olma duru-

muna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=5.360, p>.05). 

Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere ta-

nık olmaktan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu 

yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki 

bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Gebelerin acil serviste ziyaretçi girişinin olmaması durumuna göre du-

rumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin acil serviste 

ziyaretçi girişinin olmaması durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (χ2=3.315, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi acil ser-

viste ziyaretçi girişinin olmaması durumundan olumsuz yönde etkilendiğini be-

lirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük se-

viyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulun-

mamıştır.  

Gebelerin acil serviste dış ortam ile iletişimin sınırlı olması durumuna 

göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

analiz sonuçları (Tablo 5) incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin acil 

serviste dış ortam ile iletişimin sınırlı olmasından etkilenme durumuna göre an-

lamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9.226, p<.05). Elde edilen bu 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştiri-

len u-testine göre sadece dış ortam ile iletişimin sınırlı olmasından olumlu ve 

olumsuz yönde etkilenenler (u=2908.50, p=.013) arasındaki farklılık istatistik-

sel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin kaygı düzeyi dış or-

tam ile iletişimin sınırlı olmasından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde 

en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede ol-

duğu görülmektedir. 
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Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde gebelerin durumluk 

kaygı düzeylerinde obstetrik acil ünitesi ortamının özelliklerinden makinelerin 

neden olduğu gürültü, yabancı ortamda olma, acil serviste koğuş sisteminin ol-

ması, yatağın/sedyenin rahatlığı, ortamın kalabalık olması, servisteki diğer has-

taların durumunu görme ve dış ortamla iletişimin sınırlı olmasından etkilenme 

durumunun göre gebelerin kaygı düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu belir-

lenmiştir (p<0.05). 

 

Tartışma 

Çalışmada acil servise başvuran kanamalı gebelerin durumluk kaygı dü-

zeyleri ve etkileyen faktörler saptanarak bunun gebeler üzerindeki yansımaları 

belirlenmiştir. Böylece acil servise başvuran kanamalı gebelerin durumluk 

kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler bilinerek kanamalı gebelerin daha etkili bir 

bakım almaları istenmiştir.  

Bu çalışmada obstetrik acil servise başvuran gebelerin durumluk kaygı 

düzeyini belirlemek için Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılmış olup, kanamalı ge-

belere uygulanan ölçeğin toplam puanı 61,419 bulunmuştur. Acil servise başvu-

ran gebelerde durumluk kaygı düzeyini belirleyen bir çalışmaya rastanamaz-

ken, ölçeğin gebeler üzerinde kullanıldığı farklı çalışmalara ulaşılmıştır. Kılı-

çarslan’ın yaptığı çalışmada gebelerin Durumluk Kaygı Ölçeğinden hesaplanan 

toplam puanların ortalaması 39,4 bulunmuştur (Kılıçarslan, 2008). Koçak ve 

Ege’nin (2016) yaptığı araştırmada ise gebelerin ortalama durumluk kaygı pu-

anları Kılıçarslan’a benzer bir şekilde 37,37±9,13 olarak belirlenmiştir. Şen ve 

Şirin’in yaptığı (2013) çalışmada, durumluk kaygı puanı 45.81±8.75 bulunmuş-

tur. Akbaş ve arkadaşlarının (2008) gebelerle yaptığı çalışmada ise durumluk 

kaygı puan ortalaması 10±4.24 bulunmuştur (Akbaş ve ark., 2008). Yapılan ça-

lışmalarla karşılaştırıldığında mevcut araştırmada katılımcıların durumluk 

kaygı düzeyi daha yüksektir. Bunun sebebinin gebelerin hiç beklemedikleri bir 

dönemde kanama sebebiyle acil servise başvurmaları ve araştırma verilerinin 

acil serviste toplanması olabilir.  

 

Kanama Nedeniyle Obstetrik Acil Birimine Başvuran Gebelerin Bu-

lunduğu Trimesterın Gebenin Durumluk Kaygı Düzeyine Etkisinin İnce-

lenmesi 

Bu çalışmada trimesterın gebelik durumunun bağımsız değişken ve gebe-

nin kaygı durumunun bağımlı değişken olarak tanımlanan modelin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiş olup (p>.05), bağımlı değişkendeki varyansın 
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%3,80’i bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır. Bu durum trimester dü-

zeyinin gebenin kaygı durumunda %3,8’lik bir varyansı açıklayabildiğini ifade 

etmektedir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi anlamına 

gelen beta katsayısı -2,53 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuca göre tri-

mester düzeyineki bir birimlik artış gebenin kaygı durumunda -2,53 birimlik bir 

azalışa sebep olacaktır. Literatür incelendiğinde, farklı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Çalışmaların bazılarında gebelerin trimesteri arttıkça durumluk kaygı düzeyi 

artarken, bazılarında azalmaktadır. Da Costa ve arkadaşlarının (1999) çalışma-

sında, gebelerin birinci trimesterde durumluk kaygı ölçeği  puan ortalaması 37 

bulunmuşken, ikinci trimesterda 38,4 bulunmuş ve üçüncü trimesterda 40,6 pu-

ana yükseldiği bulunmuştur. Genez’in (2002) yaptığı başka bir çalışmada, 

üçüncü trimesterdeki gebelerin DKE skorlarının birinci ve ikinci trimesterdeki 

gebelerin DKE skorlarına göre yüksek olduğu bulunmuştur. Gunning ve arka-

daşlarının (2010) yaptığı çalışmada benzer bir şekilde üçüncü trimesterdeki ge-

belerin durumluk kaygı düzeyleri birinci ve ikinci trimesterdeki gebelerin kaygı 

düzeylerine göre yüksek bulunmuştur. Buna karşın, Podvornik ve arkadaşları-

nın (2015) yaptığı çalışmada bu araştırma ile benzer bir şekilde durumluk kaygı 

puanı birinci trimesterdeki gebelerde en yüksek (36.06) bulunmış olup bunu 

ikinci (35,79) ve üçüncü trimesterler takip etmiştir (35,32). Bizim çalışma bul-

gularımız da Podvornik ve arkadaşlarının (2015) çalışmasını destekler nitelik-

tedir. Gebeliğin erken dönemindeki kanamaların abortusla sonuçlanma olasılığı 

yüksek olduğu için (Deniz ve ark., 2016), düşük yapma korkusunun gebelerin 

kaygı düzeyini artırmada önemli faktörlerden birisi olduğu düşünülmektedir.  

 

Kanama Nedeniyle Obstetrik Acil Birimine Başvuran Gebelerde Obs-

tetrik Acil Ünitesi Ortamı Gebenin Durumluk Kaygı Düzeyine Etkisi 

Literatür incelendiğinde tek başına acil servise başvuran gebelerle ilgili 

bir çalışmaya rastlanmazken karşılaştırmalara genel acil koşulları da dahil edil-

miştir. Mevcut çalışmada durumluk kaygı düzeyinin gebelerin acil servise baş-

vurduktan ne kadar süre sonra kendileriyle ilgilenildiğine göre anlamlı bir fark-

lılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=1,384, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı 

düzeyi 11-30 dakika sonra kendisiyle ilgilenenlerde en yüksek ve kendisiyle he-

men ilgilenilenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Akpınar Oruç ve Üzel Taş’ın (2014) 

çalışmasında, acil servise başvuran hastaların % 87,2’sinin kayıt işlemleri için, 

% 78.9’unun kayıt sonrası muayene için ve % 72,8’inin de müdahale için hiç 

beklemedikleri bulunmuştur. Yine aynı çalışmada kayıt için %3.9’unun kayıt 
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sonrası muayene için 11,1’inin kayıt sonrası müdalele içinde 11,7’sinin 0-5 dk 

beklediği bulunmuştur. 20 dakikanın üzerinde bekleyen hasta oranları ise kayıt 

işlemleri için %1,1’i kayıt sonrası muayene için 3,9’u ve kayıt sonrası müdalele 

için de 3,3’ünün acil serviste beklediği bulunmuştur. Acil serviste bekleme sü-

resinin azalması hastaların memnuniyet düzeylerinin artmasında önemli rol oy-

nar ve  memnuniyet düzeyi artan hastaların tedaviye uyumunun artıp tedaviye 

daha hızlı yanıt vereceği ve memnun kalan hastaların ileride tekrar aynı hasta-

neyi tercih etmesinde önemli katkı sağlayacağı bildirilmiştir (Ekwall ve Sweden, 

2013). Genç ve arkadaşları’nın (1999) çalışmasında, acil servise başvuran has-

taların ortalama 60 dk acilde kaldığı ve başvurudan ortalama 2 dk sonra he-

kimle kontakt kurduğu bulunmuştur. Çalışmanın sonucu olarak Akpınar Oruç 

ve Üzel Taş’ın (2014) çalışmasına benzer sonuca ulaşılmış olup acil servise bek-

leme süresi arttıkça hizmetten alınan tatmin azalmaktadır. Acil serviste bek-

leme süresi azaldıkça ise memnuniyet düzeyi artmaktadır. Aydın ve arkadaş-

ları’nın (2010) çalışmasında da mevcut çalışmada ve diğer çalışmalarda olduğu 

gibi hastaların ilk değerlendirilme sürelerine bakılmış ve %76.4’ nün ilk 5 da-

kika içerisinde değerlendirildiği belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada %95.1’inin 

ilk 10 dakika içerisinde değerlendirildiği, 13 hastanın ise değerlendirilmek için 

15-20 dakika arasında acil serviste beklediği bulunmuştur. Çalışmalar incelen-

diğinde gebelerin acil serviste bekleme süreleri arttıkça kaygı seviyelerinin art-

masının nedeni bekleme süresi uzadıkça kendi sağlıklarının bebeklerinin sağlı-

ğının tehlikeye girmesinden korkmaları olabilir. Acil serviste bekleme süreleri-

nin azaltılması için obstetrik triyaj sistemi geliştirilmiştir (Mete ve Özerdoğan, 

2017). 

Gebelerin acil servisteki kokudan ve sıcaklıktan etkilenme durumu değiş-

kenlerine göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadı-

ğına ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde kaygı düzeylerinin acil servisteki ko-

kudan ve sıcaklıktan etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterme-

diği belirlenmiştir (χ2=0,810, p>.05, χ2=3,056, p>.05). Her ne kadar gebelerin 

kaygı düzeyi kokudan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve 

kokudan olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede ve her ne 

kadar gebelerin kaygı düzeyi ortamın sıcaklığından hiç etkilenmediğini belir-

tenlerde en yüksek ve sıcaklıktan olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en 

düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmamıştır. Acil servis ortamı karmaşık ve acil bakım gerektiren yerler 

olduğu için hem başvuranlar hemde yakınları için kaygıya neden olan ortamlar-

dır (Ekwall ve Sweden, 2013). Böyle kaygı yaratan bir ortama bir de kötü koku 
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ve aşırı sıcaklık/soğukluk durumu eklenince hastaların ve gebelerin kaygı dü-

zeyinin artacağı düşünülmektedir. Kumcağız ve arkadaşları (2017) gebelik sü-

recinin kadınlar için kendi başına kaygıya neden olan doğal bir yaşam krizi ol-

duğunu belirterek gebelik sürecine dikkat çekmiştir. Mevcut çalışma literatürü 

destekler nitelikte olup kendi başına kaygıya neden olan fizyolojik sürece acil 

ortamı ve o ortamda ki sıcaklık ve koku gibi olumsuz çevre koşulları eşlik edince 

kaygının kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir. 

Gebelerin acil serviste yabancı bir ortamda olma durumuna göre durum-

luk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz sonuç-

ları incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebelerin yabancı ortamda olmaktan 

etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(χ2=6,059, p<.05). Elde edilen bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-testine göre olumsuz yönde etkilenenler 

ve hiç etkilenmeyenler (u=5910,00, p=.014) arasındaki farklılık istatistiksel ola-

rak anlamlı bulunmuştur. Gebelerin kaygı düzeyi yabancı ortamda olmaktan 

olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve hiç etkilenmediğini be-

lirtenlerde en düşük seviyededir. Riskli gebeler için hasta olma ve hastanede 

yatma durumları gebelerin yaşam kalitesini etkileyip kaygıyı arttırır ve yaşam 

dengesini bozabilir (Ölçer ve Oskay, 2015). Gebelikte meydana gelen kanama 

riskli bir durum olduğu için gebelerin kaygı düzeylerini arttırmaktadır. Acil ser-

vis ortamları da  yapısı gereği yabancı, endişe verici ve korkutucu karmaşık or-

tamlar olduğu için gebeler bazı stresörlere maruz kalmaktadırlar (Özhanlı, 

2015). Gebelerin hastane ortamında yaşadığı stresörler Ölçer ve Oskay’ın 

(2015) çalışmasında belirtildiği üzere; hastane ortamının yalnızlık duygusunu 

arttırması (evden ve aileden ayrılma), hastanede yalnız başına uyumak zorunda 

kalması, odayı tanımadığı yabancı birisi ile paylaşmak zorunda kalması, başka-

larına bağımlı olmak zorunda olması, tanımadığı sağlık personeline kendisiyle 

ilgili bilgiler vermek zorunda kalması, bakım veren ekibin aceleci davranması, 

kontrol ve güç kaybı, mahremiyetine saygı gösterilmemesi, tıbbi terimleri anla-

yamaması, durumu hakkında bilgi verilmemesi olarak sıralanmaktadır. Mersin-

lioğlu ve Öztürk (2015) çalışmasında, acil servise başvuran hastaların yabancı 

bir ortama geldikleri için gergin, tedirgin, üzgün, sinirli ve korkulu olabilecekle-

rini ve bu durumunda acil servis hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini 

etkileyeceğini belirtmiştir. Yapılan literatür incelemeleri mevcut çalışmayı des-

tekler niteliktedir. Gebelikte kanama şikayeti ile acil servise başvuran kanamalı 

gebelerin kaygı durumlarının, kendilerine yabancı olan acil servis ve ya hastane 

ortamından etkilenmesi kaçınılmazdır. 
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Obstetrik acil ünitesine kanama şikayetiyle başvuran gebelerin kaygı dü-

zeylerinin acil servisteki aydınlatmadan (χ2=2,028, p>.05) ve havalandırmadan 

(χ2=1,626, p<.05) etkilenme durumlarına bakıldığında istatistiksel olarak an-

lamlı bir sonuç elde edilememiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında “aydın-

latmadan ve havalandırmadan olumlu etkilendim’’ cevabı verenlerin kaygı dü-

zeyi düşük  bulunsa da istatistiksel olarak anlamlı değildir. Deniz ve arkadaşla-

rının (2007)  belirttiği gibi acil servis ortamının fiziki ve çevresel yapısı hasta ve 

yakınların dikkat ettiği bir durum olmakla birlikte hastalarda ve yakınlarında 

kaygıya neden olabilen faktörlerdir. Hasta ve yakınlarında kaygı düzenini ve 

memnuniyet derecelerini etkileyen faktörlere bakıldığında; acil servis ortamla-

rının aydınlatması ve havalandırması göze çarpmaktadır. Akdemir’in (2017) ça-

lışma sonuçları da Deniz ve arkadaşlarının (2007) çalışma sonuçlarını destekler 

niteliktedir. Mevcut araştırmada obstetrik acil ünitesinin aydınlatması ve hava-

landırmasının DKE kaygı düzeyi ile ilişkisine bakıldığında her ne kadar istatis-

tiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilemese de Deniz ve arkadaşların (2007) 

ve Akdemir’in (2017) çalışması bizim araştırma sonuçlarımızı destekler nitelik-

tedir. 

Gebelerin acil servis ortamında yabancı aletlerin mevcut olmasından et-

kilenme durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde DKE kaygı düzeyinin gebele-

rin ortamda yabancı aletlerin mevcut olmasından etkilenme durumuna göre an-

lamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=3,102, p>.05). Gürlek’in 

(2005) belirttiği üzere acil servisler hasta ve yakınlarının gözünden bakıldı-

ğında bilinmeyen tıbbi aletler ve çıkardıkları sesler, gürültülü ortam, anlaşılma-

yan tıbbi terimler nedeniyle durumun ciddiyeti ile ilgili düşüncelerin arttığı bir 

ortamlardır. Mevcut çalışmada istatistiksel anlamlılık bulunamasa da gebelerin 

kaygı düzeyi ortamda yabancı aletlerin mevcut olmasından olumsuz yönde et-

kilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde 

en düşük seviyede bulunmuştur. Akdemir (2017) çalışmasında acil ortamında 

bulunan yabancı aletlerin ve çıkarttıkları seslerin hasta ve yakınlarında kaygıya 

neden olabileceğini belirtmiştir. Demir ve Yeşiltepe Oskay (2014) çalışmasında, 

gebelerin jinekolojik muayene sırasında yabancı aletlerden etkilenme duru-

munu %64,6 bulmuştur. Yapılan çalışmalar mevcut çalışma sonucunu destekler 

niteliktedir. Mevcut çalışmada obstetrik acil ünitesine başvuran kanamalı gebe-

lerin durumluk kaygı düzeylerinin, diğer hastaların bağlı olduğu Nonstres tes-

tin çıkarttığı sesten, başka hastalara yapılan ultrasonogrofinin çıkarttığı sesten, 

monitörin sesinden etkilenmiş olabileceği düşülmektedir.  
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Gebelerin acil serviste koğuş sisteminin olmasından etkilenme durumuna 

göre DKE kaygı düzeyi incelendiğinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(χ2=8,114, p<.05). Gebelerin kaygı düzeyi koğuş sisteminden olumsuz yönde et-

kilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde 

en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, Söylemez (2016) acil 

servisin fiziki koşulları gereği ve hastanın mahremiyetini korumak için, mua-

yene birimleri birbirinden perde ile ayrılmalı ve resüsitasyon odası gibi odalar 

dışında kapalı odanın bulunmaması gerektiğini belirtmiştir. Bunun nedeni acil 

servisde gözlenen hastanın kapalı bir odada değilde acil bir durum anında sesi-

nin duyulabileceği ve odaya hızla ulaşılabileceği bir şekilde planlanması gerek-

tiğidir. Obsteterik acil ünitesine başvuran kanamalı gebelerin koğuş sistemin-

den olumsuz etkilenip kaygı düzeylerinin artmasının sebebi jinekolojik mua-

yene yapılması nedeniyle muayene sırasında perdenin ani açılması durumuna 

karşın kaygı yaşamaları olabilir. 

Acil servise başvuran kanamalı gebelerin durumluk kaygı düzeylerinin; 

ortamın yatak sayısı (χ2=3,816, p>.05), acil ortamında her an başkaları tarafın-

dan görülebilir olmak (χ2=5,663, p>.05) ve ortamda televizyon ve radyo olma-

masından etkilenme durumları (χ2=4,183, p>.05) araştırıldığında analiz sonuç-

larında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir. Acil serviste bu-

lunan yatak sayısının yetersiz olması nedeniyle hastaların sıra beklemesi kaygı 

seviyelerini arttırmakta, memnuniyet oranlarını azaltmaktadır (Ekwall ve 

Sweden, 2013). Hastaların acil serviste yığılmalarını engellemek amacıyla 18. 

yüzyıldan beri Triyaj sistemi uygulanmaktadır. Triyaj sistemi muayene için bek-

leyecek ya da bekleyemeyecek hastaların ayrımını yapmak için kullanılmakta-

dır (Karasu Şen, 2017). Acil ortamının yatak sayısından kaygı seviyesinin etki-

lenme durumu mevcut çalışmada anlamsız çıksada olumlu etkilenenlerin du-

rumluk kaygısı düşük bulunmuştur. Bu da literatürü destekler niteliktedir. Yine 

aynı şekilde başkaları tarafından görülebilir olmanın durumluk kaygı düzeyine 

etkisi mevcut çalışmada anlamsız çıksa da başkaları tarafından görülebilir ol-

mayı olumsuz bulan gebelerde kaygı düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Bilir ve 

arkadaşları (2015) çalışmasında, hastaların mahremiyet haklarına dikkat çek-

miş, acil servisler için  hasta mahremiyetinin en az dikkat edildiği yerler olarak 

bahsetmiştir. Yine aynı çalışmada, acil servislere dikkat çekmiş ve çalışmasında 

tüm acil serviste %85,1 oranı ile mahremiyetin gözetilmesi hakkının kabul gör-

düğünü belirtmiştir (Bilir ve ark., 2015). Demir ve Yeşiltepe Oskay (2014) gebe-

lerin mahremiyetine değinerek jinekolojik muayene öncesi, sırası ve sonrasında 

hastaların yaşadığı deneyimler üzerine çalışmıştır. Elde ettiği sonuçlar mevcut 
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çalışmayı destekler nitelikte olup muayene sırasında kadınların, %75,1’i mah-

rem organın açıkta kalmasından ve sağlık personelinin mahremiyete özen gös-

termemesinden rahatsız olduğunu belirtmiştir. Yaşanılan duygulara bakıldı-

ğında mahremiyetine dikkat edilmemesinden dolayı %57,1’i utanma/çekinme, 

%52,3’ü stres yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Gebelerin acil serviste yatağın/sedyenin rahatlığından etkilenme duru-

muna göre sonuçları incelendiğinde durumluk kaygı düzeyinin gebelerin acil 

serviste yatağın/sedyenin rahatlığından etkilenme durumuna göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=6,711, p<.05). Gebelerin kaygı düzeyi ya-

tağın/sedyenin rahatlığından olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yük-

sek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olduğu gö-

rülmektedir. Şahbaz Karagün’ün (2006) acil serviste yaptığı araştırmasında 

sedyeye yatan hastaların 234’ünün (%68,6) sedyeden şikayetçi olduğunu rahat 

edemediğini belirtmiştir. Bu durum mevcut çalışmayı destekler nitelikte olup, 

acil ortamındaki yatağın/sedyenin rahatlığı gebelerin ve hastaların stresini, 

kaygısını ve anksiyetesini arttırdığı düşünülmektedir. Obstetrik acil ünitesinde 

muayene odasında bulunan jinekolojik masanın da gebelerin kaygı seviyelerini 

etkilediği düşünülmektedir. 

Mevcut çalışmada, kanamalı gebelerin acil servis ortamında kalabalıktan 

etkilenme durumuna göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

olup olmadığına ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde durumluk kaygı düzeyi-

nin gebelerin acil serviste ortamın kalabalık olmasından etkilenme durumuna 

göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9,226, p<.05). Sadece or-

tamın kalabalık olmasından olumsuz yönde etkilenenler ile hiç etkilenmeyenler 

(u=5009,50, p=.003) arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş-

tur. Bunun yanında gebelerin kaygı düzeyi ortamın kalabalık olmasından olum-

suz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini 

belirtenlerde en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Ekwall ve Sweden’in 

(2013) belirttiği gibi, acil servis ortamında kaygı hem çalışanlar, hem hastalar 

hem de yakınları için kaçınılmazdır. Doğru ve arkadaşları (2017) yaptığı araş-

tırmasında gebelerin yaklaşık %15’inde çeşitli sebeplerle acil müdahale gereke-

cek komplikasyonların gelişebileceğini ve acil servise ihtiyaç duyabileceklerini 

belirtmiştir. Gebelerin acil servise başvuru nedenlerinin incelendiği çalışmada 

vajinal kanama nedeniyle başvuranların oranı %12,1 bulunmuştur. Yine aynı 

çalışma acil servise uygunsuz başvurunun üzerinde durmuş ve başvuru yapan 

gebelerin sadece %4’ünün servise yatışının yapılması gebelerin çoğunun uy-

gunsuz başvurduğunu destekler niteliktedir. Şimşek (2015), çalışmasında acil 
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servislerin %10 ile %90 oranında gereksiz kullanımına dikkat çekmiştir.  Acil 

servislere uygunsuz başvurular gereksiz hasta trafiğine ve kalabalığa neden 

olurken hastaların ve acil servise başvuran gebelerin stres, anksiyete ve kaygı 

yaşamalarına neden olmaktadır. Mevcut çalışma literatürü destekler nitelikte 

olup, acil servise uygunsuz başvuruların kalabalığa neden olduğu ve gerçekten 

acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilere hizmet verilmesini engellediği düşünül-

mektedir. 

Mevcut çalışmada gebelerin durumluk kaygı düzeyinin, acil serviste diğer 

hastaların durumunu görmekten etkilenme durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9,226, p<.05). Elde edilen bu farklılığın hangi grup-

lardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen u-testine göre sa-

dece diğer hastalarını durumunu görmekten olumsuz yönde etkilenenler ile hiç 

etkilenmeyenler (u=5009,50, p=.003) arasındaki farklılık istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmuştur. Bunun yanında gebelerin kaygı düzeyi diğer hastalarını du-

rumunu görenlerden olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve 

olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olduğu görülmek-

tedir. Literatür incelendiğinde, Ekwall ve Sweden’in (2013) belirttiği gibi acil 

servis ortamının kaygıyı stresi arttırıcı bir ortam olduğu ve Saraswat ve arka-

daşlarının (2010) belirttiği gibi gebelerin kanamadan dolayı kaygı yaşayabile-

cekleri için, gebelerin muayene olan diğer gebelerin durumunu görmeleri mev-

cutta var olan kaygı düzeylerini arttırabilir. 

Mevcut çalışmada acil servise başvuran kanamalı gebelerin durumluk 

kaygı düzeyinin başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık olma durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (χ2=5,360, p>.05). Her ne 

kadar gebelerin kaygı düzeyi başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık ol-

maktan olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde 

etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede olsa da gruplar arasındaki bu fark-

lılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bunun nedeni acil servisteki 

tıbbi işlemlerin farklı bir odada perde ile kapatılmış şekilde yapılması ile açıkla-

nabilir.  

Gebelerin acil serviste ziyaretçi girişinin olmaması durumuna göre du-

rumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin analiz 

sonuçları incelendiğinde durumluk kaygı düzeyinin gebelerin acil serviste ziya-

retçi girişinin olmaması durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belir-

lenmiştir (χ2=3,315, p>.05). Her ne kadar gebelerin kaygı düzeyi acil serviste 

ziyaretçi girişinin olmaması durumundan olumsuz yönde etkilendiğini belirten-

lerde en yüksek ve olumlu yönde etkilendiğini belirtenlerde en düşük seviyede 
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olsa da gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış-

tır. Bunun nedeni acil serviste muayenelerin jinekolojik olarak yapılması ve 

mahremiyeti sağlamak amacıyla çok fazla kişinin içeride olmaması gerektiği ile 

açıklanabilir. Mevcut çalışma için veri toplanılan acil servise ziyaretçi alımının 

yasak olmasına karşın, gebelerin çoğu bu durumu uygun bulmuştur.  

Gebelerin acil serviste dış ortam ile iletişimin sınırlı olması durumuna 

göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

analiz sonuçları incelendiğinde durumluk kaygı düzeyinin gebelerin acil ser-

viste dış ortam ile iletişimin sınırlı olmasından etkilenme durumuna göre an-

lamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (χ2=9,226, p<.05). Sadece dış ortam 

ile iletişimin sınırlı olmasından olumlu ve olumsuz yönde etkilenenler arasın-

daki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (u=2908,50, p=.013). Bu-

nun yanında gebelerin kaygı düzeyi dış ortam ile iletişimin sınırlı olmasından 

olumsuz yönde etkilendiğini belirtenlerde en yüksek ve olumlu yönde etkilen-

diğini belirtenlerde en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Literatür incelen-

diğinde bu konuda yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır, ancak bizim çalışma-

mızda gebelerin çoğu ziyaretçi girişinin olmamasını uygun bulurken, ziyaretçi 

girmiyorsa dış ortam ile iletişimin kolay olması gerektiğini savunmaktadırlar. 

Hem ziyaretçi girişinin olmayışı, hem de dış ortam ile iletişimin sınırlı olmasın-

dan dolayı gebelerin kaygı düzeylerinin artabileceği düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Acil Kadın doğum servisine başvuran kanamalı gebelerin yaşadıkları 

kaygı nedeniyle görüşmeyi reddetmeleri, acil servis şartlarında gebelerle özel 

görüşülebilecek bir odanın olmaması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmak-

tadır. Aynı zamanda gebelikte kanama yaşayıp acil kadın doğum servisine gel-

meyen kadınlar araştırmanın diğer bir sınırlılığıdır. 

 

Sonuç  

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; acil ser-

vise başvuran kanamalı gebelerin, trimesterleri arttıkça durumluk kaygı düzey-

lerinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca acil servis ortamındaki makinelerin gürül-

tüsünün,  yabancı ortamda olmanın, koğuş sisteminin,  yatağın/ sedyenin rahat-

sız olmasının, kalabalığın, acil serviste diğer hastaların, acil ortamında dış ortam 

ile iletişimin sınırlı olmasının kanamalı gebelerde kaygıyı arttırdığı belirlenmiş-

tir.  
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Giriş 
Araştırma; ortaokul öğrencilerinin büyüme gelişmelerinin ve olumlu 

sağlık davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem  
Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğre-

tim yılında Nevşehir il merkezinde temel eğitim 5, 6, 7 ve 8. Sınıfta öğrenim 
gören 8740 öğrenci oluşturmuştur. İl merkezindeki 13 okuldan 4 tanesi basit 
rastgele örnekleme seçilmiş ve 1798 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler, anket 
formu ve Çocuklarda Sağlık Algıları ve Sağlık Davranışları Ölçeği kullanılarak, 
boy-kilo ve ağız-diş sağlığı taraması yapılarak toplanmıştır. Veri toplama 
formu doldurulmadan önce öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Verilerin de-
ğerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılmıştır.  

 
Bulgular 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %26.1’inin 8. sınıf, %50.5’inin 

kız ve yaş ortalamalarının 12.52±1.23 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin 
%11.7’si obez, %19.6’sı fazla kilolu olup, %12.5’inin ağız-diş hijyeninin kötü 
olduğu, %4.4’ünde ağız yarası, %13.8’inde ağız kokusu ve %56.3’ünde diş çü-
rüğü saptanmıştır. Öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık davranışları ölçeği alt 
boyutlarından beslenme 28.27±2.89, sağlık sorumluluğu 12.61±1.61, egzersiz 
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6.43±1.25, kendini gerçekleştirme 18.17±2.32, sosyal destek 12.49±1.93, stres 
ve baş etme %17.00±2.68, hijyenik alışkanlıklar 19.09±2.08, güvenli davranış-
lar puan ortalaması 10.31±1.71’dir. Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyle-
rinin ölçeğin sağlık sorumluluğu, egzersiz, sosyal destek, stresle baş etme ve 
güvenlik alt boyutları puan ortalamalarında etkili olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05).  

 
Sonuç  
Sonuç olarak; ölçek toplam puanına göre öğrencilerin sağlık algıları ve 

sağlık davranışlarının orta düzey olduğu belirlenmiştir. Okul sağlığı hizmetleri 
kapsamında öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Okul sağlığı, okul hemşiresi, öğrenci, sağlık davra-
nışı 

 
 

The Evaluation Of Health Cases Of Middle School Students: 
The Nevşehir Sample 

 
Introduction 
Research; it was conducted to assess the growth developments and po-

sitive health behaviors of secondary school students. 
 
Materials and Methods 
The universe of the descriptive research was created by the 8740 stu-

dents who were studying at the 5th, 6th, 7th and 8th classes of basic education 
in the city center of Nevşehir in the academic year of 2015-2016. The four 
schools of the 13 schools in the city center were randomly selected and 1798 
students were reached. Data were collected using a questionnaire and the He-
alth Perceptions and Health Behavior Scale in Children, by weight-height and 
oral-dental health screening. Verbal approval was obtained from the students 
before the data collection form was filled out. In the evaluation of the data, 
descriptive statistics, T test and one way analysis of variance (ANOVA) were 
used. 

 
Findings 
In study, 26.1% of the students in the research context, were in the 8th 

grade, 50.5% of them were girls and the average age of them were 12.52 ± 
1.23. 11.7% of the students were obese, 19.6% were overweight, 12.5% had 
poor oral hygiene, 4.4% had mouth sores, 13.8% had odor, and 56.3% had to-
oth decay. Students' health perceptions and health behavior scale subscales’ 
nutrition 28.27 ± 2.89, health responsibility 12.61 ± 1.61, exercise 6.43 ± 1.25, 
self-actualization 18.17 ± 2.32, social support 12.49 ± 1.93, stress and coping 
17.00 ± 2.68, hygienic habit 19.09 ± 2.08, safe behavior score average were 
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10.31 ± 1.71 It was determined that age, gender and class levels of students 
were effective in the mean score of health responsibility, exercise, social sup-
port, coping with stress and safety subscales (p <0.05). 

 
Consclusion 
As a result; it was determined that health perceptions and health beha-

viors of the students were moderate according to scale total score. Within the 
scope of school health services, it can be suggested to evaluate the health of 
students and school personnel. In the meantime, studies can be suggested for 
the protection and development of health. 

Key Words: School health, school nurse, student, health behavior 

 

 

GİRİŞ 

Günümüz sağlık anlayışı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdü-

ren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış; bi-

reyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve 

kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamak üzerine dayandırılmıştır 

(1,2). Bireylere sağlıklı bir yaşam tarzı kazandıran aile ve okul; sağlıklı bir toplum 

oluşturabilmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bireylerin bedensel, ruhsal ve 

sosyal sağlıklarını bu günden korumak, mutlu ve sağlıklı bir toplum temelini oluş-

turmaktadır (3).  

Çocuğun büyüme ve gelişimi sırasında yaşadığı ortamların hepsi çok 

önemli olmakla birlikte, en etkili ortamlardan birisi “okul”dur. Çocuk okula başla-

dığı zaman aile ortamından kısmen ayrılmakta ve sosyal bir çevrede yalnız başına 

kalmaktadır (4). Okul ortamı, fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlığı doğrudan etkile-

mektedir. Okul, sağlık ile ilgili olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesine ya 

da sağlık hizmetlerinin topluca sunulmasına elverişli bir ortam olması nedeniyle 

sağlık hizmetleri için önemli bir kurumdur (5-7). Okul evden sonra ikinci yaşam 

alanıdır ve öğrenciler okula girişten itibaren birçok sağlık problemiyle yüz yüze 

gelmektedir (8). Ülkemizde yapılan bölgesel çalışmalar okul çağı çocuklarında 

görme kusuru, büyüme-gelişme geriliği, paraziter hastalıklar, kronik ve akut sağ-

lık sorunları, ağız-diş sağlığı sorunları psikolojik sorunlar ve beslenme ile ilgili so-

runların yüksek olduğunu göstermiştir (9-14).  

Okul sağlığı hizmetleri; ağız-diş sağlığı, beslenme, çevre sağlığı, okul mimari 

standartları, okul ergonomisi, ruh sağlığının korunması ve şiddetin önlenmesi, 

hastalıkların erken tanı ve tedavisi ve sağlık eğitimi konularını içeren geniş bir 

alandır (15). Milyonlarca çocuğun sağlık kontrolleri hastanelerde ya da özel mu-

ayenelerde gerçekleştirilemez. Bu nedenle okul sağlığı hizmetlerine ve okul hem-

şiresine büyük gereksinim vardır (16). 
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Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değer-

lendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, 

öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalış-

maların tümüdür (17,18). Okul çağındaki çocukların sağlık durumlarının değer-

lendirilmesi, sağlık risklerinin belirlenmesi, sağlığı koruma ve geliştirmeye yöne-

lik girişimlerin planlanması ve koruyucu önlemler alınması halk sağlığı hizmetleri 

açısından çok önemlidir (19). Okul hemşiresi; okul toplumunun sağlığının korun-

ması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi hizmetlerinde bilgi ve becerisi olan, eğitici, 

danışman, olgu yöneticisi, bakım verici, savunucu ve araştırıcı etkinliklerden so-

rumlu meslek üyesidir (16).  

Okullar, çocuk, ergen ve gençlere ulaşılmasının mümkün olması nedeniyle, 

sağlığı geliştirme için ideal ortamlardır. Sağlığı geliştirme programlarına okul-

larda ihtiyaç duyulmasının tek nedeni çok sayıda çocuğun bu ortamlarda toplan-

ması değil, aynı zamanda çocuk, ergen ve gençlerin de ciddi sağlık tehditleri ile 

karşı karşıya kalıyor olmalarıdır. Ayrıca çocuk, ergen ve gençlerin çocukluktan 

yetişkinliğe geçtikleri dönemde sağlıkla ilgili davranış ve tavırları şekillenmekte-

dir. Bu nedenle okullarda sağlığı geliştirme ayrı bir öneme sahiptir. Ek olarak 

okullarda sağlığı geliştirme, sağlık ve okul başarısının bir arada olması nedeniyle 

de önemlidir (20,21).  

Bu nedenle; ortaokul öğrencilerinin büyüme gelişmelerinin ve olumlu sağ-

lık davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM  

Araştırmanın Evreni 

Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yı-

lında Nevşehir il merkezinde temel eğitim 5, 6, 7 ve 8. Sınıfta öğrenim gören 8740 

öğrenci oluşturmuştur.  

 

Araştırmanın Örneklemi 

Nevşehir il merkezinde 13 ortaokul bulunmaktadır. Bu okullardan 4 tanesi 

basit rastgele örnekleme seçilmiş ve 1798 öğrenciye ulaşılmıştır. Örnekleme se-

çilen okullardaki tüm öğrencilere ulaşmak hedeflenmiştir. Öğrencilerin çalışmaya 

katılmak istememeleri ve okulda olmamaları gibi sebeplerden 1798 öğrenciye 

ulaşılmıştır (%93.6).  

 

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 

• Temel eğitim 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden,  

• aileleri tarafından izin verilen ve  
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• araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler araştırma kapsamına alın-

mıştır.  

 

Araştırmanın Etik Boyutu   

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay alınmış-

tır.   Araştırma örneklemini oluşturacak okulların okul müdürlerinden, öğrenciler 

ve ebeveynlerinden araştırmaya katılmaları için sözlü izin alınmıştır.  

 

Verilerin Toplanması 

Veriler, anket formu ve Çocuklarda Sağlık Algıları ve Sağlık Davranışları Öl-

çeği kullanılarak, boy-kilo ve ağız-diş sağlığı taraması yapılarak Şubat 2016–Ni-

san 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama formu doldurulmadan 

önce öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

1. Anket Formu 

Literatürden yararlanarak hazırlanan bu formda; öğrenci ve ailelerinin 

sosyo-demografik özellikleri, sağlık davranışlarına (beslenme, hijyen, spor ve ak-

tivite vb.) ilişkin sorular yer almaktadır. 

2. Çocuklarda Sağlık Algıları ve Sağlık Davranışları Ölçeği  

Okul çağı çocuklarının sağlık algıları ve sağlık davranışlarını değerlendir-

mek amacıyla Walker, Sechrist ve Pender tarafından geliştirilen “Sağlıklı Yaşam 

Biçimi Davranışları Ölçeği” temel alınarak, çocuklar için uyarlanan bu ölçek, 3’lü 

likert tipi olup 8 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçekte “Hiçbir zaman” seçeneği  (1 

puan); “Bazen ”seçeneği (2 puan), “Her zaman” seçeneği (3 puan) olarak değer-

lendirilmektedir. Ölçekten en düşük 51 puan, en yüksek 163 puan alınabilmekte-

dir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması,  bireyin olumlu sağlık davranışlarına 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach α değeri .85 ola-

rak bulunmuştur.  

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik hesaplaması, ortalama), Cron-

bach α, bağımsız T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR  

Tablo I. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımları 

Tanıtıcı Özellikler N % 

Sınıf Düzeyi 

5. sınıf 

6. sınıf 

7. sınıf 

8. sınıf 

 

449 

442 

437 

470 

 

25.0 

24.6 

24.3 

26.1 

Cinsiyet 

Kız 

Erkek 

 

908 

890 

 

50.5 

49.5 

Yaş 

10-11 yaş 

12-13 yaş 

14 ve üzeri 

 

460 

878 

460 

 

25.6 

48.8 

25.7 

BKİ 

Zayıf 

Normal kilolu 

Fazla kilolu  

Obez 

 

58 

1176 

353 

211 

 

3.2 

65.4 

19.6 

11.7 

Ekonomik Durum 

İyi 

Orta 

Kötü 

 

1190 

575 

33 

 

66.2 

32.0 

1.8 

Diş Hijyeni 

İyi 

Orta 

Kötü 

 

537 

1036 

225 

 

29.9 

57.6 

12.5 

Ağız yarası 

Olan 

Olmayan 

 

79 

1718 

 

4.4 

95.6 

Ağız kokusu 

Olan 

 

248 

 

13.8 
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Olmayan 1538 86.2 

Diş Çürüğü 

Olan 

Olmayan 

 

1013 

785 

 

56.3 

43.7 

Toplam 1798 100.0 

 

Tablo I’de öğrencilerin tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. Buna göre; araş-

tırma kapsamına alınan öğrencilerin %26.1’inin 8. sınıf, %50.5’inin kız ve yaş or-

talamalarının 12.52±1.23 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %11.7’si obez, 

%19.6’sı fazla kilolu olup, %12.5’inin ağız-diş hijyeninin kötü olduğu, %4.4’ünde 

ağız yarası, %13.8’inde ağız kokusu ve %56.3’ünde diş çürüğü saptanmıştır.  

Öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık davranışları ölçeği alt boyutları ve 

toplam ölçek puan ortalamalarına bakıldığında; beslenme 28.27±2.89, sağlık so-

rumluluğu 12.61±1.61, egzersiz 6.43±1.25, kendini gerçekleştirme 18.17±2.32, 

sosyal destek 12.49±1.93, stres ve baş etme 17.00±2.68, hijyenik alışkanlıklar 

19.09±2.08, güvenli davranışlar 10.31±1.71 ve ölçek toplam puan ortalaması 

124.37±10.65’dir. 
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Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sınıf düzeylerinin ölçeğin sağlık sorumluluğu, 

egzersiz, sosyal destek, stresle baş etme ve güvenlik alt boyutları puan ortala-

malarında etkili olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  

Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu, kendini gerçekleştirme, sosyal des-

tek, stres ve baş etme, hijyenik alışkanlıklar ve güvenli davranış puan ortalama-

larının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 16-

19 yaş grubunda olan öğrencilerin beslenme, egzersiz, kendini gerçekleştirme, 

sosyal destek, stres ve baş etme ve hijyenik davranışlar puan ortalamalarının 

yüksek olduğu, 10-12 yaş grubunda ise sağlık sorumluluğu ve güvenli davranış 

puan ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur.  

Sınıf düzeyine göre bakıldığında; 6. sınıftaki öğrencilerin beslenme, sosyal 

destek ve hijyenik davranışlar, 5. Sınıftaki öğrencilerin sağlık sorumluluğu, eg-

zersiz, kendini gerçekleştirme, güvenli davranış, stres ve baş etme alt boyutları 

puan ortalamalarının diğer sınıflara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA 

Okul sağlığı toplum sağlığının önemli bir parçası, tıbbi ve toplumsal kay-

gıları buluşturan dikkate değer bir medikososyal konudur (22). Okul sağlığı hiz-

metleri, okula başlarken ve okul çağı süresince sağlık kontrollerinin yapılması, 

sağlık durumlarının değerlendirilmesi, bazı hastalıkların erken dönemde sap-

tanması ve tanı konulmasında, tedavi olanaklarından yararlanılmasında, dola-

yısıyla gelecekteki sağlıklı toplumun temelinin atılmasında büyük önem taşı-

maktadır (23). Halk sağlığı hizmetleri içerisinde yer alan okul sağlığı hizmetleri; 

toplumdaki okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruh-

sal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek böylece çocukların 

dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla sürdürülür (19). 

Okul sağlığı hizmetleri ile okul dönemi çocukların sağlıklarının geliştirilebilmesi 

ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi söz konusudur (4). 

Okul sağlığı hizmetleri kapsamında ele alınması gereken en güncel çocuk 

sağlığı sorunlarından biriside obezitedir. Son 30 yılda; obezite 2–5 yaş ve 12–19 

yaş arasında iki kat, 6–11 yaş arasında ise üç kat artış göstermiş ve tüm yaş 

gruplarında da hızla yükselmeye devam etmektedir (24). Araştırma kapsamına 

alınan öğrencilerin %11.7’si obez, %19.6’sının fazla kilolu olduğu bulunmuştur. 

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine göre 6–18 yaş grubu ço-

cukların %8,2’si obez, %14,3’ü ise aşırı kiloludur (25). Yine araştırma sonuçları 

ile benzer şekilde Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 Yaş Grubu) Büyü-

menin İzlenmesi (TOÇBI) projesi araştırma raporuna göre, Türkiye genelinde 
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çocukların %6.5’inin şişman, %14.3’ünün hafif şişman/kilolu olduğu bulunmuş-

tur (26).  

Çalışmada öğrencilerin %12.5’inin ağız-diş hijyeninin kötü olduğu, 

%4.4’ünde ağız yarası, %13.8’inde ağız kokusu ve %56.3’ünde diş çürüğü sap-

tanmıştır. Ülkemizin farklı bölge ve zamanlarında yapılan benzer çalışmalarda 

da bizim çalışmamızın sonuçlarına yakın sonuçlar bulunmuştur. Malatya ilinde 

Güler ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada 7-12 yaş grubu çocuklarda çürük 

prevalansını %82,6 olarak saptamış, benzer şekilde Sivas il merkezinde Kambek 

Taşveren ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada ise 12 yaş grubu 

için çürük prevalansı %79.6 olarak bildirilmiştir (27,28).Çalışma sonuçları, ço-

cuklarda diş çürüğü prevalansının halen yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu 

nedenle koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine verilen önem artırılmalı, özel-

likle ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken, sosyoekonomik 

düzeyin düşük olduğu ve dezavantajlı gruplarda yer alan kişilere hizmet veril-

mesi sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık davranışları ölçeği toplam puan ve alt 

boyutları puanlarına göre öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık davranışlarının 

orta düzey olduğu bulunmuştur. Aslan ve arkadaşlarının çalışmasında da ben-

zer bulgular elde edilmiştir (29). Çalışmada, kız öğrencilerin sağlık sorumlu-

luğu, kendini gerçekleştirme, sosyal destek, stres ve baş etme, hijyenik alışkan-

lıklar ve güvenli davranış puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada da egzersiz alt boyutunda 

erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha yüksek puan ortalamasına sahip, hijye-

nik alışkanlıklar alt boyutunda ise kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yük-

sek puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir (29). Literatürde de benzer 

şekilde kız adölesanların, erkeklere göre egzersiz alt ölçeğinden daha az puan 

aldıkları rapor edilmektedir (30,31). Cinsiyet, sağlığı geliştirme davranışları 

üzerinde çeşitli kültürel özellikler ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle 

olumlu/olumsuz etkiye sahiptir. Özellikle adölesan dönemle birlikte, toplumsal 

cinsiyet rollerinin bir yansıması olarak, kızlar daha fazla evde vakit geçirmele-

rine ve zayıf olma gerekliliği nedeniyle egzersiz yapamamanın yerini çeşitli di-

yetlerle yetersiz ve dengesiz beslenme ile tamamlamaya çalışmaktadırlar. Çalış-

mada 16-19 yaş grubunda olan öğrencilerin beslenme, egzersiz, kendini gerçek-

leştirme, sosyal destek, stres ve baş etme ve hijyenik davranışlar puan ortala-

malarının yüksek olduğu, 10-12 yaş grubunda ise sağlık sorumluluğu ve güvenli 

davranış puan ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan başka bir 

çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir (29). Yine öğrencilerin sınıf 
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düzeyine göre ölçek puanlarına bakıldığında; 6. sınıftaki öğrencilerin beslenme, 

sosyal destek ve hijyenik davranışlar, 5. Sınıftaki öğrencilerin sağlık sorumlu-

luğu, egzersiz, kendini gerçekleştirme, güvenli davranış, stres ve baş etme alt 

boyutları puan ortalamalarının diğer sınıflara göre yüksek olduğu belirlenmiş-

tir. Küçük yaş grubundaki öğrencilerin olumlu sağlık davranışlarını daha iyi be-

nimsedikleri yaş arttıkça ergenlik döneminin etkisiyle de riskli sağlık davranış-

larında artış olduğu söylenebilir. Yaş arttıkça sağlık sorumluluğuna verilen öne-

min azalması riskli davranışların artmasını beraberinde getirmektedir (32). Ço-

cuklar büyüyüp ergenlik dönemine yaklaştıkça giderek daha bağımsız davran-

maya başlarlar. Kararları, davranışları ve ilişkileri, onların sağlık ve gelişim du-

rumlarını gittikçe daha fazla belirler. Bu yaş grubunu yetişkinlerden ayıran en 

önemli özellik onların riskli davranışlara daha çok yönelmesidir (33,34).  

Bu nedenle, cinsiyet ve yaş özelliklerine göre, öğrencilerin yüksek riskli 

oldukları alanlar düşünülerek sağlığı geliştirme programlarında konuya ilişkin 

aktivitelerin öncelikli şekilde planlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada ölçek toplam puanına göre öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık 

davranışlarının orta düzey olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; 

okul sağlığı hizmetleri kapsamında öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının 

değerlendirilmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar ya-

pılması önerilmektedir. Ayrıca olumlu sağlık davranışlarının kazandırılmasına 

ilişkin yapılacak sağlık eğitimlerinde öğrencilerin etkin katılımlarının sağlan-

ması önerilebilir. Ülkemizde okul hemşireliği uygulamalarının yaygınlaştırıl-

ması ve güçlendirilmesi, okullarda okul hemşireleri görevlendirilmesi için ge-

rekli politikaların oluşturulması da önerilebilir. 
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Uluslararası Etkileşimin ve Farklı Kültürler ile Çalışma-
nın Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisi: Nitel Bir Çalışma 

Araş.Gör. Ecem ÇİÇEK 

Gaziantep Üniversitesi 

Doç.Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

Gaziantep Üniversitesi  

ÖZET: 
Amaç: Engelli bireylerin toplumsal katılımı dünyada önemli bir yere sa-

hiptir. Sosyal etkileşim ve toplumsal katılım, kabul görmelerinin ve ötekileşti-
rilmeden ‘’normal’’ bireyler olarak hayatlarına devam edebilmelerinin teme-
lini oluşturmaktadır. Bu çalışma uluslararası etkileşimin ile farklı kültürlerle 
çalışmanın, Finlandiya’da engelli bireyleri güçlendirme merkezinde hizmet 
alan engelli bireyler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Veriler çalışmaya katılmayı kabul eden bir grup ve onların 
eğitmenleri ile yürütülmüştür. Araştırmaya iki eğitmen ve beş engelli birey ol-
mak üzere toplam yedi kişi katılmıştır. Veriler engelli bireylerden yapılandırıl-
mış, eğitmenlerden ise yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak nitel ola-
rak toplanmıştır. Görüşmeler engelli grup ile Fince, eğitmenler ile İngilizce ya-
pılmıştır. Kayıtların analizi Fince ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya katılan engelli bireyler, farklı kültürlerle çalışmak-
tan oldukça memnun olduklarını belirtmişlerdir. Farklı kültürlerle çalıştıkları 
zaman oldukça güzel zaman geçirdikleri ve yeni şeyler öğrenerek niteliklerini 
artırdıkları belirlenmiştir. Eğitmenlerin cevapları sonucunda, uluslararası 
farklılıklarla birlikte olmanın ve çalışmanın onlar için çok önemli bir yere sa-
hip olduğu belirtilmiştir. Böyle projelerin engelli bireylerin gelişimine katkı 
sağladığı, farklı kültürlerle çalıştıklarında oldukça katılımcı, istekli, heyecanlı 
ve mutlu zamanlar geçirdikleri belirtilmiştir. Ortak dil konuşulmasa da ileti-
şime geçmek için özel bir çaba harcadıklarını, birbirleriyle yardımlaşmayı ve 
birbirlerine nasıl destek olabileceklerini öğrendiklerini belirtilmiştir. Farklı 
kültürden ve farklı dilden biriyle iletişim kurmak, yeni kültürleri tanımak ve 
kendi kültürlerini ve dillerini tanıtmak için yeni yollar ve çözümler ürettikleri 
ve bu durumun gelişimlerine önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir. 

Sonuç: Farklı kültürler ile çalışmanın ve zaman geçirmenin, engelli bi-
reylerin toplumsal katılımlarına ve gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağladığı 
sonucuna varılmıştır. Bu nedenle bu tür projelerin yaygınlaştırılması ve ülke-
mizde de uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. 
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The Influence of the International Interaction and Working with Diffe-
rent Cultures on Disabled People: A Qualitative Study 

 
ABSTRACT: 
Aim: Social participation of disabled people has an important place in 

the world. Social interaction and social participation form the basis for their 
acceptance and continuing their lives as "normal" individuals without any ot-
herization. This study was conducted in order to determine the effect of wor-
king with different cultural and international interaction on disabled people in 
the Centre for Disability Empowerment in Finland. 

Method: The data were carried out with a group and their instructors 
who agreed to participate in the study. A total of seven people, including two 
instructors and five disabled people, participated in the research. The data 
were collected qualitatively using structured questionnaires from disabled pe-
ople and semi-structured questionnaires from instructors. Interviews were 
conducted with the disabled group in Finnish and the instructors in English. 
The analysis of records has been translated from Finnish and English into Tur-
kish. 

Results: Individuals with disabilities who participated in the study sta-
ted that they were quite satisfied with working with different cultures. It has 
been determined that when they work with different cultures they have imp-
roved their qualifications by learning new things and having a good time. As a 
result of the tutor's answers, they said that being with international differen-
ces and to work with, having a very important place for them. Such projects 
have contributed to the development of disabled people, and they have been 
quite participative, willing, excited and happy when they are working with dif-
ferent cultures. Even though the common language is not spoken, it is stated 
that they spend a special effort to communicate, learn how to help each other 
and how to support each other. They stated that they have created new ways 
and solutions for communicating with different cultures and different people, 
recognizing new cultures and promoting their own cultures and languages, 
and have provided important contributions to their development. 

Conclusion: As a conclusion estimated that working with different cul-
tures and spending time has made a significant contribution to the social par-
ticipation and development of disabled people. For this reason, the generali-
zing of such projects and their implementation in our country has great impor-
tance. 

Keywords: International Interaction, Different Cultures, Disabled Indi-
vidual, Qualitative Research. 
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GİRİŞ 

İnsan, yeryüzündeki yaşam serüveninde istenmedik ve beklenmedik çe-

şitli durumlarla karsı karsıya kalmaktadır. Bu durumlardan biri olan engellilik 

olgusu da insanın hayatı boyunca hep karşılaştığı bir gerçektir ve engelli bireyin 

varlığı insanlık tarihi kadar eskidir (Tezcan 2007). Herkes yaşamının bir döne-

minde geçici veya kalıcı biçimde engelli olma ve ilerleyen yaşlarda işlev kaybı 

yaşama riski taşımaktadır (DER 2011). Engellilik, hem fiziksel, hem psikolojik 

hem de sosyal problemleri beraberinde getiren bir durumdur (Akyürek 2011). 

Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde “Kişisel ya da sosyal yaşantı-

sında kendi kendisine yapması gereken işleri her hangi bir noksanlık sonucu 

yapamayanlar” engelli olarak tanımlanmaktadır (Şahin 2015).  

Tarihsel gelişim içerisinde engelli bireylere karşı toplumların yaklaşımı 

farklılık göstermekte; bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler doğrultusunda 

olumlu yönde farklılaşma görüldüğü ifade edilmektedir (Öztürk 2011). Engelli 

bireyler toplumda yaşayan en dezavantajlı grup olarak nitelendirilmekte ve sü-

rekli olarak sosyal hayatın tüm alanlarında engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu 

engeller kişileri, fiziksel eksikliklerinden kaynaklanan engellerden daha fazla 

kısıtlamaktadır (ÖİB Raporu 2011). Günümüzün Türkiye’sinde engelli profilini 

incelendiğinde, bu tür sorunlar nedeniyle, engellilerin toplumla bütünleşme yö-

nünde büyük sorunlar yaşadıkları görülmektedir (Öztürk 2011). 

Ülkemizde engellilere yönelik sunulan eğitim, sağlık, sosyal yardım, reha-

bilitasyon hizmetleri ve istihdam olanakları son derece kısıtlı kalmaktadır. 

Kentlerimiz, kaldırımlarımız, yollarımız engellilerin kullanımına uygun değil. Bu 

sebeple ikamet ettikleri konutlarına bile girip-çıkmakta zorlanıyorlar. Sinema-

lara, tiyatrolara, alışveriş merkezlerine hatta kamu binalarına girmekte büyük 

güçlüklerle karşılaşıyorlar (İnan 2013).  Türkiye nüfusunun %12.29'unu oluş-

turan engelliler hayatın her alanında büyük zorlukla karşılaşıyor (Öztürk ve ark 

2012). 

Ülkemizdeki durum dikkate alındığında hala temel hizmetlerin sunulma-

sında yeterli seviyeye ulaşılmamışken, engelli bireylerin başka kültürler ile et-

kileşiminden söz etmek ve etkilerini belirtmek mümkün olmamaktadır. Yapılan 

bu çalışma ile uluslar arası bağlamda yapılan ve farklı kültürler ile etkileşime 

girmenin engelli olan bireyler için önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Aynı za-

manda ülkemizde öncelikli olarak ulusal etkileşimin de artırılmasına vurgu yap-

mak ve bu kapsamda projelere temel oluşturmak amacıyla da bu çalışma yürü-

tülmüştür. 
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YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir çalışma olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Çalışma Finlandiya’da bulunan engelli 

güçlendirme merkezi olan Eskoo’da yapılmıştır. Araştırmanın verileri Mayıs-

2018 tarihinde toplanmıştır.  

Çalışmanın Örneklemi: Veriler çalışmaya katılmayı kabul eden bir ça-

lışma grubu ve onların iki eğitmeniyle yürütülmüştür. Çalışma kapsamına 18 

yaş üstü bireyler alınmıştır. Araştırmaya iki eğitmen ve beş engelli birey olmak 

üzere toplam yedi kişi katılmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi: Veriler engelli bireylerden yapılandı-

rılmış, eğitmenlerden ise yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yüz yüze 

görüşme ile toplanmıştır. Görüşmeler engelli grup ile Fince, eğitmenler ile İngi-

lizce yapılmıştır. Engelli bireylere hazırlanan sorular eğitmenleri tarafından 

Fince olarak sorulmuştur. Kayıtlardan elde edilen dökümanlar Fince ve İngiliz-

ceden Türkçeye çevrilmiştir. Analizler NVİVO10 paket programı kullanılarak ya-

pılmıştır. 

Araştırmanın Etiği:  

Çalışmanın yürütüleceği kurumunun bağlı olduğu kurumdan (KELA) ku-

rum aracılığıyla etik onay;  

Çalışmanın yürütüleceği kurumun patronlarından yazılı kurum izni;  

Gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul edenlerden bilgilendirilmiş 

onam alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmanın Temaları: Yapılan analizler sonucu en çok üzerinde durulan 

temalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

Tema 1: Merak uyandırıcı 

Tema 2: Heyecan verici; tema 2'nin alt teması: Yeni dil-kültür öğrenme 

Tema 3: İletişim kurma- iletişimi güçlendirci 

Tema 4: Yardımlaşmayı- paylaşımı/paylaşmayı öğretici  

Bulgular; çalışmaya katılan engelli bireyler ve çalışmaya katılan engelli bi-

reyler olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır.  

Çalışmaya katılan engelli bireyler: 

•Farklı kültürlerle çalışmaktan oldukça memnun olduklarını belirtmişler-

dir.  

•Farklı kültürlerle çalıştıkları zaman oldukça güzel zaman geçirdiklerini, 

•Yeni şeyler öğrenerek niteliklerini artırdıklarını belirtmişlerdir. 
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•Farklı ülkeden gelmiş olmanın onlarda merak ve heyecan uyandırdığını 

belirtmişlerdir. 

Çalışmaya katılan eğitmenler: 

•Eğitmenlerin cevaplarımda, uluslararası farklılıklarla birlikte olmanın ve 

çalışmanın onlar için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtilmişlerdir. 

•Böyle projelerin engelli bireylerin gelişimine katkı sağladığı,  

•Farklı kültürlerle çalıştıklarında oldukça katılımcı, istekli, heyecanlı ve 

mutlu zamanlar geçirdikleri belirtilmiştir. 

•Birlikte olduğum zaman diliminde gruplarının enerjisinin artığını ve or-

tak aktive yapmak için ekstra bir çaba sarf ettiklerini belirtmişlerdir.   

•Ortak dil konuşulmasa da iletişime geçmek için özel bir çaba harcadıkla-

rını,  

•Birbirleriyle yardımlaşmayı ve birbirlerine nasıl destek olabilecekle-

rini öğrendiklerini belirtilmiştir.  

•Farklı kültürden ve farklı dilden biriyle  

İletişim kurmak, 

Yeni kültürleri tanımak ve  

Kendi kültürlerini ve dillerini tanıtmak için yeni yollar ve çözümler 

ürettikleri ve bu durumun gelişimlerine önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Bu alanda yapılan ve yürütülen çalışmanın varlığına rastlanmamıştır. 

Özellikle ülkemizdeki durum dikkate alındığında çalışmanın yapılmasın ol-

dukça önemli olduğu ve örnek teşkil ettiği görülmektedir. bu çalışmanın sonuç-

ları doğrultusunda; ulusal ve uluslar arası bağlamda katkı sağlayabilecek, en-

gelli bireylerin toplumsal katılımını destekleyecek ve benliklerini geliştirebile-

cek düzeyde çalışma ve projelerinin yürütülmesine dikkat çekilmektedir. 

Genel olarak; farklı kültürler ile çalışmanın ve zaman geçirmenin, engelli 

bireylerin toplumsal katılımlarına ve gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağladığı 

sonucuna varılmıştır. Bu nedenle bu tür projelerin yaygınlaştırılması ve ülke-

mizde de uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. 
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Yoğun Bakımlarda Renal Replasman Tedavileri ve  
Kullanılan Diyalizör Membranlarına Karşı Gelişen  

Allerjik Reaksiyonlar 

Dr. Öğr. Üyesi. İskender KARA 

Selçuk Üniversitesi 

Yoğun bakımda renal replasman tedavileri 

Renal Replasman Tedavileri (RRT) böbreğin fonksiyonlarını desteklemek 

için geçici veya kalıcı olarak kullanılan tedavi modaliteleridir. Hemodiyaliz 

hasta kanının extrakorporeal bir sistem aracılığı ile temizlendiği bir RRT tekni-

ğidir. Ülkemizde RRT alan hastaların yaklaşık %76,1’inde hemodiyaliz uygulan-

maktadır (1). Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) takip edilen hastalarda Akut 

böbrek yetmezliği (ABY) sık görülen bir komplikasyondur. ABY tablosunda ge-

nelde böbrek fonksiyonlarında düşüş veya kayıp meydana gelir. YBÜ’ de ileri 

takip ve tedavi gerektiren bu hasta grubunda mortalite ve morbidite daha yük-

sektir. Diyabetes mellitus veya önceden var olan kronik böbrek hastalığı gibi ko-

morbiditeler, kontrast madde kullanımı ve enfeksiyöz hadiseler gibi pek çok ne-

den ABY gelişmesinde katkı sağlar (2). Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sa-

yılarındaki artışa paralel olarak ABY insidansı ve burada tercih edilen RRT kul-

lanım sıklığı da yıllar içinde artış göstermektedir (3,4).  Son 10 yılda uygulanan 

toplam RRT sayıları yaklaşık %10 oranında artış göstermiştir (3).  

YBÜ’de kullanılan hemodiyaliz tedavileri sıklıkla aralıklı hemodiyaliz 

veya Sürekli Renal Replasman Tedavileri (SRRT) olarak uygulanmaktadır. Ara-

lıklı hemodiyaliz tedavileri genelde haftada 2-3 defa uygulanmaktadır. Daha çok 

kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen bir yöntem olmakla bir-

likte çeşitli avantajlarından dolayı YBÜ hastalarında da sıklıkla kullanılmakta-

dır. Nispeten daha ucuz ve kısa süreli bir uygulama olduğu için daha avantajlıdır. 

Fakat hemodinamik problemleri ön planda olan kritik hastalarda olumsuz so-

nuçlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle YBÜ hastalarında daha az agresif 

ve daha uzun süreye yayılmış bir tedavi olan SRRT metodu tercih edilebilmek-

tedir (2). Son zamanlarda yayınlanan bazı çalışmalarda uzun dönem renal fonk-

siyonların geri dönüşünde SRRT kullanımının avantajlarından bahsettiği için bu 

yöne eğilimde bir artış söz konusudur. Fakat çalışmaların çoğu iki renal 
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replasman modalitesi arasında çok fazla fark ortaya koyamamıştır (3). Yoğun 

bakımlarda ABY gelişmesine bağlı olarak meydana gelen aşırı sıvı yükü, hiper-

potasemi, metabolik asidoz, üre-kreatin gibi bazı biyokimyasal biyobelirteç-

lerde yükseklik, üremik semptomlar (ensefalopati, perikardit, kanama vb) gibi 

pek çok endikasyonla RRT başlatılabilmektedir. Ayrıca özel bazı membranlar ile 

uygulanan SRRT’ nin yoğun bakımlarda sık görülen sepsis hastalarında da kul-

lanımı mevcuttur (5).  

Hemodiyaliz tedavisi ile hastanın kanında anormal olan değerler normal 

bir insanın değerlerine ulaştırılmaya çalışılır. Bu amaçla diyalizat ve replasman 

sıvıları adı verilen özel solüsyonlar kullanılmaktadır. Hemodiyaliz tedavilerinde 

gerekli olan bir diğer önemli komponent ise membranlardır. Yarı geçirgen özel-

likte olan bu membranlar hemodiyaliz tedavilerinin esasını oluşturmaktadır. Bu 

membranlar kan ve çoğu kan bileşeninin geride kalmasını sağlarken sadece bir 

kısım molekülün membranın diğer tarafına geçişine izin verirler. Böylece 

membrandan geçen içeriğe ultrafiltrat adı verilir. Bu membranların çeşitli özel-

liklerine bağlı olarak difüzyon, konveksiyon, adsorbsiyon ve ultrafiltrasyon ol-

mak üzere dört ana mekanizma ile hemodiyaliz yapılabilir (6). Membranların 

tarih içinde gelişimi boyunca kullanılmış olan veya halen günümüzde sıklıkla 

kullanılan pekçok membran tipi bulunmaktadır. Hemodiyaliz tedavilerinde kul-

lanılan membranları ihtiva eden birimlere ise diyalizör adı verilir.  

 

Hemodiyalizde kullanılan diyalizörler ve membranlar 

Son yıllarda hemodiyaliz membran teknolojilerinde önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. Günümüzde yüksek performanslı membranlara sahip pek çok di-

yalizör kullanılmaktadır. Hemodiyaliz membranlarının üremik toksinler için 

klirensi yüksek olması gerekirken, yaşam için gerekli olan maddelere geçirgen-

liği ise çok düşük olmalıdır. Ayrıca güvenilir, nontoksik ve ucuz olması da ara-

nan diğer özelliklerdir. Hemodiyaliz tedavisi sırasında, hastanın kanı ile memb-

ran teması sonrası lökopeni ve kompleman sisteminin aktivasyonu gibi durum-

lar meydana gelebilir. Bu nedenle hemodiyaliz membranlarında mükemmel bir 

biyouyumluluk olması aranan temel özelliklerden birisidir (7). Hemodiyaliz te-

davisinde biyouyumluluk tanımı hastanın kanı ile hemodiyaliz devresinin ma-

teryalleri arasındaki etkileşimin toplamı olarak yapılabilir. Hemodiyaliz devre-

sinin komponentleri hasta için yabancı madde olduğu için inflamatuar yanıt 

meydana getirir. Bu yanıt hafif olunca tolere edilebilir olmakla beraber şiddetli 

olursa hasta için zararlı sonuçlar meydana getirebilir. Bu durum özellikle kronik 

hemodiyaliz alan ve sık sık bu etkileşime maruz kalan hastalarda daha 
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önemlidir. Bu reaksiyonları en aza indirmek için biyouyumluluğu daha yüksek 

olan sentetik membranlar kullanılmaya başlanmıştır. Sonuçta kompleman akti-

vasyonu ile anaflaksi gelişiminde rol oynayan C3a ve C5a salınımı, nötrofil ve 

monosit aktivasyonu gibi durumlar meydana gelebilir (8). 

Bir diyalizörün performansı sadece ihtiva ettiği membranın su ve çözü-

nenlere karşı geçirgenliğine bağlı değildir. Bunun yanında kan ve diyalizatın 

akış koşullarını belirleyen diyalizörün teknik özellikleriyle de çok yakından iliş-

kilidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak son yıllarda membran ve cihaz teknolojile-

rinde çok fazla gelişme sağlanarak yüksek performanslı membranlara sahip bir-

çok diyalizör türü geliştirilmiştir (7). Diyalizer şekillerine göre koil-kangal diya-

lizerler, paralel tabaka (plate) diyalizerler ve hollow fiber diyalizerler olarak sı-

nıflandırılırlar.  Burada kullanılan hemodiyaliz membranları başlıca selülozik ve 

sentetik membranlar olarak ikiye ayrılabilir (Tablo-1). Sellülozik membranlar 

geçmişte daha çok kullanılan membran tipidir. Bu membranlar hidrofilik özel-

liğe sahip olup su tutarak şişerler. Bu grup membranların kompleman aktivas-

yonu ve lökopeni yapma potansiyelleri yüksektir. Bu nedenle rejenere sellüloz 

gibi membranlar asetik asit kullanılarak sellüloz triasetata modifiye edilmekte-

dir. Kuprofan gibi bazı membranlar ise halen başarılı bir şekilde kullanılmakta-

dır. Sentetik membranlarda biyouyumluluk problemleri daha az sıklıkta görü-

lür. Bazı sentetik membranlar negatif yüklü olduğu için kompleman sistemini 

aktive edebilir. Kompleman aktivasyonu için C3a, C5a, inflamatuar mediatörler 

ve kompleman faktör D gibi maddeler gerekir. Bu maddeler aynı zamanda 

membranlar tarafından adsorbe edildiği için reaksiyonlar kısmen zayıflamakta-

dır. SRRT'de hastanın kanının membran ile temas süresi çok daha uzun olduğu 

için membran reaksiyonları daha önemli olabilmektedir. Pratikte SRRT filtrele-

rin çoğu sentetiktir. Mümkün olan en yüksek su ve atık gidermeyi sağlamak için 

SRRT'de yüksek verimli membranlar kullanılır.  Burada kullanılan membranlar 

sentetik ve biyo-uyumludur (2). Polisülfon ve poliakrilonitril membranlar 

kompleman aktive etmezler ve genellikle SRRT'de kullanılır. Polisülfon ve poli-

amid filtreler daha biyouyumlu ve high flux olduklarından SRRT için kullanım-

ları daha uygundur. Sülfonil grubu membranlar bugün çok yaygındır çünkü bun-

larda gözenek boyutunu değiştirmek ve yüksek geçirgenlik oluşturmak kolay-

dır. AN69 membranlar ise bradikinin üretimine neden olabilmektedir. Bradiki-

nin ise anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) tarafından parçalandığı için anji-

yotensin dönüştürücü enzim inhibitörü alan hastalarda anafilaksi benzeri şok 

tablosu meydana getirebilir (7).  
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Tablo-1: Diyalizörlerde kullanılan membran tipleri 
Sellüloz membranlar 

 

Rejenere seluloz 

Kuprammonium seluloz (Cuprophan) 

Kuprammoniyum rayon 

Kuprammoniyum saponifiye ester  

Polietilen glikoz ile kaplı rejenere selüloz 

E vitamini ile kaplı rejenere selüloz (Excebrane) 

Seluloz asetat (Celluate) 

Seluloz diasetat 

Seluloz triasetat 

Cellosyn 

Hemophan 

Sentetik membranlar 

 

Poliakrilonitril (PAN) 

Metalil sufonat ile kopolimerize poliakrilonitril 

(AN69) 

Poliamid (PA) 

Polikarbonat 

Polietilen polivinil alkol (EVAL) 

Polimetilmetakrilat (PMMA) 

Polisulfon (PS) 

Polietersulfon 
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Hemodiyalizde görülen alerjik reaksiyonlar 

Hemodiyaliz tedavilerinin doğası gereği hastanın kanı çok farklı mater-

yallerle doğrudan temas halinde olmaktadır. Bu nedenle hemodiyaliz membran-

ları ile ilişkili olarak meydana gelen hipersensitivite reaksiyonları uzun yıllardır 

bilinmekte ancak nedenleri çok iyi tanımlanamamaktadır. Çok sayıda farklı ma-

teryalden oluşan diyaliz sistemlerinin karmaşıklığı, bir hastada hipersensitivite 

reaksiyonuna neden olan ajanın doğru bir şekilde belirlenmesini zorlaştırmak-

tadır. Bu noktada etiyolojide hemodiyalizde kullanılan ister sellüloz bazlı isterse 

de sentetik olan membranlar, sterilizasyonda kullanılan etilen oksid gibi çeşitli 

yöntemler, diyalizörler veya devrelerde kullanılan çeşitli materyaller (yapıştı-

rıcı, konnektörler, plastikler, lateks, silikonlar vb) suçlanabilmektedir (9). He-

modiyalizde kan ile diyalizatı birbirinden ayırmak için kullanılan yarı geçirgen 

membranların hastada potansiyel olarak bazı reaksiyonları indüklediği iyi bilin-

mektedir (6). Membran materyali ile hastanın kanı ne kadar az etkileşime giri-

yorsa o kadar yüksek biyouyumluluktan bahsedilebilir. 

Hemodiyalize bağlı gelişen reaksiyonlar yaklaşık olarak otuz yıldır art-

maktadır. Hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal devre veya hemodiyaliz 

membranı ile kanın etkileşmesi sonucu meydana gelen immünoalerjik yanıtla-

rın iki tipi vardır. Bu reaksiyonlar tarihsel olarak Tip A (hipersensitivite) ve Tip 

B (unspesifik) reaksiyonlar olarak sınıflandırılmıştır. Tip A reaksiyonlar ge-

nelde hemodiyalizin başlangıcında meydana gelir. Solunum sıkıntısı, öksürük, 

rinore, kaşıntı, yanma hissi,  larenks ödemi, ürtiker, bradikardi, apne, dolaşım 

kollapsı ve ölüm gibi çok geniş bir yelpazede meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar 

IgE aracılık ettiğinde (örneğin etilen oksit, formaldehit, lateks, klorheksidin, int-

ravenöz demir, eritropoez stimüle edici ajanlar veya heparin ile tetiklenebilir) 

anaflaktik reaksiyonlar olarak veya IgE aracılık etmediğinde (örneğin opioidler, 

iyot kontrastları, AN69 membranı ve non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ile 

tetiklenebilir) anaflaktoid reaksiyon şeklinde olabilir. Ayrıca anjiyotensin dö-

nüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımının reaksiyonlarda rol oynayabile-

ceği bilinmektedir. Tip B reaksiyonlar ise daha yaygın görülür. Göğüs ağrısı, 

dispne, bulantı, kusma ve hipotansiyon gibi nispeten daha hafif semptomlara 

neden olabilir. Genellikle hemodiyalizin kesilmesine gerek olmadan problem 

çözülebilir. Genelde kompleman C3a ve C5a aktivasyonu tespit edilir. Biyo-

uyumluluk problemlerinin daha sık görülebildiği selülozik membranların kulla-

nımı ile ilişkili olup histamin, bradikinin ve çeşitli lökotrienlerin salınımı ile iliş-

kili olduğu düşünülmektedir (9-11).  
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Diyalizörlerde kullanılan membranlara bağlı gelişen çok fazla vaka litera-

türde yer almaktadır. Altı tane hastanın sunulduğu bir makalede AN 69 diyali-

zörlere karşı gelişen anaflaktoid reaksiyonlar ortaya konmuştur. Burada hasta-

ların ACE inhibitörü kullanıp kullanmamasına bağlı olmadan dört hastaya kar-

diyopulmoner resüsitasyon yapılmak zorunda kalınacak kadar ağır seyretmiştir 

(12). Başka bir makalede 2000 yılından bu yana taranan literatürde toplamda 

32 adet akut diyalizör reaksiyonu olduğu bildirilmiştir. Bu akut reaksiyonları 

indükleyen tüm diyalizörlerin, polysulfone (% 87.5) ve poly (aryl) ethersulfone 

(% 12.5) içeren polyarylsulfonat ailesinin membranlarını içerdiğini göstermek-

tedir (13). Villanueva ve arkadaşları çalışmalarında polysulfone (helixone) ve 

polyarylethersulfone dahil olduğu çeşitli sentetik membranlar ile oluşan 6 adet 

hipersensitivite vakası sunmuşlardır (14). Bu bir olgu sunumunda ayaktan he-

modiyaliz yapılan ve sellüloz bazlı bir diyalizör kullanan 59 yaşında bir kadın 

hasta sunulmuştur. Bu hasta hastaneye yatış verilip polisulfon yapılı bir sentetik 

membran ile hemodiyalize alınınca anaflaktik reaksiyon meydana gelmiş. Daha 

sonraki dönemde hastanın daha önce kullandığı sellüloz bazlı membrana dönüş 

yapılınca problemin ortadan kalktığı bildirilmiştir (15). Editöre yazılan bir mek-

tupta polyethersulfone kullanımına bağlı alerjik reaksiyon gelişen bir vaka su-

nulmuştur. Bu hastada cellulose triacetate yapıda bir membran ile değişiklik ya-

pılınca bütün şikayetlerin ortadan kalktığı görülmüştür. Bu yazıya göre anaflak-

tik reaksiyonların başlıca nedenleri arasında endotoksinler, demir preparatları, 

antiheparin antibodyler, sterilizasyon metodları veya ACE inhibitör kullanımı 

sayılmaktdır (16). 

Hemodiyaliz sırasında ateş görülmesi de önemli bir bulgu olup enfeksiyöz 

olan veya olmayan nedenlerle meydana gelebilir. Bu ateş sıklıkla enfeksiyöz ne-

denli düşünülebileceği için alerjik reaksiyonların tanısında gecikmeler mey-

dana gelebilir. Ayrıca kontamine olmuş diyaliz solüsyonlarının kullanılması da 

ateş oluşumunda etkili olabilir. Bir olgu sunumunda hemodiyaliz sırasında mey-

dana gelen alerjik reaksiyonda enfeksiyon olasılığı ekarte edildikten sonra ola-

yın hemodiyaliz membranına bağlı gelişen bir reaksiyon olduğu anlaşılabilmiş-

tir. Bu hastada kullanılan polisulfon yapıdaki hemodiyaliz membranı başka bir 

membran ile değiştirilince hastanın bulgularının tamamen düzeldiği tespit edil-

miştir (17). Ayrıca yoğun bakımlarda tedavi alan ve başka tanılar ile birden fazla 

ilacın verildiği hastalarda bu ilaçlara karşı gelişebilecek reaksiyonların da he-

modiyaliz reaksiyonlarının ayırıcı tanısında hesaba katılması gereklidir.  

Membranların sterilizasyonunda etilen oksid, gama ışınları ve buhar ile 

sterilizasyon yöntemleri kullanılır. Etilen oksit uzun yıllar boyunca diyalizör 
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sterilizasyonunda kullanıldı, fakat kendisi hastalarda bir enflamatuar reaksi-

yona neden olmaktadır. Gama sterilizasyonu hala kullanılmasına rağmen, mo-

dern diyalizörlerin çoğunda sterilize edici ajan olarak buhar kullanılmaktadır 

(6). Etilenoksid sterilizasyonunda geride kalan rezidüel etilen oksid alerjik re-

aksiyonlara ve anaflaktik reaksiyonlara neden olabilir. Gama ışın kullanımında 

etilen okside göre daha az alerjik reaksiyon oluşur. Buhar sterilizasyonu ise hem 

rezidueli kalmaması hem de toksik veya radyoaktif substanslar içermediği için 

çevre dostudur. 

Bu hastaların başarılı bir şekilde yönetimi multidisipliner bir yaklaşım ge-

rektirir. Hastayı primer olarak takip eden hekim gelişebilecek alerjik reaksiyon-

lar konusunda bilinçli olmalıdır. Meydana gelebilecek olaylar hızlı bir şekilde 

tanınmalı ve hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir. Öncelikle allerjik olaya se-

bep olabileceği tahmin edilen etkene maruziyetin ortadan kaldırılması esastır 

(11). Etilen oksid sterilizasyonuna bağlı olabileceği düşünülen reaksiyonlarda 

hemodiyaliz işlemi öncesi diyalizörler ve extrakorporeal devrelerin yaklaşık 

2000 ml serum fizyoljik ile yıkanması denenebilir. Hemodiyaliz öncesi ve sıra-

sında intravenöz yolla verilen bazı ilaçlar, kardiyak yetmezlik, iskemik kalp has-

talığı, aritmi, ultrafiltrasyon gibi durumlar diyaliz hipotansiyonuna sebep olarak 

alerjik reaksiyonlar ile karışabilir (13).  Bu durumda primer hekim ayırıcı tanıda 

serum triptaz seviyesi, mast hücreleri ve bazofil sayıları, spesifik IgE seviyeleri, 

cilt testleri, lenfosit transformasyon testi, bazofil aktivasyon testlerini kullanıla-

bilir (11). Hava yolu, solunum, dolaşım ve bilinç seviyesi dikkatlice değerlendi-

rilmelidir. Hemodiyaliz ile ilişkili anafilaktoid veya anafilaktik reaksiyonların te-

davisi, reaksiyonun türüne ve şiddetine de bağlıdır. Şiddetli allerjik reaksiyon-

larda hızlı bir şekilde diyaliz seansının durdurulması gerekir. Devre içindeki ka-

nın hastaya geri gönderilmemesi ve böylece maruziyetin bir an önce kesilmesi 

sağlanmalıdır. Basit reaksiyonlarda oksijen verilmesi gibi bir destek verilebile-

ceği gibi derin hipotansiyon, şok, hava yolu anjiyo ödemi veya kesin solunum 

güçlüğü gibi klinik belirtileri olan tüm hastalara epinefrin kullanımı akılda tu-

tulmalıdır. Epinefrin, yaşamı tehdit eden şiddetli şok durumunda intravenöz 

yoldan verilmelidir. Antihistaminikler ve kortikosteroidler kullanılabilecek di-

ğer önleyici medikasyonlardır (11). 

 

 

 

 

 



İskender KARA 

66 
 

Kaynaklar: 

1- Seyahi N, Ateş K, Süleymanlar G. Current Status of Renal Replacement 

Therapies in Turkey: Summary of Turkish Society of Nephrology Registry 

2016 Report. Turk Neph Dial Transpl 2018; 27 (2): 133-139. doi: 

10.5262/tndt.2018.3329 

2- Dirkes S, Hodge K. Continuous Renal Replacement Therapy in the Adult 

Intensive Care Unit. History and Current Trends. Critical Care Nurse, 

2007; 27(2):61-80. 

3- Rewa O, Villeneuve PM, Eurich DT, et al. Quality indicators in continuous 

renal replacement therapy (CRRT) care in critically ill patients: protocol 

for a systematic review. 2015; 4: 102. DOI 10.1186/s13643-015-0088-1 

4- Hoste EAJ and Dhondt A. Clinical review: Use of renal replacement 

therapies in special groups of ICU patients. Critical Care 2012, 16: 201. 

5- Kara I, Yildirim F, Kayacan E, et al. Importance of RIFLE (Risk, Injury, 

Failure, Loss, and End-Stage Renal Failure) and AKIN (Acute Kidney 

Injury Network) in Hemodialysis Initiation and Intensive Care Unit 

Mortality. Iran J Med Sci. 2017; 42(4): 397-403. 

6- Kerr PG and Huang L. Review: Membranes for haemodialysis. Nephrology 

2010; 15: 381–385. 

7- Mineshima M. Optimal Design of Dialyzers. Contrib Nephrol 2017; 189: 

204–209. DOI: 10.1159/000450802 

8- Editorial Review. Clinical implications of hemodialysis membrane 

Biocompatibility. Kidney International, 1993; 44: 484-94. 

9- Esteras R, Navarro JM, Ledesma G. Incidence of Hypersensitivity 

Reactions During Hemodialysis. Kidney Blood Press Res 2018; 43: 1472-

1478. 

10- Alvarez-de Lara MA, Martin-Malo A. Hypersensitivity reactions to 

synthetic haemodialysis membranes-an emerging issue? Nefrologia 

2014; 34(6): 698-702. 

11- Ebo DG, Bosmans JL, Couttenye MM, Stevens WJ. Review article. 

Haemodialysis-associated anaphylactic and anaphylactoid Reactions. 

Allergy 2006: 61: 211–220. 

12- Parnes EL and Shapiro WB. Anaphylactoid reactions in hemodialysis 

patients treated with the AN69 dialyzer.  Kidney International 1991; 40: 

1148-1152. 

13- Boer WH, Liem Y, Beus E, Abrahams AC. Acute reactions to 

polysulfone/polyethersulfone dialysers: literature review and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kara%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28761207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yildirim%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28761207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kayacan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28761207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28761207


Yoğun Bakımlarda Renal Replasman Tedavileri ve Kullanılan Diyalizör Membranlarına … 

67 
 

management. The Netherlands Journal of Medicine. January 2017; 75(1): 

4-13. 

14- Villanueva RJS, Gonzalez E, Quirce S, et al. Reacciones de hipersensibilidad 

a membranas sintéticas de hemodiálisis. Nefrologia 2014; 34(4): 520-5. 

15- Sayeed K, Murdakes C, Spec A, and Gashti C. Anaphylactic Shock at the 

Beginning of Hemodialysis. Seminars in Dialysis 2016; 29(1): 81–84. 

16- Sanchidrian SG, Gomez PJL, Alvarez JPM, et al. Reaction to synthetic 

membranes in hemodialysis. Nefrologia. 2016; 36: 707–709. 

17- Mukaya JE, Jacobson MS, Esprit D, Ajayi T. Case Report. Allergic reaction 

to polysulphone membrane dialyser masquerading as infection. BMJ Case 

Rep 2015. doi:10.1136/bcr-2014-208591. 

 

 

 

 

 





B – Fen ve Teknoloji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Serin Alkalen Proteaz Enziminin Yüzey Aktif Ajanlar  
Varlığında Termal İnaktivasyon Kinetiği  

Öğr. Gör. Dr., Mine Nazan KERİMAK ÖNER 

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

ÖZET: Çalışmada; Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine reaksiyon or-
tamındaki % 0.2 (a/h) sodyum dodesil sülfat (SDS), % 2 (a/h) Tween-20, 
Tween-40, Tween-60 ve Tween-80 yüzey aktif ajanlarının etkisi incelenmiştir. 
Enzim adı geçen yüzey aktif ajanlar varlığında 1 saat süre ile 30 ve 60°C’da in-
kübe edilmiş ardından enzim molekülünün kalan aktivitesi % kalan aktivite ola-
rak belirlenmiştir. Enzimin 30°C’daki 1 saatlik inkübasyonu sonucunda anyonik 
yüzey aktif ajan SDS haricindeki tüm non-iyonik yüzey aktif ajanlar tarafından 
değişik oranlarda aktive edildiği gözlenirken SDS varlığında % 15’lik bir aktivite 
kaybına uğramıştır. 60°C’daki 1 saatlik inkübasyonu takiben yine aynı sonuçlar 
gözlemlenmiş enzim SDS tarafından % 20 aktivite kaybına uğratılırken non-iyo-
nik yüzey aktif ajanlar tarafından değişik oranlarda aktive edilmiştir. Ardından 
en yüksek aktivasyon etkisinin gözlemlendiği Tween-20 varlığında enzimin 
inaktivasyon kinetiği çalışması yapılarak inaktivasyon kinetiği parametreleri ve 
inaktivasyonun termodinamik parametreleri hesaplanmıştır. Bu amaçla, enzim 
molekülü %2 Tween-20 varlığında 30-55°C arasındaki sıcaklık değerlerinde 0-
180 dakika; 60°C’da 0-10 dakika zaman aralığında inkübe edilerek kalan aktivite 
değerleri belirlenmiştir. Alkalen proteaz enziminin %2 Tween-20 varlığında ter-
mal inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi değeri (Ea,i); 115.94 kJ/mol 
(27.70 kcal mol-1), Lineweaver-Burk diyagramından 30°C ve pH: 10.5’da % 2 
Tween-20 varlığında kazein hidrolizinin Km ve Vm değerleri ise sırasıyla 1.25 mg 
ml-1kazein, 1.83 µmol tirozin ml-1dak-1 olarak tespit edilmiştir. Tween-20 varlı-
ğında ve yokluğunda artan sıcaklık değerlerinde gerçekleşen termal inaktivas-
yonun termodinamik parametreleri, entalpi (ΔHi), serbest enerji (ΔGi) ve ent-
ropi (ΔSi) değerleri de elde edilen deneysel verilerden hesaplanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Alkalen Proteaz, İnaktivasyon Kinetiği, Yüzey Aktif 
Madde 

 

Thermal Inactivation Kinetics of Serine Alkaline Protease Enzyme in the 
Presence of Surfactants 

 
ABSTRACT: In this study, the effect of surface active agents (sodium 

dodecyl sulphate, 0.2% (w/v), Tween-20, Tween-40, Tween-60 and Tween-80 
0.2% (w/v)) on alkaline protease enzyme was investigated. The enzyme was 
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incubated at 30 and 60° C for 1 hour in the presence of said surfactants, and 
then the remaining activity of the enzyme molecule was determined as the per-
cent remaining activity. As a result of the 1 hour incubation of the enzyme at 
30° C, enzyme molecule was activated by non-ionic surfactants at different ra-
tios, while it was observed loss of activity 15% by anionic surfactant SDS. The 
same results were observed for 1 hour incubation of the enzyme at 60°C and 
enzyme molecule was activated by non-ionic surfactants at different ratios, 
while it was observed loss of activity 20% by anionic surfactant SDS. The high-
est activation effect was observed in the presence of Tween-20 and therefore 
the inactivation kinetics of the enzyme in the presence of this agent was deter-
mined and the inactivation kinetics parameters and the thermodynamic pa-
rameters of the inactivation were calculated. For this purpose, the enzyme 
molecule was incubated at 30-55°C for 0-180 minutes, 60°C for 0-10 minutes. 
All results are calculated as residual activity. Arrhenius activation energy (Ea,i) 
of the thermal inactivation of the enzyme was determined to be 115.94 kJ/mol 
(27.70 kcal mol-1) in the presence of the Tween-20 agent. Km and Vm parame-
ters was calculated from Lineweaver-Burk plot for the thermal inactivation of 
the enzyme molecule in the presence of Tween-20 agent. Km and Vm values of 
the enzyme was determined to be 1.25 mgml-1casein, 1.83 µmol tyrosine ml-

1min-1 in the presence of Tween-20, respectively.      Thermodynamic parame-
ters which are the enthalpy (ΔHi), the free energy (ΔGi) and the entropy (ΔSi) 
of elevated temperature at 30-70°C for thermal inactivation of the enzyme in 
the absence and presence of Tween-20, are also calculated.  

Key Words: Alkaline Protease, Inactivation Kinetics, Surfactant 

 

 

Giriş 

Protein yapısında olan enzim molekülleri kimyasallar, sıcaklık ve pH vb. 

sebeplerden moleküllerin doğal formuna uymayan olumsuz koşullarda aktivite 

gösterdikleri doğal formlarını kaybederek inaktif form da denen aktif olmayan 

formlarına dönüşürler. Bu olaya enzim moleküllerinin inaktivasyonu ismi veri-

lir. Yukarıda sayılan nedenlerden herhangi biri sebebi ile gerçekleşen ve tersinir 

olmayan enzim inaktivasyonunun mekanizması aşağıda gösterildiği gibi iki 

adımlı bir süreç olarak düşünülebilir.  
+1

i

1

k k

n t i
k

E E E
−

⎯⎯→ ⎯⎯→⎯⎯                                                                                                   (1)     

En, Et ve Ei sırasıyla enzimin başlangıç, geçiş hali (transient) ve inaktive 

olmuş şekillerini gösterir. ki enzimin birinci mertebe inaktivasyon hız sabitidir 

(dak-1). k+1 ve k-1 ise inaktivasyona hassas hale gelmiş geçiş hali ile enzimin doğal 

hali arasındaki denge reaksiyonunun ileri ve geriye doğru olan hız sabitleridir. 
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Birinci adım sonunda tersinmez inaktivasyona daha duyarlı olan enzimin 

geçiş hali oluşur. İnaktive edici koşullar sürdüğü takdirde ikinci adım sonunda 

enzimin geçiş hali birinci dereceden inaktivasyon kinetiği izleyerek tersinmez 

inaktivasyona uğrar yani enzim molekülü sahip olduğu katalitik aktivitesini yi-

tirerek fonksiyonunu gerçekleştiremez hale dönüşür. Bu olaya enzim molekülü-

nün tersinmez inaktivasyonu ismi verilir [1].  

Sunulan bu çalışmada; serin alkalen proteaz enziminin artan sıcaklıklarda 

gerçekleşen termal inaktivasyonu incelenmiş ayrıca daha öncelerde yapılan ve 

enzim molekülünü aktive ettiği belirlenen Tween-20 iyonik olmayan sürfaktanı 

varlığında enzim molekülünün artan sıcaklık değerlerindeki davranışı değer-

lendirilmiştir.   

 

Malzeme ve Yöntem 

Kimyasallar 

Çalışmada enzim aktivitesi tayin yöntemi ve diğer denemeler için kullanı-

lan  tüm kimyasallar analitik saflıkta olup Merck (A.G., Almanya) ve Sigma Che-

mical Ltd. (St Louis, ABD)’den temin edilmişlerdir.  

 

Alkalen Proteaz Aktivitesi Tayin Yöntemi 

Alkalen proteaz aktivitesi Takami ve diğ., [2], tarafından tanımlanan ka-

zeinin substrat olarak kullanıldığı yönteme göre belirlenmiştir.  

0.5 ml enzim çözeltisi 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözelti-

sinde hazırlanmış %0.6’lık kazein çözeltisi ile karıştırılarak elde edilen reaksi-

yon çözeltisi 20 dakika süre ile 30°C’da inkübe edilmiştir. Kör olarak enzim çö-

zeltisi yerine 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisi ilave edilen reaksi-

yon karışımı kullanılmıştır. İnkübasyon sonunda reaksiyon karışımlarına 2.5 ml 

trikloroasetik asit (TCA) çözeltisi ilave edilerek reaksiyon durdurulmuş ve 30 

dakika süre ile 30°C’da inkübasyona devam edilmiştir. Süre bitiminde reaksiyon 

karışımı kaba filtre kağıdından süzülerek filtrattan 0.5 ml alınmıştır. 0.5 ml filt-

rat üzerine 2.5 ml 0.5 M Na2CO3 çözeltisi ilave edilmiştir. İyice karıştırılan reak-

siyon karışımının üzerine 0.5 ml iki kez seyreltilmiş Folin-Ciocaltcau ayıracı ek-

lenerek karışım 30 dakika süre ile oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır. 

Süre bitiminde oluşan mavi rengin şiddeti 660 nm’de (BioRad Smart Spec 3000) 

köre karşı absorbansın ölçülmesi ile belirlenmiştir.  

Alkalen proteaz aktivitesi standart tirozin grafiği oluşturularak aşağıda 

verilen formül ile hesaplanmıştır. Bir birim alkalen proteaz aktivitesi (1 U); pH 
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10.5 ve 30°C’da, dakikada 1µg tirozin üretebilmek için gerekli olan enzim mik-

tarı olarak tanımlanmıştır.  

(dak)SüresiReaksiyonx(mL)HacmiininÇözeltisEnzim

Faktörü Seyrelme x (mL)HacmiReaksiyonx
Eğim

OD

=)dakml (U AktivitesiEnzim

660

11-   (2) 

 

Alkalen Proteaz Aktivitesi Üzerine Yüzey Aktif Ajanların Etkisinin 

Belirlenmesi 

Alkalen proteaz aktivitesi üzerine % 0.2 (a/h) sodyum dodesilsülfat 

(SDS), %2 (a/h) Tween-20, Tween-40, Tween-60 ve Tween-80 yüzey aktif ajan-

larının etkisi bu ajanlar varlığında enzimin 1 saat süre ile 30 ve 60°C’da inkü-

basyonunu takiben, [3,4], reaksiyon çözeltilerindeki enzim aktivitesinin alkalen 

proteaz aktivitesi tayin yöntemi ile belirlenmesi vasıtasıyla incelenmiştir. SDS 

ve Tween 20, 40, 60, 80 sırasıyla anyonik ve non-iyonik yüzey aktif ajanlarının 

varlığında enzim aktivitesinin belirlenmesi amacı ile ayrı yöntemler kullanıl-

mıştır.  

SDS olması halinde; 1ml % 0.4’lük SDS üzerine 1 ml enzim çözeltisi ilave 

edilerek karışım 30 ve 60°C’da 1 saat süre ile inkübe edilmiştir. Kör olarak en-

zim çözeltisi yerine 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisi bulunduran 

reaksiyon karışımı kullanılmıştır. Süre bitiminde karışımdan 0.5 ml alınarak 

üzerine 2.5 ml 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözeltisinde hazırlan-

mış % 0.6’lık kazein çözeltisinden ilave edilmiştir. Reaksiyon çözeltisinin akti-

vitesi alkalen proteaz aktivitesi tayin yöntemi kullanılarak ve % 0.4’lük SDS bu-

lundurmayan enzim çözeltisinin aktivitesi % 100 kabul edilerek % kalan akti-

vite olarak hesaplanmıştır. 

Tween 20, 40, 60, 80 olması halinde; 0.05 ml enzim çözeltisi üzerine 0.45 

ml 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisinde hazırlanmış non-iyonik yü-

zey aktif ajandan ilave edilerek karışım 30 ve 60°C’da 1 saat süre ile inkübe edil-

miştir. Kör olarak enzim çözeltisi yerine 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon 

çözeltisi bulunduran reaksiyon karışımı kullanılmıştır. Süre bitiminde reaksi-

yon karışımı üzerine 2.5 ml 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözelti-

sinde hazırlanmış % 0.6’lık kazein çözeltisinden ilave edilerek reaksiyon karışı-

mının aktivitesi alkalen proteaz aktivitesi tayin yöntemine göre ve yüzey aktif 

ajan bulundurmayan enzim çözeltisinin aktivitesi % 100 kabul edilerek % kalan 

aktivite olarak hesaplanmıştır. 
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%2 Tween-20 Varlığında Alkalen Proteaz Enziminin Termal İnakti-

vasyon Kinetiği 

0.5 ml enzim çözeltisi; 30-55°C arasındaki sıcaklık değerlerinde 0-180 da-

kika zaman aralığında 30 dakika,  60°C’da 0-6 dakika zaman aralığında birer da-

kika artan süreler ile % 2 (a/h) Tween-20 varlığında inkübe edilmiş süre biti-

minde inkübasyondan alınan enzim çözeltisinin üzerine 50 mM pH 10.5 NaOH-

glisin-NaCl tampon çözeltisinde hazırlanmış 2.5 ml % 0.6’lık kazein çözeltisin-

den ilave edilerek reaksiyon karışımının 30°C’da 20 dakika süre ile inkübasyo-

nuna devam edilmiştir. İnkübasyon sonunda her bir sıcaklık değerine karşılık 

gelen enzim aktivitesi alkalen proteaz aktivite tayin yöntemine göre belirlen-

miştir. 

Değişen zaman aralıklarında inkübe edilen ve % 2 Tween-20 bulunduran 

enzim çözeltisinin aktivitesi (Ei) ve % 2 Tween-20 bulunduran enzim çözeltisi-

nin başlangıç aktivitesi (E0) belirlendikten sonra birinci mertebe tersinmez 

inaktivasyon kinetiğini ifade eden  Ln (Ei / E0) = - ki .t  denklemi gereğince t’ye 

(zaman) karşı Ln (Ei / E0) değerleri işaretlenmiştir. Elde edilen doğrunun eği-

minden %2 Tween-20 bulunduran enzim çözeltisinin artan sıcaklık değerlerin-

deki tersinmez termal inaktivasyon hız sabiti değerleri (ki) hesaplanmıştır [1].  

 

Alkalen Proteaz Enziminin Tween-20 Varlığında Artan Sıcaklıklarda 

Gerçekleşen Termal İnaktivasyonunun Arrhenius Aktivasyon Enerjisi De-

ğerinin Hesaplanması 

Tween-20 yokluğunda 30-70°C, Tween-20 varlığında 30-60°C arasındaki 

sıcaklık değerlerinde belirlenmiş enzime ait kazein hidrolizinin termal inakti-

vasyonunun hız sabitlerinin logaritmasının (ln ko,i ) mutlak sıcaklığın resiprokal 

değerlerine (1/T, K-1) karşı işaretlenmesiyle Arrhenius grafiği oluşturulmuştur. 

Grafikte elde edilen lineer doğrunun eğimi; 

a,iE
Eğim

R
= −                                                                                                                (3) 

dir. Buradaki R gaz sabiti 8.314 J mol-1 K-1 alındığında Ea,i’nin birimi J mol-

1 ’dür [1].  

Grafikteki doğrunun eğiminden Tween-20 yokluğunda ve varlığında alka-

len proteaz enziminin termal inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi 

değeri hesaplanmıştır.  
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Alkalen Proteaz Enziminin %2Tween-20 Yokluğunda ve Varlığında 

Artan Sıcaklıklarda Gerçekleşen Termal İnaktivasyonunun Termodina-

mik Parametreleri 

Tween-20 yokluğunda 30-70°C, Tween-20 varlığında 30-60°C arasındaki 

sıcaklık değerlerinde gerçekleşen enzimin termal inaktivasyonuna ilişkin en-

talpi (ΔHi), serbest enerji (ΔGi) ve entropi (ΔSi) değerleri sırasıyla (4), (5) ve (6) 

denklemleri kullanılarak hesaplanmıştır.  

Her bir sıcaklık değeri için inaktivasyonun entalpisi (ΔHi),  

i a,iH E RT = −                                                                    (4) 

Her bir sıcaklık için inaktivasyonun aktivasyon serbest enerjisi (ΔGi), 

i
i

B

k h
G RTln

k T

 
 = −  

 
                                                      (5) 

Her bir sıcaklık için inaktivasyonun entropisi (ΔSi), 

ΔSi = (ΔHi - ΔGi)/T                                                          (6) 

bağıntıları ile hesaplanır. ΔGi ve ΔHi’nin birimi kJ mol-1 , ΔSi’in birimi kJ 

mol-1 K-1 dir. ki; inaktivasyon hız sabiti, (dak-1), h; Planck sabiti (6.63×10-34 J s), 

kB; Boltzman sabiti (1.38×10-23 J K-1) ’dir [1,5].  

 

Bulgular 

Alkalen Proteaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Yüzey Aktif Ajanların Et-

kisi 

Alkalen proteaz aktivitesi üzerine reaksiyon ortamındaki % 0.2 (a/h) sod-

yum dodesilsülfat (SDS), % 2 (a/h) Tween-20, Tween-40, Tween-60 ve Tween-

80 yüzey aktif ajanlarının etkisi bu ajanlar varlığında enzimin 1 saat süre ile 30 

ve 60°C’da inkübasyonunu takiben % kalan aktivite olarak belirlenmiştir.  

Enzimin 30°C’daki 1 saatlik inkübasyonu sonucunda anyonik yüzey aktif 

ajan SDS haricindeki tüm non-iyonik yüzey aktif ajanlar tarafından değişik oran-

larda aktive edildiği gözlenirken SDS varlığında % 15’lik bir aktivite kaybına uğ-

radığı gözlenmiştir. 60°C’daki 1 saatlik inkübasyonu takiben yine aynı sonuçlar 

gözlenmiş enzimin SDS tarafından % 20’lik bir aktivite kaybına uğratıldığı göz-

lenirken non-iyonik yüzey aktif ajanlar tarafından ise değişik oranlarda aktive 

edildiği tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine yüzey aktif ajanların et-

kisi, (SDS: Sodyumdodesil sülfat, SE: Serbest enzim) 

Yüzey Aktif Ajan Kalan Aktivite, (%) 

30°C 60°C 

Serbest Enzim (SE) 100.00 100.00 

SE + % 0.2 SDS 84.25 87.28 

SE + % 2 Tween-20 190.89 207.48 

SE + % 2 Tween-40 163.99 241.07 

SE + % 2 Tween-60 170.38 184.35 

SE + % 2 Tween-80 134.06 259.68 
 

 

Alkalen Proteaz Enziminin Tween-20 Varlığında Termal İnaktivas-

yon Kinetiği 

Tween-20 varlığında alkalen proteaz enziminin inaktivasyon kinetiğinin 

incelenmesinde yukarıda tanımlanan yöntem uygulanmıştır.  

Enzim %2 Tween-20 varlığında 30-55°C arasındaki sıcaklık değerlerinde 

0-180 dakika zaman aralığında 30 dakika 60°C’da 0-10 dakika zaman aralığında 

birer dakika artan süreler ile 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisi içe-

risinde inkübe edilmiş ve inkübasyon sonunda kalan aktivite değerleri kazein 

substratı varlığında ölçülmüştür. Tween-20 yokluğunda (serbest enzim) ise; en-

zim 30-55°C arasındaki sıcaklık değerlerinde 0-180 dakika zaman aralığında 30 

dakika, 60°C’da 0-120 dakika zaman aralığında 15 dakika, 65°C’da 0-75 dakika 

zaman aralığında 15 dakika, 70°C’da 0-7 dakika zaman aralığında birer dakika 

artan süreler ile inkübe edilmiş ve inkübasyon sonunda kalan aktivite değerleri 

kazein substratı varlığında ölçülmüştür. Daha sonra yöntem bölümünde açık-

landığı üzere Ln(Ei/E0)’a karşı t, (zaman) grafikleri oluşturularak elde edilen 

doğruların eğiminden her bir sıcaklığa ait termal inaktivasyon hız sabiti değer-

leri belirlenmiştir.  

% 2 Tween-20 yokluğunda ve varlığında enzim için artan sıcaklık değer-

lerinde zamana karşı çizilen inaktivasyon grafikleri şekil 1 ve şekil 2’de veril-

miştir.  

Buna göre % 2 Tween-20 yokluğunda ve varlığında enzimin termal inak-

tivasyonunun birinci mertebe inaktivasyon kinetiğine uyduğu görülmüştür. 
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Şekil 1. Alkalen proteaz enziminin 

% 2 Tween-20 yokluğunda termal 

inaktivasyon kinetiği (r ≥ 0.9887) 

Şekil 2. Alkalen proteaz enziminin % 

2 Tween-20 varlığında termal inakti-

vasyon kinetiği (r ≥ 0.9927’dir) 

 

% 2 Tween-20 varlığında alkalen proteaz enziminin çalışılan sıcaklık de-

ğerlerine karşılık gelen inaktivasyon hız sabiti değerleri (ki) ve bu değerler va-

sıtasıyla da t1/2 = 0.693 . ki-1 bağıntısından yine her bir sıcaklık değerine karşılık 

gelen yarılanma ömrü değerleri belirlenmiştir. Artan sıcaklık değerlerine karşı-

lık gelen inaktivasyon hız sabiti, yarılanma ömrü değerleri ve stabilizasyon fak-

törü değerleri tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. % 2 Tween-20 varlığında ve yokluğunda alkalen proteaz enziminin 

farklı sıcaklık değerlerine karşılık gelen tersinmez termal inaktivasyon hız sabiti, (ki), 

yarı ömür, (t1/2), ve stabilizasyon faktörü değerleri 

 

Sıcak-

lık, 

(°C) 

İnaktivasyon hız sabiti 

(ki), (dak-1) 

t1/2 , (dak) Stabilizas-

yon 

Faktörü 

(SF)* 

Serbest En-

zim (SE) 

SE + 

% 2 

Tween-20 

Serbest 

Enzim 

(SE) 

SE + 

% 2 

Tween-20 

30 0.0003 0.0003 2310.00 2475.00 1.07 

40 0.0018 0.0012 385.00 577.50 1.50 

45 0.0045 0.0023 154.00 301.30 1.96 

50 0.0071 0.0049 97.60 143.43 1.47 

55 0.0109 0.0098 63.57 70.71 1.11 

60 0.0159 0.2800 43.58 2.47 0.06 

65 0.0258 - 26.86 - - 

70 0.3116 - 2.22 - - 

*SF = [t1/2 (SE + % 2 Tween 20)] / [t1/2 (SE)] 
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Alkalen Proteaz Enziminin % 2 Tween-20 Varlığında Termal İnakti-

vasyonunun Arrhenius Aktivasyon Enerjisi 

% 2 Tween-20 ve kazein substratı varlığında 30-60°C arasındaki sıcaklık 

değerlerinde belirlenmiş enzime ait inaktivasyon hız sabitlerinin logaritmasının 

(ln ki) mutlak sıcaklığın resiprokal değerlerine (1/T, K-1) karşı işaretlenmesiyle 

Arrhenius grafiği oluşturulmuştur [1]. Grafikteki doğrunun eğiminden % 2 

Tween-20 yokluğunda ve varlığında alkalen proteaz enziminin termal inaktivas-

yonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi değeri hesaplanmıştır.  

% 2 Tween-20 yokluğunda ve varlığında enzimin termal inaktivasyonunun 

Arrhenius aktivasyon enerjisi değerleri sırasıyla; Ea,i =105.7 kJ mol-1 (25.26 kcal 

mol-1 ve (Ea,i) 115.94 kJ/mol (27.70 kcal mol-1) olarak belirlenmiştir. 

Alkalen proteaz enziminin Tween-20 yokluğunda ve varlığında termal 

inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi değerinin hesaplandığı grafik sı-

rasıyla şekil 3 ve şekil 4’de verilmiştir.  

  

Şekil 3.  Alkalen proteaz enziminin 

% 2 Tween-20 yokluğunda termal 

inaktivasyonunun Arrhenius akti-

vasyon enerjisi değerinin belirlen-

mesinde kullanılan Arrhenius grafiği 

(r ≥ 0.9805) 

Şekil 4.  Alkalen proteaz enziminin 

% 2 Tween-20 varlığında termal 

inaktivasyonunun Arrhenius akti-

vasyon enerjisi değerinin belirlen-

mesinde kullanılan Arrhenius grafiği 

(r = 0.9998) 

 

Alkalen Proteaz Enziminin % 2 Tween-20 Varlığında Termal İnakti-

vasyonunun Termodinamik Parametreleri 

Alkalen proteaz enziminin % 2 Tween-20 yokluğunda 30-70°C arasındaki 

sıcaklık değerlerinde, varlığında 30-60°C arasındaki sıcaklık değerlerinde geri 

dönüşümsüz termal inaktivasyonuna ilişkin entalpi (ΔHi), serbest enerji (ΔGi) 

ve entropi (ΔSi) değerleri sırasıyla (4), (5) ve ( 6) denklemleri kullanılarak he-

saplanmıştır [1, 5]. % 2 Tween-20 yokluğunda-varlığında ve kazein substratı 
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varlığında alkalen proteaz enziminin artan sıcaklık değerlerindeki termal inak-

tivasyonuna ilişkin termodinamik parametreleri tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. % 2 Tween-20 yokluğunda ve varlığında alkalen proteaz enzimi-

nin termal inaktivasyonun termodinamik parametreleri 

 

S
ıca

k
lık

, 

(°C
 

 
 

ΔGi , (kJ mol-1) ΔHi , (kJ mol-1) ΔSi , (kJ mol-1 K-1) 

Serbest 

Enzim 

(SE) 

SE + 

% 2 

Tween-20 

Serbest 

Enzim 

(SE) 

SE + 

% 2 

Tween-20 

Serbest 

Enzim 

(SE) 

SE + 

% 2 Tween-

20 

30 105.05 105.04 103.21 113.429 -0.0061 0.0276 

40 103.93 104.99 103.13 113.346 -0.0025 0.0266 

45 103.21 104.98 103.08 113.304 -0.0004 0.0261 

50 103.65 104.64 103.04 113.262 -0.0019 0.0266 

55 104.12 104.41 103.00 113.221 -0.0034 0.0268 

60 104.71 96.76 102.96 113.179 -0.0052 0.0492 

65 104.96 - 102.92 - -0.0060 - 

70 99.45 - 102.87 - -0.0099 - 
 

 

Alkalen Proteaz Enziminin % 2 Tween-20 Yokluğunda ve Varlığında 

Kazein Hidrolizinin Kinetik Parametreleri 

Alkalen proteaz enziminin % 2 Tween-20 yokluğunda; 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 ve 10 mM kazein substratı konsantrasyonlarında 

ölçülen başlangıç hızlarının resiprokal değerlerine (1/v) karşı başlangıç substrat 

konsantrasyonlarının resiprokal değerlerinin (1/[S]) işaretlenmesiyle oluşturu-

lan Lineweaver-Burk diyagramı şekil 5’de verilmiştir.  

Alkalen proteaz enziminin % 2 Tween-20 varlığında; 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5 ve 3.0 mM kazein substratı konsantrasyonlarında ölçülen başlangıç hızla-

rının resiprokal değerlerine (1/v) karşı başlangıç substrat konsantrasyonlarının 

resiprokal değerlerinin (1/[S]) işaretlenmesiyle oluşturulan Lineweaver-Burk di-

yagramı şekil 6’da verilmiştir.  

Belirtilen konsantrasyon değerleri aralığında ve % 2 Tween-20 yokluğunda 

ve varlığında ölçülen başlangıç hızı değerleri ile hazırlanan Lineweaver-Burk di-

yagramından alkalen proteaz enziminin 30°C ve pH: 10.5’da % 2 Tween-20 yok-

luğunda kazein hidrolizinin Km ve Vm değerleri sırasıyla 3.12 mg ml-1 kazein, 1.60 

µmol tirozin ml-1 dak-1, % 2 Tween-20 varlığında kazein hidrolizinin Km ve Vm 
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değerleri ise sırasıyla 1.25 mg ml-1 kazein, 1.83 µmol tirozin ml-1 dak-1 olarak bu-

lunmuştur.  

 

 

 

Şekil 5. Alkalen proteaz enzimi tara-
fından 30°C’de gerçekleştirilen kazein 
hidrolizinin Lineweaver-Burk diyag-
ramı (r ≥ 0.9961)  

Şekil 6. Alkalen proteaz enzimi tara-
fından 30°C’de ve % 2 Tween-20 var-
lığında gerçekleştirilen kazein hidro-
lizinin Lineweaver-Burk diyagramı 
(r ≥ 0.9927) 

 

Alkalen Proteaz Enziminin Termal İnaktivasyonu Üzerine Tween-20 

Yüzey Aktif Ajanının Stabilizasyon Etkisi 

Artan sıcaklık değerlerine karşılık Tween-20 ajanının alkalen proteaz en-

ziminin termal inaktivasyonu üzerindeki stabilizasyon etkisinin gösterildiği 

grafik şekil 7’de her bir sıcaklık değerine karşılık gelen yarı ömür ve SF=[t½]Cu2+-

AP : [t½]AP bağıntısından hesaplanan stabilizasyon faktörü (SF) değerleri ise tablo 

4’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 7. Alkalen proteaz enziminin termal inaktivasyonu üzerine %2 

Tween-20 tarafından gerçekleştirilen stabilizasyon etkisi 
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Tablo 4. % 2 Tween-20 varlığında ve yokluğunda alkalen proteaz enzimi-

nin farklı sıcaklık değerlerine karşılık gelen tersinmez termal inaktivasyon yarı 

ömür, (t1/2), ve stabilizasyon faktörü değerleri 

Sıcaklık, 

(°C) 

t1/2 , (dak) 
Stabilizasyon 

Faktörü (SF)* 
Serbest Enzim 

(SE) 

SE + 

% 2 Tween-20 

30 2310.00 2475.00 1.07 

40 385.00 577.50 1.50 

45 154.00 301.30 1.96 

50 97.60 143.43 1.47 

55 63.57 70.71 1.11 

60 43.58 2.47 0.06 

65 26.86 - - 

70 2.22 - - 

*SF = [t1/2 (SE + % 2 Tween 20)] / [t1/2 (SE)] 

 

%2 Tween-20 varlığı 45°C sıcaklık değerine kadar artan sıcaklıkla beraber 

enzim üzerinde artan bir stabilizasyon etkisi göstermekle birlikte bu sıcaklık de-

ğerinin üzerindeki değerlerde (50, 55 ve 60°C) Tween-20 sürfaktanının enzim 

üzerindeki stabilizasyon etkisi azalmaktadır (Tablo 4).  

 

Tartışma   

Deterjan bileşeni olarak kullanılan iyi bir deterjan proteazından, sıcaklık ve 

pH stabilitesinin yanında, farklı yüzey aktif ajanlar ve yükseltgeyici ajanlar varlı-

ğında kararlı olması beklenir. Kazan ve diğ., [3], Bacillus clausii GMBAE 42 alkalen 

proteazının % 2 non-iyonik sürfaktanlar Tween-20, 40, 60, 80 ve % 0.1 anyonik 

sürfaktan SDS varlığında yüksek stabiliteye sahip olduğunu, enzimin 30ºC’da 1 

saat inkübasyondan sonra % 100 stabil kaldığını rapor etmişlerdir. Joo ve Chang 

[6], Bacillus clausii I-52 yükseltgen ve SDS-stabil alkalen proteazının non-iyonik 

sürfaktanlar varlığında yüksek stabiliteye sahip olduğunu, enzimin aktivitesinin 

37ºC’da 20 saat süre ile % 5 Tween-20 varlığında inkübasyonu sonrasında % 67 

oranında arttığını bildirmişlerdir. Fujiwara ve diğ. [7], Bacillus sp. termostabil al-

kalen proteazının aktivitesinin SDS’in kuvvetli inhibitör etkisi nedeniyle SDS var-

lığında belirlenemediğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kumar ve diğ. [8], alkali-

filik Bacillus spp. alkalen proteazları AP-1 ve AP-2 üzerinde anyonik sürfaktan 

SDS’in ortamda % 0.1 olması durumunda enzimlerin sırasıyla % 23 ve % 24 
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oranında inhibe edildiğini ve SDS konsantrasyonunun artmasıyla gözlenen inhi-

bisyonun da arttığını rapor etmişlerdir. 

Çalışmada sunulan alkalen proteaz enziminin non-iyonik sürfaktanlar tara-

fından dikkate değer oranlarda aktive edildiği belirlenirken, SDS varlığında deği-

şik oranlarda stabilitesini koruduğu gözlenmiştir. Enzimin, 30°C’da 1 saat inkü-

basyonu sonrasında Tween-20, 40, 60 ve 80 non-iyonik yüzey aktif ajanları tara-

fından sırasıyla % 91, 64, 71 ve 34 oranında aktive edildiği, SDS varlığında ise aynı 

inkübasyon koşullarında % 15’lik bir aktivite kaybına uğradığı belirlenmiştir.  

Deterjan formülasyonlarında kullanılan enzimlerden var olan beklentiler 

dikkate alındığında çalışmada kullanılan alkalen proteazın non-iyonik sürfaktan-

lara karşı gösterdiği yüksek stabilite ile bu beklentileri karşıladığı belirlenmiştir. 

Literatür bilgileri de dikkate alınarak enzimin SDS stabilitesi değerlendirildiğinde 

alkalen proteaz enziminin literatürde az sayıda karşılaşılan SDS stabilitesi yüksek 

enzimlerden biri olduğu ve bu özelliği ile ticari deterjan katkı maddesi olarak de-

ğerlendirilebileceği düşünülebilir. 

 

Teşekkür 
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ÖZET: Bu çalışma, atık halde bulunan çelik liflerin kullanılması ile güç-
lendirilmiş betonun mekanik özelliklerinin deneysel araştırmalarının sonuçla-
rını göstermektedir. Geleneksel beton gevrek bir malzemedir. Çelik liflerin ge-
leneksel betona eklenmesi, sürdürebilirlik üzerine katkı sağlamakla beraber 
betonun özelliklerini iyileştirme bakımından olumlu sonuçlar meydana geti-
recektir. Çalışmada, uçucu kül ve çelik lif %0, %10, %20, %30 oranlarında ka-
tılarak üretilen betonun, basınç, yarmada çekme, eğilme ve ultrasonik ses de-
ğerleri araştırılmıştır. Atık çelik liflerin katkısı ile üretilen betonun mekanik 
özelliklerinin geleneksel betona oranla daha iyi sonuçlar gösterdiği belirlen-
miştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik, Atık çelik lif, Beton, Mekanik Özel-
likler 

 
Effects of Waste Steel Fibers Used as Reinforcement on Mechanical Pro-

perties of Concrete 

 
SUMMARY: This study shows the results of experimental research on 

the mechanical properties of reinforced concrete with the use of steel fibers 
found as waste. Traditional concrete is a crunchy material. Addition of steel 
fibers to traditional concrete will contribute to sustainability and will have po-
sitive results in terms of improving the properties of concrete. In this study, 
the values of fly ash and steel fiber, 0%, 10%, 20% and 30% were determined. 
It was determined that the mechanical properties of the concrete produced 
with the contribution of waste steel fibers showed better results than traditi-
onal concrete. 

Keywords: Sustainability, Waste steel fiber, Concrete, Mechanical Pro-
perties 
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1.GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik, çevre kalitesi ve kaynakların kısıtlı olması nedeniyle mal-

zemelerin geri dönüşüm ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Sürdürülebilirlik kavramı 

ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayınladığı ra-

porda ortaya çıkmıştır. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün ihtiyaçla-

rını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 

vermeden karşılamaktır” şeklinde tanımlanmıştır (Harris, 2000). Modern beton 

on dokuzuncu yüzyılın başında doğduğunda, betonun kırılganlığı mühendisleri 

yeni bir takviye türü arayışına zorlamıştır (Nawy, 1996). Bu zorluğun cevabı çelik 

çubuklar, üzengi demirleri, kafesler, paspaslar ve lifler olmuştur. Çelik elyaf tak-

viyeli beton (SFRC) en eski modern yapısal malzemelerden biri olarak kabul edil-

miştir (Havlikova ve diğerleri, 2015). Günümüzde betonda yaygın olarak kullanı-

lan lifler; çelik, polimer (polipropilen, PVA), cam ve karbon esaslıdır. Liflerin be-

tona katılması, betonun; çekme ve eğilme dayanımını, düktilitesini, enerji tü-

ketme kapasitesini, oyulma direncini artırmak ve çatlak gelişim karakteristikle-

rini geliştirmek için kullanılan en etkin yöntemlerden biridir. Bundan dolayı hava 

alanı pistlerinde, limanlarda, çok katlı şehirlerarası otobüs terminallerinde, su-

lama kanalı beton kaplamalarında ve dolu savaklarda kullanılmaktadır. Lifler, 

kendi çekme mukavemetlerine ulaşıncaya kadar beton basınç ve çekme gerilme-

lerinden meydana gelecek olan çok sayıdaki kılcal çatlak oluşumunu en aza indir-

mektedir (1-6). Betona çelik liflerin katkısının, betonun kırılganlığını ortadan kal-

dırmak için etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Çelik lifler beton çatlaklarını 

kapatabilir ve yayılmalarına direnç gösterebilir, tıpkı çamurda kullanılan saman 

gösterdiği etki gibi. Bu arada, düzensiz lif dağılımı, öz-stresin denge dağılımını 

gerçekleştirebilir, öz-stres kaybını azaltabilir ve CFST kolonlarının davranışını ge-

liştirebilir (Lu, 2017). TS 10514’e göre çelik lif takviyeli betonun yapısı ve kalitesi 

belirlenmiştir. Bu standart eşliğinde çelik lifli beton; yüksek taşıma kapasitesine 

sahip sünek, donatı korozyonun oluşmadığı, etkin çatlak kontrolünün yapıldığı ve 

yüksek enerji yutma kapasitesine sahip beton olarak literatüre eklenmiştir (Yal-

çın vd., 2007).  

Betona çelik lif takviyesi yapılırken uçucu kül ilavesi ile betonun hem me-

kanik özellikleri hem de işlenebilirlik özellikleri olumlu yönde gelişmektedir. 

Uçucu kül takviyesi ile atık çelik lif katkılı betonların boşluk oranı minimize edi-

lerek boşluksuz, mekanik özellikleri yüksek beton oluşumu gerçekleşmiş olur. Bu 

çalışmada uçucu kül ile birlikte atık olarak bulunan çelik lif kullanılarak numune-

ler üretilmiştir. Atık çelik liflerin kullanılması ile doğada sorun oluşturması engel-

lenerek sürdürebilirlik kavramına katkı yapması beklenmektedir. Aynı zamanda 

betonun mekanik özellikleri araştırılacaktır. 
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2. MATERYAL ve METOD 

2.1.Materyal 

Bu çalışmada TS EN 197-1 standartlarına uygun, KÇS Çimento Fabrika-

sında üretilen CEM I 42,5 R türü çimento ve Çayırhan santrali uçucu külü kulla-

nılmıştır. Çalışmada her bir karışımdan, her farklı yaş ve özellikler için 5 seri 

halinde 100*100*100 mm’lik ve 100*100*400 mm’lik beton numuneleri üretil-

miştir. Kullanılan çimentonun ve uçucu külün kimyasal ve fiziksel analizi Tablo 

1’de, Lif katkılı betonun üretimi, karışımı ve yerleştirme zorluklarını azaltmak 

ve liflerin karışım içerisinde işlenebilirlik kaybına uğratmaması için en büyük 

agrega tane boyutu 12 mm olarak seçilerek süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamındaki numunelere uygulanan beton karışımında kullanılan ag-

rega dane dağılımı eğrileri Şekil 1’de, Atık çelik liflerin beton içerisine katılma-

sıyla betonun mekanik özelliklerine etkisini ve uygulanabilirliğini araştırmak 

amacıyla deneysel çalışma yapılmıştır. Beton üretiminde kullanılan çelik liflerin 

geometrik formu ve numuneye katılma oranları belirlenmiştir. Numunelerin 

üretilmesi aşamasında, TS 10514’e uygun olarak çelik lifler kullanılmıştır. Kul-

lanılan liflerin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Beton üretiminde süper akış-

kanlaştırıcı katkı maddesi (SA) kullanılmıştır. İşlenebilirlik oranı dikkate alına-

rak akışkanlaştırıcı oranı çimento ağırlığının %1,6’sı olarak belirlenmiştir. Be-

ton karışım hesabı, TS 802’ye göre yapılmıştır. Su/çimento oranı 0.44 olarak he-

saplanmış, bütün karışımlarda su/çimento oranı sabit tutulmuştur. Beton üre-

timinde çimento ağırlığının % 15’i oranında uçucu kül, çimento yerine kullanıl-

mıştır. Çalışmada üretilen numunelere ait karışım oranları Tablo 3’te verilmiş-

tir. Karışımlarda atık çelik lif hacimce %10, 20 ve 30 oranlarında agrega ile yer 

değiştirilerek kullanılmıştır. İnce agrega, tüm agrega kompozisyonu içerisinde 

4 mm göz açıklıklı elekten geçebilen malzemenin tamamıdır (TS 706 EN 12620, 

2009). Ayrıca lif ve uçucu kül içeremeyen numune karışımları ise referans ola-

rak tasarlanmıştır. 
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Tablo 1. Çimento ve Uçucu külün kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Özellikler CEM I 42.5 R Uçucu Kül 

Kimyasal Özellikler (%) 

SiO2 51.23 45.97 

Fe2O3 8.68 9.11 

Al2O3 12.20 14.29 

CaO 11.65 12.96 

MgO 4.20 5.15 

SO3 2.55 6.01 

Na2O 3.01 2.11 

K2O 2.40 1.86 

Kızdırma kaybı 0.30 0.52 

Çözünmeyen kalıntı 70.95 67.98 

 

 

Şekil 1. Beton karışımında kullanılan agrega dane dağılımı eğrisi. 
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Tablo 2. Çelik liflerin özellikleri 

Lif Tipi Lif Adı 
Boy 

(mm) 

Çap 

(mm) 

Elastisite  

Modülü E 

GPa) 

Lif  

Narinliği 

(λ=l/d) 

Çekme  

Dayanımı  

(MPa) 

Tip 1 AÇL/0.75 60 0.75 200 80 1250 

 

Tablo 3. Beton bileşimine giren malzeme miktarları (1 m 3 için) 

Beton 

türü 

Çelik lif 

miktarı 

(kg) 

Doğal 

kum (kg) 

İnce kırma 

çakıl 

(4-8) (kg) 

İri kırma 

çakıl 

(8-16) 

(kg) 

Çimento 

(kg) 

Su 

(kg) 

Uçucu 

Kül 

(kg) 

Kimyasal 

katkı (kg) 

R - 750 590 360 360 160 - 5.5 

AÇL10 36 750 590 324 296 160 54 5.5 

AÇL20 72 750 590 288 296 160 54 5.5 

AÇL30 108 750 590 252 296 160 54 5.5 

 

2.2. Metod 

Üretilen numunelerin basınç ve eğilme deneyi yapılmadan hemen önce 

ASTM C597-16’ya (2016) uygun olarak yapılan ultrasonik ses geçiş (USG) de-

neyi yapılmıştır. Bu deneye ait görsel Şekil 2’de sunulmuştur. Tahribatsız deney 

yöntemlerinden biri olan bu deney, Ultrasonik test cihazının kullanılmasıyla, 

malzeme içerisine gönderilen P ve S dalgalarının malzemenin bir yüzeyinden 

diğerine geçme süresi ölçülmekte, dalga hızı hesaplanmaktadır. Numunenin bir 

yüzeyinden içeriye gönderilen ses üstü dalganın, bloğun diğer bir yüzeye ne ka-

dar zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hızı aşağıdaki gibi hesaplanmak-

tadır: 

 

 
Burada; V = Dalga hızı (km/ sn), S= Proplar arası mesafe(Malzeme bloğu-

nun ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi arasındaki me-

safe, kilometre), t=Dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden, alındığı yü-

zeye kadar geçen zamandır (sn). 
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Şekil 2. Ultrasonik ses deneyi (Ultasonic test) 

 

Çalışmada, numunelerin mekanik özelliklerine etkisini incelemek ama-

cıyla 7 ve 28 gün boyunca suda kür edilmiş numuneler üzerinde basınç, yar-

mada çekme ve eğilme deneyleri sırasıyla TS EN 12390-3 (2010), TS EN 12390-

6 (2010) ve TS 10515 (1992) standartlarına uygun şekilde yapılmıştır. Deney 

programında basınç deneyi için en az 3’er adet standart küp numunesi, eğilme 

deneyi içinse en az 3 adet 100x100x400 mm boyutlarında kiriş numunesi kul-

lanılmıştır. 

Eğilme ve basınç dayanımları (1.1) ve (1.2) formüleri ile bulunmuştur. 

 

(1.1) 

 

 

=Numunenin eğilme dayanımı 

(kgf/cm2) 

P = Kırılma yükü (kgf) 

L = Mesnet açıklığı (cm) 

b = Numune genişliği (cm) 

h = Numune yüksekliği (cm) 

 

 (1.2) 

 

 

= Numunenin basınç dayanımı 

(kgf/cm2) 

Pk = Kırılma yükü (kgf) 

A= Yüzey alanı (cm2) 

k= Numunenin biçim katsayısı 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Basınç Dayanımı 

Çalışmada üretilen numunelerin basınç dayanımı değişimleri Şekil 3’te 

verilmiştir. 

 
Şekil 3. 7 ve 28 günlük numunelerin basınç dayanım değerleri 

 

Basınç dayanımı sonuçlarına göre, beton karışımının AÇL10 numune-

sinde basınç dayanımının, 7 ve 28 günlerdeki değerleri diğer betonlardan daha 

yüksek olduğunu göstermiştir. R numunesi ise 7 ve 28 günlük basınç dayanımı 

değerlerinde en düşük değeri vermiştir. 

İri Agregadan ikame edilerek üretilen AÇL numunelerinde R numunesine 

göre basınç dayanımlarında artış görülmektedir. Üretilen AÇL numunelerindeki 

sonuçlar irdelendiğinde çelik lif katkısı optimum oranının %10 söylenebilir. 

Daha fazla çelik lif ilavesi ile üretilen diğer numunelerde ki basınç dayanım ar-

tım değerleri minimal düzeydedir. 

 

3.2. Eğilme Dayanımı  

Çelik liflerin takviyesi ile beton gevrekliğinin geleneksel betona oranla 

daha iyi bir performans gösterdiğini daha önce de belirtilmişti. Numunelerin 

eğilme dayanım grafiği Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Farklı günlere sahip numunelerin eğilme dayanım değerleri 

 

Eğilme dayanımı sonuçlarına göre, beton karışımının AÇL10 numune-

sinde eğilme dayanımı, 7 ve 28 günlerdeki değerleri diğer betonlardan daha 

yüksek çıkmıştır. R numunesi ise 7 ve 28 günlük eğilme dayanımı değerlerinde 

en düşük değeri vermiştir. 

Çelik liflerin geleneksel betona kazandırdığı en önemli avantaj deformas-

yon yapabilme kapasitesinin arttırmasıdır. Üretilen numunelerdeki eğilme da-

yanım sonuçları incelendiğinde geleneksel betona oranla çok daha yüksek de-

ğerler elde edilmiştir. Eğilme dayanım sonuçları basınç dayanım sonuçları ile 

benzer özellik göstermektedir. Eğilme dayanım sonuçlarına göre de AÇL katkısı 

%10 olan numuneler optimum karışım oranına sahip olduğu söylenebilir. 

 

3.3. Yarmada Çekme Dayanımı  

AÇL katkısı üretilen numunelerin yarmada çekme dayanım grafiği Şekil 

5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5.Farklı günlere sahip numunelerin yarmada çekme dayanım değer-

leri 
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Yarmada çekme dayanımı değerlerine göre, beton karışımının AÇL10 nu-

munesinde yarmada çekme dayanımının, 7 ve 28 günlerdeki değerleri diğer be-

tonlardan daha yüksek çıkmıştır. R numunesi ise 7 ve 28 günlük yarmada çekme 

dayanımı değerlerinde en düşük değeri vermiştir. 

 

3.4. Ultrasonik Ses Geçiş Hızı  

AÇL katkısı üretilen numunelerin ultrases geçiş hızları grafiği Şekil 6’da 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 6.Farklı günlere sahip numunelerin ultrases geçiş hızı değerleri 

 

Ultrases geçiş hızı deneyi sonuçları basınç dayanım sonuçları ile benzerlik 

göstermiştir.  

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada atık bir malzeme olan UK ve AÇL’in değerlendirilmesi me-

kanik özellikler bakımından araştırılmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 

•UK kullanımı işlenebilirliliği bir miktar azaltmıştır. Fakat kimyasal katkı 

kullanılarak işlenebilirlik yeterli düzeye getirilmiştir. 

•AÇL’de mekanik özellikler açısından referans betona orana ciddi bir üs-

tünlük sağladığı söylenebilir.  

•UK Türkiye’de yaygın olarak bulunan ve ekonomik bir atıktır. Bu çalış-

mada kullanılan çelik liflerde atıktır. Dolayısıyla AÇL gibi özel bir beton türünde 

kullanılması ekonomik ve çevreci bir yaklaşım olarak görülmekte ve tavsiye 

edilmektedir. Bu sayede sürdürebilirliğe de katkı sağlanmış olacaktır. 

•Ülkemizin büyük bir kısmının deprem bölgesinde bulunması kaydıyla 

çelik lifli betonun kullanılması teşvik edilmelidir. 
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Bozucu Çevrenin Yüksek Gerilim Ölçümlerine Etkisi    
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Arş. Gör. Fatih SERTTAŞ 
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ÖZET: Dahili nedenlerden kaynaklanan güç sistemindeki hataları azalt-
mak için, yüksek gerilim kablolarının kısmi deşarj testlerinin yapılması gere-
kir. Ancak, doğru ölçüm, olası yanlış ölçümleri önlemek için hayati öneme sa-
hiptir. Ölçüm ortamı üzerinde birçok yıkıcı etki olduğu için, ölçümün iç mekan 
koşullarında uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda, bozucu cihazların etkisini araştır-
mak için bir test ortamı kurulmuştur. Yüksek gerilim kablosu bozucu koşullar 
altında test edilmiştir. Elektriksel olarak gürültülü bir ortam oluşturmak için 
bir cep telefonu kullanılmıştır. Deneyler sırasında veriler, aktif mobil aramalar 
altında ve arama olmadan ölçülmüştür. Veriler karşılaştırılmış ve yüksek fre-
kansın ölçüm ortamına etkisi ve özellikleri üzerinde durulmuş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Gerilim, Ölçüm, Bozucu Etki, Sinyal 
 
ABSTRACT: To decrease the faults on power system occurred due to 

internal problems, it is needed to test the high voltage cables according to par-
tial discharges. However, accurate measurement is of vital importance to pre-
vent possible miss measurements. Since there are a lot of disruptive effects on 
the measurement environment, the measurement need to be applied under 
indoor conditions. In this study, to search the effect of disruptive devices a test 
environment is built at the High Voltage Laboratory of Afyon Kocatepe Univer-
sity.  A high voltage cable is tested under disruptive conditions. To form a dis-
ruptive environment a mobile phone is employed. During experiments data 
are measured under and without active mobile calls. The data are compared 
and the effect of high frequency on measurement environment and its charac-
teristic is determined and discussed.  

Keywords: High Voltage, Measurement, Disruptive Effect, Signal 
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Giriş 

Yüksek gerilim tesislerindeki pek çok hatanın temel kaynağı olan kısmi de-

şarjların tespiti, sınıflandırılması ve konumlandırılması, büyük arızaların önce-

den tespit edilmesinde oldukça büyük öneme sahiptir. Kısmi deşarj sinyallerinin 

ölçülüp işlenmesi için ise oldukça hassas ölçüm cihazları ve mümkün olduğunca 

elektromanyetik olarak gürültüsüz bir ortam gerekmektedir. Elektrik sistemi ça-

lışırken, şalt tesisi üzerinde çevrimiçi ölçüm gerçekleştirebilen taşınabilir cihazlar 

mevcut iken laboratuvar ortamında ölçümler gerçekleştiren sistemler de mevcut-

tur.  

Ahmed ve Srinivas (1998), gürültülü ortamın kısmi deşarj ölçümlerini zor-

laştırdığını hatta imkansız hale getirdiğini belirtmiş ve gürültülü bir ortamda 

kısmi deşarj testleri gerçekleştirerek kısmi deşarj kaynağını tespit etmeye yara-

yan bir yöntem geliştirmişlerdir (Ahmed and Srinivas 1998). Yuan ve arkadaşları 

(2008), ultra yüksek frekanslı (UHF) kısmi deşarj ölçümü için anti-parazit (anti-

gürültü) teknolojisi geliştirmişlerdir (Yuan et al. 2008). Parazit sinyalleri, ölçüm 

sisteminin duyarlılığının azalmasına ve sistemin yanlış bir işaret vermesine ne-

den olabilmektedir. Parazit sinyalleri arasında GSM mobil sinyali, TV ve iletişim 

ve belirli frekanslara sahip diğer bazı sinyaller vardır. Anti-parazit yöntemleriyle 

yeni ultra yüksek frekanslı kısmi deşarj online izleme sistemi, ölçülen güç trans-

formatörü tarafından yaratılmayan her darbeden kurtulabilir. Sonuçlar, yöntem-

lerin kullanılabilir ve etkili olduğunu göstermektedir. Wang ve arkadaşları 

(2006), UHF kısmi deşarj izlemede mobil sinyalin etkisini Çin'deki trafo türle-

rinde tartışmıştır. Çözümü bulmak için, GSM mobil sinyalinin spektrumu hem la-

boratuvarda hem de sahada ölçülmüş ve analiz edilmiştir. Sonuçlar, telefon sin-

yali yayıldığında, mobil sinyalin spektrumunun geniş olduğunu göstermektedir. 

Sadece dar ölçüm bandı kullanarak bu müdahaleden kaçınmak zordur. Aynı za-

manda, coğrafi bilgi sistemindeki GSM mobil sinyalinin iletim özelliğinin, labora-

tuvar koşullarında model üzerinde benzetimi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar bul-

guların kullanılabilir ve etkili olduğunu göstermektedir. 

Varlık yönetimi ve optimizasyonu, dijital ve kablosuz teknolojideki gelişme-

lerin yardımıyla dağıtım hizmetlerine giderek daha fazla adapte olmaktadır. Orta 

gerilim kabloları, kablo aksesuarları (bağlantı ve sonlandırma) ve dağıtım trans-

formatörleri yalıtım kusurlarına en çok eğilimlidir. Bu çalışma, dağıtım alanına 

yayılmış ağ bileşenlerinde geliştirilen zayıf yalıtım noktalarını tespit etmek ve tes-

pit etmek için bir çevrimiçi kısmi deşarj teşhis sistemi sunmaktadır. Defekt bölge-

sinden çıkan ve yayılan kısmi deşarj darbeleri, besleyici ek yerlerine, terminallere 

ve T eklerine ulaşır ve buradan yansıtılır. Bu durum, geleneksel konum teknikleri 

kullanılırken, kısmi deşarj hatalarının yerini bulmak için ölçülen sinyallerin 



Bozucu Çevrenin Yüksek Gerilim Ölçümlerine Etkisi 

99 
 

yorumlanmasını belirsizleştirir. Shafiq ve arkadaşları (2015), bu probleme çözüm 

bulmak amacıyla çok bölümlü çok dallı kablo ağını izlemek için geliştirilmiş bir 

teknik tanıtmıştır (Shafiq et al. 2015). Hatalı konumun belirlenmesi, kısmi deşarj 

sinyallerinin varış yönü (DOA) kullanılarak gerçekleştirilir. Kısmi deşarj sinyalle-

rinin DOA'sı yönlü kalibre edilmiş Rogowski bobini indüksiyon sensörleri kulla-

nılarak elde edilir. Yakalanan kısmi deşarj sinyallerinin besleme gerilimi referans 

alınarak polaritesi, DOA'larını belirler. Yöneltici algılama özelliği ile birlikte Ro-

gowski bobini manyetik benzetim programlarının birisinde simüle edilmiştir. 

DOA tekniği orta gerilim kablo ağı üzerinden entegre edilmiştir ve performansı 

benzetim ortamı kullanılarak değerlendirilmiştir. Simülasyon için frekans bağımlı 

JMarti kablo modeli kullanılmıştır. Kısmi deşarj izleme ve otomatik konum için 

DOA tekniğinin pratik uygulaması için akıllı bir algoritma önerilmiştir. Ağın pro-

aktif teşhis yeteneklerini geliştirmek için önerilen otomasyon dağıtım otomasyon 

sisteminde benimsenebilir. 

Kısmi deşarj ölçümü, yüksek gerilim elemanının durumunu izlemek için en 

kullanışlı araçlardan biridir. Bu deşarjlar radyo frekansı (RF), FM ve düşük fre-

kanslı TV bantlarını hesaba katmayarak sinyal-gürültü oranını artıran Vivaldi an-

teni gibi sensörlerle çevrimiçi olarak ölçülebilir (Albarracin et al. 2015). Ek olarak, 

gelen sinyallerin frekans bantlarındaki güç dağılımına dayanan bir sinyal işleme 

tekniği olan güç oranları (PR), farklı kısmi deşarj ve elektromanyetik gürültünün 

kaynaklarını karakterize etmek için kullanılır. Darbelerin zaman uzunluğunun 

hesaplanması, tek başına güç oranının kesin bir çözüm sağlamadığı ayrı sinyallere 

verilir. Bu nedenle, daha önce birçok elektromanyetik kaynağı kalibre edilebilirse, 

kısmi deşarj aktivitesine karşılık gelen darbeleri tespit etmek mümkündür. 

Bu çalışmada, GSM telekomünikasyon sinyallerinin kısmi deşarj ölçümleri 

yapılması esnasında elektriksel bozucu etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bu 

kapsamda, elektrik piyasasında yaygın kullanılan XLPE orta gerilim kablosu seçil-

miş ve kablo yalıtımı üzerinde yapay bir defekt oluşturmak kaydıyla kısmi deşarj 

oluşumu sağlanmıştır. Faraday kafesi içerisinde bulunan laboratuvar ortamında 

kablo üzerinde kısmi deşarj ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler esnasında 

mobil telefon yardımıyla bozucu ortam meydana getirilmiş ve gürültülü-gürültü-

süz olmak üzere deneyler gerçekleştirilmiştir.  

Deneysel Çalışmalar 

Deneysel çalışmalar Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda gerçekleştiril-

miştir. Laboratuvar tamamen Faraday kafesi içerisinde bulunmakta, bu özelliği 

ile dışardaki elektromanyetik kirlilikten uzak bir ortam imkânı sunmaktadır. Yük-

sek gerilim laboratuvarında kaplin kapasitörlü kısmi deşarj ölçüm sistemi ve 
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taşınabilir çevrimiçi kısmi deşarj ölçüm cihazı bulunmaktadır. Taşınabilir ölçüm 

cihazı süreksiz-geçişli toprak gerilimi sensörü, akustik sensör ve yüksek frekanslı 

akım trafosuna sahiptir. Bu üç ölçüm elemanı farklı özelliklerde kısmi deşarjları 

ölçmekte kullanılmaktadır.  

Deneylerde öncelikli olarak 5 kV yüksek gerilim altında yalıtımı hasarlan-

mış XLPE kablo test edilmiş, GSM bozucu sinyali varken ve bozucu sinyal olmadan 

ölçümler yapılmıştır. Şekil 1’de GSM sinyali olmadan yapılan ölçüme ait gerilim-

zaman grafiği görülmektedir. Şekil 2’de ise GSM sinyali varken yapılan kısmi de-

şarj ölçümüne ait sinyal görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Telefon Çağrısı Olmadan 5 kV Gerilimde Kısmi Deşarj Ölçümü 

 
Şekil 2. Telefon Çağrısı Varken 5 kV Gerilim Altında 
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Grafiklerde görülen ani yükseliş trendine sahip tepe noktalar kısmi deşarj 

darbelerini göstermektedir. Kaplin kapasitörlü ölçüm sistemiyle kaydedilen ge-

rilim-zaman grafikleri, kısmi deşarj sinyallerinin ham veri halini göz önüne sun-

maktadır. Şekil 3 ve Şekil 4’de ise aynı numune olan XLPE kablo ile 15.000 V (15 

kV) gerilim altında kısmi deşarj deneyleri gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Telefon Araması Olmadan 15 kV Gerilim Altında 

 

 
Şekil 4. Telefon Araması Varken 15 kV Gerilim Altında 

 

Yüksek gerilimin seviyesi arttıkça kısmi deşarj darbeleri artmakta, gen-

likleri büyümekte ve frekansları yükselmektedir. Bu durum kritik seviyelere 

ulaştığında deşarj olayı gerçekleşerek arıza meydana gelmektedir. Bu nedenle 

çevresel bozucu etkenler, maddi açıdan külfet oluşturacak yanlış kararlar veril-

mesine neden olabilmektedir.  

Şekil 5 ve Şekil 6’da taşınabilir çevrimiçi kısmi deşarj ölçüm cihazının TEV 

(süreksiz-geçişli toprak gerilimi) sensörüyle yapılan deneylere ait sonuç grafik-

leridir. Toprağa akan süreksiz-geçişli gerilimleri dB cinsinden kazanç olarak 

tespit ettiği için, GSM sinyali olması durumunda doğrudan kısmi deşarjları art-

mış olarak göstermektedir.  
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Şekil 5. 5 kV altında soldaki şekilde GSM sinyali yok, sağdaki ise GSM sin-

yali varken gerçekleştirilen ölçüm 

 

 

 

Şekil 6. 15 kV gerilim altında soldaki şekilde GSM sinyali yok, sağdaki şe-

kilde ise GSM sinyali varken gerçekleştirilen ölçüm 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Geri-

lim Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen deneylerde, kontrollü bozucu olarak kul-

lanılan mobil telefon dışında başka bir elektromanyetik kirlilik oluşturacak ci-

haz bulundurulmamıştır. 

Deneyler sonrası sayısal osiloskop ile alınan veriler üzerinden istatistik-

sel analiz gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki bölümde istatistiksel analiz bileşen-

leri ve sonuçları detaylı olarak sunulmuştur. 



Bozucu Çevrenin Yüksek Gerilim Ölçümlerine Etkisi 

103 
 

İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Yüksek gerilim trafosu, test edilecek numune olan XLPE kablosu, kaplin 

kapasitör, gerilim bölücü ve kısmi deşarj ölçüm cihazından oluşan kısmi deşarj 

ölçüm sistemi ile sayısal osiloskop üzerinden bilgisayar ortamına sayısal veri 

alınmıştır. Sayısal verilerin karşılaştırma yapmak amacıyla istatistiksel özellik-

leri incelenmiştir. Bu amaçla verilere ait minimum, maksimum, ortalama değer-

leri, Denklem 1’de formülü verilen varyans, Denklem 2’de formülü verilen stan-

dart sapma ve medyan parametreleri kullanılmıştır. Medyan ile verilerin orta 

noktasındaki değer incelenmiş, fark parametresi olarak kullanılabilirliği ölçül-

müştür. Hesaplama sonuçlarıyla elde edilen özellikler tablosu Çizelge 1’de su-

nulmuştur. 

 

(Denklem 1) 

 

  (Denklem 2) 

 

Çizelge 1. İstatistiksel Özellikler Tablosu 
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5kV Gerilim 

GSM Yok 
-180 176 -3,29079 686,4391 26,19998331 -4 

5kV Gerilim 

GSM Var 
-288 252 -3,21184 754,1209 27,46126203 -4 

15Kv Gerilim 

GSM Yok 
-512 508 -3,58158 12507,33 111,8361757 0 

15Kv Gerilim 

GSM Var 
-512 508 -0,47895 13778,04 117,3799144 0 

 

Çizelge 1’den, GSM sinyalinin varlığını ve gerilim seviyesinin büyüklü-

ğünü tespit edebilecek bazı farklılıklar oluştuğu gözlenmektedir. GSM sinyali ol-

ması durumunda standart sapma artarken, gerilim artması durumunda tüm de-

ğerlerde belirgin bir artış gözlenmektedir.  
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Tartışma ve Sonuç 

Yapılan deneysel çalışmaların ve istatistiksel analizin sonuçları açık olarak 

göstermiştir ki kısmi deşarj ölçüm sistemleriyle sinyal kayıt işlemi esnasında bo-

zucu çevresel etkiler oldukça büyük öneme sahiptir.  

• Gerilim seviyesi büyüdükçe kısmi deşarj sinyallerinin genlik değerleri art-

makta, GSM sinyalinin bozucu etkisi nispeten az kalmaktadır. Daha düşük gerilim 

seviyelerinde ise GSM sinyalinin bozucu etkisi daha büyük etkilere sebep olmak-

tadır. 

• Sinyalleri herhangi bir yöntem olmadan gerilim-zaman grafiği üzerinden 

net olarak ayırt etmek mümkün görülmemektedir. Yalnızca kısmi deşarj darbele-

rinin genlik değerlerinde değişimler gözlenmektedir. 

• Gerilim seviyesinin artmasıyla kısmi deşarj sinyallerinin frekansı da art-

makta ve ölçüm süresince daha sık olarak görülmektedir. Elektrik alanın artışı göz 

önüne alındığında bu durum beklenen bir durumdur. Ancak frekans ortamında 

inceleme yapıldığında, GSM sinyallerinin ayırt edici bir farkı gözlenememiştir. 

GSM sinyallerinin farklı frekanslarda çalışması ve spektrum analizörünün teknik 

limitleri bu konuya dahil olduğundan ayırt edici etken olarak verilememiştir. 

• Taşınabilir çevrimiçi kısmi deşarj ölçüm cihazının, süreksiz-geçişli toprak 

gerilimleri sensörüyle yapılan ölçüm sonuçları bozucu çevreden çok büyük 

oranda etkilendiğini göstermiştir. GSM sinyali kısmi deşarj değerini kritik seviye-

ler sınırlarında bir üst seviyeye çıkarmıştır. Bu da karar verici teknik personeli 

doğrudan yanıltacak sonuçlar üreten bir durumdur. Şalt tesislerinde kısmi deşarj 

testi yapan personelin, ölçümler esnasında cep telefonunu uzakta bulundurması 

gerektiği görülmektedir. 

 

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; 

• Minimum ve maksimum değer gerilim seviyelerini ayırt etmede belirleyici 

bir parametre durumdayken 15 kV gerilim için ayırt edici bir unsur değildir.  

• Ortalama değerin mutlak değeri GSM sinyali varken daha düşüktür. Var-

yans ve standart sapma değerlerinde ise tersi durum söz konusudur. GSM sinyali 

varken yükselmektedir. Bu özellikler daha fazla numune üzerinde test edildikten 

sonra öznitelik olarak farklı yöntemler ile beraber kullanılabilir. 

• Medyan değerinin gerilim seviyelerini ayırt etmede kullanılabilirliği de 

deney sayılarının artışıyla test edilebilir. 

 

Teşekkür 

Bu çalışma 17.KARİYER.124 numaralı Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP 

projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Ağır Metallere Biyokimyasal Yaklaşım 

Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL 

Mardin Artuklu Üniversitesi  

Ağır metaller yoğunluğu sudan 5 kat daha yüksek (> 4 g/cm3) olan kim-

yasal bileşikler  olarak tanımlanır. Organizmanın, esansiyel ve toksik ağır me-

tallerle birlikte esansiyel metallerin homeostazisini düzenlemesi ve bunlar ara-

sındaki ayırımı yapması önemli bir biyolojik işlemdir. Biyolojik olarak ayırımın 

yapıldığı basamaklar, gastrointestinal kanaldan alım ve absorbsiyon, spesifik 

bölgelere dağılımı, plazma proteinlerine bağlanma ve atılım ile böbreklerden 

reabsorpsiyonu içerir. Kadmiyum, cıva, arsenik, kurşun ve nikel gibi metallere 

insan organizmasında gereksinim duyulmadığından tüm dozlarında toksik ola-

rak kabul edilirler ve toksisitenin derecesi de dozla birlikte artar. Son yıllarda 

hızla artan nüfus ve hızlı endüstrileşme nedeniyle çevremizde ağır metal kon-

santrasyonunun giderek arttığı ve bu durumun insan sağlığı açısından problem 

teşkil ettiği görülmektedir. Ağır metaller, tabiat şartlarına dayanıklı yapıları, bi-

yolojik sistemi tehdit edici etkileri ve kolayca besin zincirine girip canlı organiz-

malarda birikme eğilimi göstermeleri nedeniyle insan vücudunda biyokimyasal 

değişimlere neden olurlar. Organizmaya alınan ağır metaller, metabolizma üze-

rindeki toksik etkileri çeşitli şekillerde yapabilir. Örneğin, enzimatik ve yapısal 

fonksiyonlarını değiştirmek ve inhibe etmek için proteinlerle etkileşime girebi-

lirler. Bu yazıdaki amacımız insan sağlığını ve çevreyi en çok tehdit eden  kad-

miyum, cıva, arsenik, kurşun, nikel gibi ağır metalleri biyokimyasal açıdan de-

ğerlendirmektir. 

 

1.1.KADMİYUM 

Kadmiyum (Cd) periyodik tablonun II B grubundaki parlak gümüşe ben-

zer yumuşak bir metaldir. Atomik sayısı 48, 112.41 atomik ağırlığı ve 8.64 g / 

cm3 yoğunluğu vardır. Korozyona karşı mükemmel özelliklere sahip olması ve 

düşük erime sıcaklığı gibi metal kullanımında önemli özelliklere sahip olması 

nedeniyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kadmiyum en çok nikel kadmi-

yum pillerin yapımında,  oksidasyona dayanıklılığı nedeniyle PVC ve gemi en-

düstrisinde kaplama malzemesi olarak, kükürt bileşikleri plastik, cam, seramik, 
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kauçuk, boya ve havai fişek üretiminde renk malzemeleri olarak kullanılmakta-

dır. Ayrıca, ev eşyaları, otomobil ve kamyonlar, tarım araçları, uçak parçaları, 

endüstriyel aletler de bulunmaktadır. El aletleri, bağlantı elemanları; Vida so-

munları, cıvatalar, vidalar, çivi genel olarak kadmiyumla kaplıdır. Ayrıca lastik 

tamir ve fotoğrafçılığında da kullanılmaktadır. İnsanlarda, kadmiyum maruzi-

yeti gıda, inhalasyon ve ağırlıklı olarak sigara dumanından kaynaklanmaktadır. 

Deri yoluyla maruz kalma daha azdır. Madencilik, boya ve batarya fabrikaların-

daki çalışanlar önemli miktarda kadmiyum tozu ve dumanına maruz kalmakta-

dır. Sigara içenler kadmiyuma en fazla maruz kalan gruptur. Yaklaşık 1 μg kad-

miyum günde 20 sigara içen bir kişinin vücuduna girer. Çalışmalar sigara içme 

kadmiyum düzeylerinin olmayanlara göre 3-4 kat daha yüksek olduğunu gös-

termiştir. Sigara içmeyenlerde, kadmiyum maruziyeti daha  gıda alımıyla ger-

çekleşir. Kadmiyum, insanlar için en etkili kanserojen metallerden biridir.  

Kadmiyum ve bileşikleri 1993 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları 

Örgütü tarafından kanserojen olarak tanımlanmıştır. Kadmiyum hücresel proli-

ferasyon, farklılaşma, apoptoz ve diğer hücresel aktiviteleri etkiler. Kadmiyuma 

uzun süre maruz kalmak akciğer, prostat, testis ve böbrek kanserine yol açabilir.  

Kadmiyum, Tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonunu, hücre adezyon meka-

nizmasının bozulmasını, apoptozun tetiklenmesini, DNA onarımının baskılan-

masını, serbest radikal üretimini,  antioksidan sistemin bozulmasını tetikler.  

Kolayca vücuda nüfuz edebilir ve hücre zarından kalsiyum kanalları üze-

rinden sitoplazmaya geçebilir. Daha sonra hücre içi moleküllere bağlanabilir, 

hücre içinde birikebilir, metabolik dönüşüme neden olabilir veya bulunduğu 

yerden çıkabilir. Hücre içindeki ve hücre dışı sıvı kadmiyum seviyelerini azalt-

mak için glutatyon, sülfhidril açısından zengin protein ve metallotiyoninler kad-

miyumla bağlanır. Kadmiyum, diğer ağır metaller gibi organizmada süperoksit 

(O2-), hidroksil (OH-), nitrik oksit ve  Hidrojen peroksit (H2O2) gibi serbest oksi-

jen radikallerinin serbest kalmasına neden olur. Serbest kalan bu reaktifler 

membran lipidlerinde peroksidasyona, antioksidan savunma sisteminin bozul-

masına, inflamasyonun ortaya çıkmasına, protein yapı bozukluklarına, nükleik 

asitlerin oksidasyonuna ve olumsuz etkilenecek DNA onarım mekanizmasına 

neden olur.  

Kadmiyum böbrek, karaciğer,  kalpte saklanabilir. Kalpte saklanması ile 

ilgili iki önemli hipotez öne sürülmüştür. Birinci hipotez artan oksidatif stres ile 

artan ROS, artan ROS ile hücrelerde nekroz ve yapısal değişikliklerdir. İkincisi, 

Kadmiyumun kasılma ve ivme sistemleri ile etkileşimine girmesidir.  
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Kadmiyumun endokrin sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bir ça-

lışmada, kanda artan kadmiyumun, bastırılmış tiroid uyarıcı hormon (TSH) hor-

mon üretimiyle ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte, kadmiyumun idrar ora-

nındaki artışın da Triiodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) düzeylerinde serum ar-

tışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada kadmiyumun kalsitonin, 

sinaptofizin, kromogranin A ve somatostatin sekresyonuna neden olduğu belir-

lenmiştir. Bu çalışmadaki  hayvanlarda serumda kalsiyum düzeyleri önemli öl-

çüde azaldığı görülmüştür. 

Böbrek proksimal tübüllerin S-1 segmenti kadmiyum birikiminin ana he-

def bölgesidir. Kadmiyum, proksimal tübüllerde protein, amino asit, glikoz, bi-

karbonat ve fosfat reabsorpsiyonunu inhibe ederek doku hasarına neden olur. 

Tübül hücrelerinde apoptosisi indükler, nakil proteinlerinde ve mitokondride 

oksidatif strese neden olur. Böbreklerdeki D vitamini metabolizmasını bozarak 

kemikler üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olur. Bu etki, kalsiyumun bağırsaktan 

emilmesine ve kollajen metabolizmasını bozarak osteomalazi ve osteoporoza 

neden olur. Ayrıca kemiklerdeki Fibroblast büyüme faktörü 23'ün (FGF-23) fos-

fat alımını azaltır.  

El Boshy ve ark. yaptıkları bir  çalışmada kadmiyumun periferik nötrofil 

sayısının yanında IL-1β, TNF α, IL-6 ve IL-10 değerlerini anlamlı derecede art-

tırdığı,  IFN-γ ve lenfositleri azalttığını , ek olarak kadmiyum  indüklü gruptaki 

hayvanların  ALT ve AST serum aktivitelerinde belirgin bir artış ve total protein 

ve albüminde anlamlı bir azalma olduğunu rapor etmişlerdir. 

Kadmiyum, Aktivatör protein 1 (AP-1) proto-onkogen ailesinin üyeleri 

olan genlerin (c-myc, c-fos ve c-jun gibi) ekspresyonunu tetikler. Superoksit dis-

mutaz (SOD) ve Katalaz (CAT), Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) gibi antioksidan 

genlerin ekspresyonunu bastırır. E-kaderin ve VE-cadherin gibi proteinlerin tü-

mör baskılayıcıları hücre-hücre adezyonunu bozar. 

 

1.2.CIVA 

Cıva (Hg) gümüş, sıvı, parlak, kokusuz bir ağır metaldir. Doğada, elemen-

tel cıva organik ve inorganik bileşikler şeklinde bulunur. Sanayi ağırlıklı olarak 

cıva floresan lambalar, tansiyon monitörleri ve birçok alanda kullanılan termo-

metre gibi tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde dolgu malzemesi 

olarak, maden eritme, çimento yapımı ve kağıt üretiminde yaygın olarak kulla-

nılmaktadır.  Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, cıva en yay-

gın üçüncü çevre metalidir.  Cıvaya maruz kalmak solunum, beslenme ve besin 

zinciri yoluyla gerçekleşebilir. Cıva, aşırı toksik, ağır bir metaldir ve bu da çoklu 
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yan etkilere sahip olabilir ve sonuçta hücre ölümüne yol açar. Hücrenin iskele-

tinde ve endoplazmik retikulumda disfonksiyon, belirgin sitoplazmik asidoz, 

mitokondriyal fonksiyon kaybına neden olur.  Cıva maruziyetinde hormonal de-

ğişiklik gözlenir. En çok  değişiklik gösteren  hormonlar insülin, östrojen, testos-

teron ve adrenalindir. Cıva bileşikleri T lenfosit sayısını azaltır. T hücresi GSH 

içeriğinde bir azalmaya neden olur.   

Cıva, hücre içi kalsiyum homeostazını kesintiye uğratmak, membran po-

tansiyelini bozmak, protein sentezini değiştirmek ve merkezi sinir sisteminde 

eksitatör amino asit yollarını kesmek gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla dokulara 

ve genlere biyokimyasal hasar verebilir. Mitokondriyal hasar, lipit peroksidas-

yonu, mikrotübül yıkımı, ve serotonin, aspartat ve glutamatın nörotoksik biri-

kimi, tüm metilmerkür nörotoksisite mekanizmalarıdır. İnorganik cıva maruzi-

yeti  hepatotoksisiteye yol açar, serum alanin (ALT) ve aspartat (AST) aminot-

ransferaz aktivitelerinde anlamlı bir artış gösterir. Yapılan bir çok çalışmada 

cıva formlarının SOD, CAT, GSH-Px gibi antioksidan enzimlerin aktivitelerini 

azalttığı, lipid peroksidasyon ürünü olan oksidatif stres belirteci MDA seviyesi 

arttırdığı gösterilmiştir. 

Yüksek dozlarda inorganik civa, kardiyovasküler enzim paraoksonazın 

fonksiyonunu inhibe eder. Paraoksonaz, tam işlevli durumunda, kardiyovaskü-

ler sistem içindeki kolesterolün birincil taşıyıcıları olan düşük yoğunluklu lipop-

roteinlerin (LDL) oksidasyonunda rol oynayan bir enzimdir. Arterler içinde ok-

side LDL birikimi tipik olarak artmış arteryel kan basıncına yol açar ve bu da 

hipertansiyon ve miyokard infarktüsüne yol açar. 

 

1.3 ARSENİK 

Arsenik, hem doğal hem de insan aktivitelerinin bir sonucu olarak yer ka-

buğunda en bol bulunan ve küresel bir sağlık riski faktörü olduğu düşünülen bir 

metaldir.  Zehirlerin kralı olarak da bilinir. Atom numarası 33, atom ağırlığı 

72,92 olan, 245’ten fazla mineral ile bileşik oluşturabilen ve doğada nadiren saf 

halde rastlanılan metalloid (tipik metaller ve ametaller arasında özellik gös-

terme) özellik gösteren bir elementtir.  Arsenik tarafından indüklenen artmış 

tirosin fosforilasyon seviyeleri, anormal hücre sinyallemesi ve prostrat, akciğer, 

mesane, böbrek, kolon ve deri kanserleri dahil olmak üzere kanserlerin geliş-

mesine yol açan anormal hücre büyümesi ile ilişkilendirilmiştir. Benzer şekilde, 

MAPK ailesinin aktivasyonu, JNK indüksiyonundan sonra ERK indüksiyonu ve 

apoptozis üzerine kontrolsüz proliferasyon gösterir. Arsenik maruziyeti, kemik 

iliği, dalak ve eritrositler de dahil olmak üzere hematopoietik sistemi etkiler. 
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Kalp, karaciğer ve böbrek gibi diğer organlara göre 2–3 kat daha fazla birikme 

ile dalakta en yüksek arsenik birikimi gözlenmiştir. Arseniklerin çoğunluğu ön-

celikle hemoglobine bağlanır ve eritrositlerde birikir. Eritrositlerin ömrünü kı-

saltır, sayısını azaltır ve anemiye yol açar. Ayrıca intravasküler hemoliz, löko-

peni ve trombositopeni, belirgin arsenik ve kronik arsenik kaynaklı hematolojik 

etkilerden bazılarıdır. 

Arseniklerin metabolizması için diğer hedef organlardan biride karaci-

ğerdir. İnsanlarda inorganik arseniğin ana metabolik yolu, karaciğerdeki meti-

lasyonudur. Arsenik metilasyonu, idrar ve safrada monometilarsonik asit 

(MMA) ve dimetilarsinik asit (DMA) varlığı ile gösterilmiştir. Monometilarsonik 

asit, dimetilarsinik asitten nispeten daha genotoksiktir.  

Genel olarak arsenik toksisitesinin büyük oranda serbest sülfhidril enzim 

ve protein gruplarıyla reaksiyonunun sonucu olduğunu ve bunun çapraz bağ-

lanmayı sağladığı düşünülmektedir. Oksidatif DNA hasarı, apoptosise karşı to-

lerans, artmış hücre proliferasyonu, değiştirilmiş DNA metilasyonu, genomik 

instabilite ve anormal östrojen sinyallerinin arsenik nedeniyle karaciğer toksi-

sitesinde rol oynadığı bildirilmiştir.  Karaciğer fonksiyon testlerinden ALT ve 

AST hepatosellüler bütünlüğü gösterir ve ALP seviyeleri protein sentezi için ye-

terli safra ve albümin oluşumu olup olmadığını gösterir. Son zamanlarda, arse-

nik maruziyetin plazma kolinesteraz ve LDH aktivitesi ile ilişkili olduğunu bildi-

rilmiştir.  Hem plazma kolinesteraz hem de LDH aktiviteleri karaciğer intoksi-

kasyonu dahil olmak üzere çok organlı disfonksiyon ile ilişkilidir. Arsenik ma-

ruziyetinin, ALP, AST ve ALT düzeylerinde eşzamanlı yükselme ile birlikte kara-

ciğer genişlemesini indüklediğini gösterilmiştir.  P53 geni, tümörleri yumuşatan 

ve protein ürününün apoptoz, hücre döngüsü ve DNA onarımını kontrol etmede 

hayati önem taşıyan önemli bir gendir.  Arsenik varlığı - genotoksisite, oksidatif 

stres ve DNA bozulma ile sonuçlanır: Birçok deneysel gözlem, arsenik tarafın-

dan neden olunan genotoksisitenin arsenik biyotransformasyon fazı sırasında 

ROS oluşturma sürecini ifade eder. ROS üretildiğinde, DNA eklentilerini kolay-

laştırabilir; Bu DNA iplikçiğini kırabilir, böylece kromozomal anormalliğe neden 

olur. Önemli ölçüde hasar gören DNA, hassas arsenik içeriğine oldukça fazla ma-

ruz kalan bireyler için tümör süpresör protein p53 seviyesinin artmasına neden 

olur.  

Lee ve ark. Arseniğin trombositleri etkilediğini bildirmiştir. Trombositler 

kardiyovasküler hastalıkta önemli yer tutar. Trombin varlığında trivalent As 

(arsenit) trombosit agregasyonunu arttırdığı gözlemlediler. 
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Beyin arseniğin hedef organlarından biridir. Kan beyin bariyerini kolayca 

geçme yeteneği nedeniyle öğrenme ve konsantre olmayı etkiler. Akut ve kronik 

arsenik maruziyetine bağlı nörolojik komplikasyonların gelişimi oldukça hızlı-

dır ve genellikle simetrik sensorimotor nöropati olarak rapor edilir. Duyusal si-

nirler, motor sinirlere göre arseniğe daha duyarlıdır ve uzun aksonları olan nö-

ronlar, kısa aksonlu nöronlardan daha fazla etkilenir. Yaygın görülen klinik 

semptomların bazıları, ayak tabanlarındaki paraestezi, ağrı ve uyuşukluktur. 

Oksidatif stres, arsenik kaynaklı nörotoksisitenin en önemli nedenlerinden biri 

olarak kabul edilir. Arseniğin p38 ve c-Jun N-terminal kinaz-3 (JNK3) mitojen 

ile aktive olan protein kinazların aktivasyonu yoluyla nöronal apoptozu indük-

lediği başka bir çalışmada rapor edilmiştir. Arseniğin pankreasta birikmesi  in-

sülinin sentezini ve ayrıca pankreas  beta hücrelerinin ömrünü azalttığı düşü-

nülmektedir. Arsenik maruziyetinden dolayı artmış ROS ve oksidatif stres dü-

zeylerine bağlı olarak pankreatik β-hücrelerinin apoptotik ölüm ya da  hasarı 

diyabet riskini arttırır. 

Antioksidan savunma en etkili mekanizmalardan biridir biyolojik mole-

külleri korumakla kalmaz, aynı zamanda toksik bileşikler için de önemli bir he-

deftir. Bu nedenle, bu antioksidanların değiştirilmiş seviyeleri arsenik kaynaklı 

oksidatif hasarın derecesine, veya safhasına, arsenik toksisitesinin biyobelirteç-

leri olarak hizmet eder. SOD, CAT ve GPx gibi enzimlerin antioksidan aktivitesi, 

arsenik maruziyetinin dozuna ve zamanına bağlı olarak arsenik toksisitesi ile 

doğrudan ters orantılıdır.  Arsenik kaynaklı ROS, doymamış bir karbon atomuna 

bitişik bir metilen grubunun hidrojen atomuna doğrudan saldırır. Çoklu doyma-

mış yağ asitleri serbest radikal hasarına karşı daha duyarlıdır ve oksidatif stre-

sin dolaylı göstergeleri MDA, HNE ve 2-propenal ve izoprostanlar oluştururlar.  

 

1.4 KURŞUN 

Kurşun zehirli ağır metallerden biridir. Yumuşaklık, işlenebilirlik,  zayıf 

iletkenlik ve korozyona karşı direnç gibi önemli özellikleri vardır. Biyolojik ola-

rak bozulmayan doğası ile  çevrede konsantrasyonunu arttırıyor ve tehlikeli 

hale dönüşüyor. Çevresel kurşun dağılımının en önemli yolu havadır. Havada 

bulunan kurşunun kaynakları, kurşun eklenmiş petrolün yanma sonucu ürün-

leri, maden rafinerisi, yakma fırınları gibi kaynaklar ve endüstriyel madde içe-

ren yanmış fosil yakıttır. Havadaki en önemli kurşun kaynağı benzine eklenerek 

kullanılan tetraetil ve tetrametil kurşunun yanmasından kaynaklanır Kurşun, 

çevreye maden ocaklarından, sanayi bölgelerinden ve fabrikalardan yayılabilir. 

Özellikle işlek ve kalabalık oto yollarından, eski evlerden, kurşun arsenatın 
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pestisit olarak kullanıldığı eski meyve bahçelerinden, sanayi bölgelerinden, 

atıkların bulunduğu alanlardan, çöp fırınlarından ve elektrik santrallerinden ya-

yılarak bu bölgelerde ve yakınlarındaki toprakta yaygın olarak varlığını göste-

rir. 

Tetra metil kurşun (Me4Pb) ve tetra etil kurşun (Et4Pb)’un benzine ekle-

nen katkı maddesi olup, kullanımını birçok ülkede yasaklanmıştır. Kurşun, akü 

üretiminde, kurşun alaşımları, tekne yapımı, kurşun bazlı boya, kurşun içeren 

borular, pil geri dönüşümü, ızgaralar, tunç, pirinç ve çeşitli lehimlerde, tabaka 

ve borularda, x-ışını ve nükleer kaplamasında, ses kontrol materyallerinde, kim-

yasal rezistans astarlamalarında, kabloların korumasında, cephane yapımında, 

cam yapımında, seramik cam kaplamasında, plastik dengeleyicilerde kullanılır. 

Günümüzde, kurşunun en yaygın olarak kullanıldığı alan kurşun-asit batarya 

üretimidir.  

Kurşun, kardiyovasküler, renal, nörolojik, iskelet, hematolojik, immün, so-

lunum, gastrointestinal, üreme ve endokrin sistemleri etkiler. 

Kurşun toksisitesi kardiyovasküler risk ile ilişkilendirilir. Kronik kurşun 

maruziyetinin ve yüksek tansiyon arasında bir bağlantı bulunmuştur. Xu ve ark. 

çok genç Sprague-Dawley sıçanlarında hem akut hem de kronik kurşun maruzi-

yetinin , Kaspaz-3 aktivitesi değişikliği, artmış histon asetilasyonu ve vasküler 

ve kardiyak dokularda indüklenen apoptoz gibi artmış apoptoz dahil kardiyo-

vasküler dokularda morfolojik değişikliklere neden olduğunu rapor etmişlerdir.  

Kurşun, esas olarak böbrekler yoluyla elimine edilir ve böylece nefrotok-

sisite maruziyetle sonuçlanır. Böbrek atılımları glomerüler filtrasyon ve tübüler 

sekresyon vasıtasıyla ortaya çıkar. Kurşun, proksimal tübüllerde yaralanmaya 

yol açtığı için, böbrek hasarı molekülü-1 (KİM1) ve alfaglutatiyon S-transferaz 

(aGST), kurşun kaynaklı böbrek hasarı için en uygun üriner biyobelirteçler ol-

duğunu düşünülmüştür.  

Kurşun maruziyetinin başlıca hücresel etkilerinden biri, böbrek hücrele-

rinde oksidatif stresin indüklenmesidir. Farelerin kurşun asetata maruz kal-

ması, ROS üretimini arttırır ve bunu azaltacak ve önleyecek (SOD, CAT, GSH-Px)  

yani) gerekli enzimlerin mRNA ekspresyonunu azaltır.  Erken dönemde  kurşun 

maruziyeti, bireyin nörolojik ve ruhsal sağlığı için kısa ve uzun vadeli olumsuz 

sonuçlara neden olur. Nörotoksisiteden sorumlu mekanizma tam olarak anlaşıl-

mamasına rağmen bu konu halen aktif şekilde araştırılmaktadır. Oksidatif stres, 

değiştirilmiş hücre sinyallemesi ve nörotransmisyon, kurşun nörotoksisite-

sinde rol oynadığı bildirilen önemli yönlerden sadece birkaçıdır. Kurşun toksi-

sitesi ROS oluşumu ve antioksidanların azalması yoluyla serbest radikal hasara 
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yol açar. Fonksiyonel sülfhidril enzim gruplarına bağlanır ve onları işlevsiz ya-

par, ayrıca oksidatif dengede bozulmaya katkıda bulunur. Oksidatif stres, hücre 

ölüm / yaşam yollarında önemli bir oyuncu olan Forkhead box sınıfı O transk-

ripsiyon faktörü FOXO3'ü stimüle ederek nöronları öldürür. 

Kan beyin bariyeri (BBB)  beynin bütünlüğünü toksik kimyasallar / me-

tallerden korur. Toksik metaller, fizyolojik iyonik taşıyıcıları kullanmak için ge-

rekli besin maddelerinin davranışını taklit eder. Kurşun, kalsiyum bağımlı pro-

tein kinaz C (PKC) yolunu modüle edebilir ve olgunlaşmamış beyindeki endotel 

hücre davranışını değiştirebilir ve BBB'nin bozulmasına neden olur . Bir kalsi-

yum iyonu yerine geçer ve bu nedenle BBB'yi hızla geçerek beyinde yoğunlaşır. 

Beynin içinde, esas olarak gelişmekte olan beyinde öğrenme için kritik olan nö-

rotransmitter glutamat ile etkileşir. N-metil-D aspartat reseptörü (NMDA-r), 

glutamat için bir iyonotropik reseptördür. NMDA-r'nin hipokampüste kurşun-

suz rekombinant antagonizması nörotoksisitede rol oynayan önemli mekaniz-

malardan biridir. Kurşun, hipokampal sinaptik bölgeye girer ve kalsiyum tüken-

mesi ile sonuçlanan NMDA-r fonksiyonunu bloke eder. Bu nedenle, kalmodulin-

II (CAM-II), nöronal nitrik oksit sentaz (n-NOS) ve c-AMP yanıt elementi bağla-

yıcı protein (CREB) gibi tüm kalsiyum bağımlı süreçler inhibe edilir. CREB, beyin 

kaynaklı nörotropik faktörün (BDNF) ekspresyonuna aracılık eder; sonuçta 

kurşuna bağlı bilişsel eksikliklerle sonuçlanır.  

Kurşun toksisitesinin,  kemik metabolizmasını olumsuz etkilediğini dair 

çalışmalar mevcuttur.  Örneğin, Mazumdar ve ark. Bangladeşin bir takı fabrikası 

çalışanlarında Vitamin D (Kalsitriol) seviyelerini düşük bulmuştur. Bu seviyele-

rin kurşun maruziyetinden kaynaklandığını rapor etmişlerdir.  

Kurşun maruziyetinin hematopoietik sistem üzerinde olumsuz etkileri 

vardır. Azaltılmış hemoglobin sentezi ve RBC yaşam süresi birlikte hemolitik 

veya anemiye neden olur. Heme sentezinde yer alan enzimatik sistem, hem akut 

hem de kronik kurşun maruziyetinden olumsuz etkilenir. Kurşun toksisitesin-

den olumsuz etkilenen üç enzim, d-aminolevulinik asit dehidrataz (ALAD), ami-

nolevulinik asit sentetaz (ALAS) ve ferroşellatazdır. Heme sentezinin diğer bir 

anahtar enzimi, aktivitesi azalmış ferroşelataz idrarda koproporfirin birikme-

sine ve çinko protoporfirin artışına neden olan çinkonun demir ile değiştirilme-

siyle eritrositlerdeki protoporfirin birikmesine (EP) yol açar.  İntravasküler 

boşluğa giren kurşun, hızlı şekilde kırmızı kan hücrelerine bağlanır ve ROS olu-

şumuna neden olur ve glutatyon (SH grubuna bağlanarak) ve SOD gibi endojen 

antioksidanların aktivitesine müdahale eder. Oksidatif stresin artması hasarlı 

RBC membranlarına ve hemolitik anemiye yol açar. Kurşun ayrıca, RBC 
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membranlarındaki fosfolipitlere (özellikle fosfatidilkolin) doğrudan bağlanarak 

seviyelerini azaltır ve RBC membranlarını stabilize edebilir.   

Kronik kurşun maruziyeti, artmış oksidatif stres parametrelerinin yanı 

sıra önemli ölçüde artmış karaciğer enzimleri (ALP, ALT, AST ve GGT) ile sonuç-

lanır. Artan kurşun konsantrasyonunun  LDL’ yi  arttırdığı ve HDL’ yi azalttığı 

bulunmuştur. 

Mesleki kurşun maruziyeti sperm sayısını, motiliteyi, morfolojiyi ve fonk-

siyonel parametreleri azaltarak erkek fertilitesini etkiler. Çevresel olarak   kur-

şuna maruz kalan erkeklerde seminal kalite özelliklerinde de azalma ile ilişkili 

olduğu gözlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, düşük sperm kalitesi, düşük semen 

kalitesinde kanda artmış kurşun ile FSH düzeyleri ile ilişkisi  olduğu düşünül-

müştür ama yine de net olmadığı rapor edilmiştir. 

Sıçanlarda yapılan çalışmalar, prenatal, laktasyon ve prepubertal maruz 

kalmanın büyüme ve cinsiyet hormonlarının sentezini değiştirdiğini göstermiş-

tir. Bu tür deneysel tedaviye tabi tutulan sıçanlar, vajinal açıklık yaşını geciktir-

miş ve östrojeni bozulmuş ve bu bulgular, baskılanmış serum insülin benzeri 

büyüme faktörü-1 (IGF-1) seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. Kurşuna mesleki 

maruziyet, kemotaksisini ve nötrofillerde ROS oluşumunu etkiler. Buna ek ola-

rak, kurşun, makrofajlarda fagositozu, kemotaksiyi azaltır, nitrik oksit üretimini 

ve eikozanoid metabolizmasını etkiler. Deneysel çalışmalarda, Kurşun maruzi-

yetinde antiinflamatuvar IL-10 üretiminin azalmasıyla, kemik iliğinden türeti-

len makrofajların, TNF-a, IL-6, IL-12, prostaglandin E2  üretiminin arttığı bildi-

rilmiştir. 

 

1.5 NİKEL 

Nikel, gümüşe benzer beyaz bir metaldir. Sert ve biçimlendirilebilir. Nikel, 

nikel-kadmiyumun yanı sıra elektro kaplama ve alaşım üretimi gibi çok çeşitli 

metalürjik süreçlerde kullanılır.  Nikel sülfat, nikel klorit ve borik asitle konta-

mine olmuş su çeşmesinden bir iş vardiyası sırasında içme suyundan sonra has-

taneye yatırılan işçilerde kan retikülositlerinde geçici bir artış gözlenmiştir. Ni-

kel klorür maruz bırakılan sıçanlarda lökosit ve trombosit seviyelerinde bir ar-

tış bulunmuştur.  Başka bir çalışmada  nikel bileşiğin intraperitonal (i.p)  uygu-

lamasının eritrosit sayısı, hematokrit değeri (PCV%) ve hemoglobin miktarını 

önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. 

Nikel'e maruz kalan 38 fabrika işçisinde (bileşik belirtilmemiş), immü-

noglobulin G (IgG), IgA ve IgM düzeylerinde anlamlı artışlar ve IgE düzeylerinde 

anlamlı bir düşüş gözlenmiştir.  
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Hücre aracılı immüniteye (α1-antitripsin, a2-makroglobulin, seruloplaz-

min dahil) dahil olabilecek diğer serum proteinlerinde de artış gözlemlendi. 

Nikel sülfatla kirlenmiş olan içme suyu nda 10 işçinin 3'ünde serum bili-

rubin (BUN) bir artış gözlenmiştir. Nikel ve diğer ağır metaller, süperoksit an-

yonu üretmek için iki aşamalı bir işlemde doğrudan moleküler oksijenden ser-

best radikaller üretebilir. Ağır metalin devam eden varlığında oluşan süperoksit 

anyonları daha sonra işlemdeki H2O2 üreten dismutasyon reaksiyonundaki pro-

tonlarla birleşebilir. Nikel oksidatif /nitrozatif strese neden olur:  ROS / RNS'nin 

endojen veya ekzojen hakaretler yoluyla ROS/RNS oksidatif/nitrozarif  stres 

olarak adlandırılır. Nikel DNA onarım enzimlerine bağlanabilir ve in situ protein 

degradasyonuna neden olmak için oksijen içermeyen radikaller üretebilir. DNA 

tamirinde, replikasyonunda, rekombinasyonunda ve transkripsiyonunda yer 

alan proteinlerin geri dönüşü olmayan bu zararı, nikelin toksik etkileri için 

önemli olabilir. Nikel, lipit peroksidasyonunda tüm DNA bazlarının oksidasyo-

nunu artırır. Nikel kendi başına oksijen, H2O2 veya lipid hidroperoksitlerden ve-

rimli serbest radikal oluşumuna neden olmamasına rağmen,  Nikel 'in bu oksijen 

türevleri ile reaktivitesi, belirli histidin ve sistein içeren ligandlarla şelasyonla 

modüle edilebilir.  Nikel’in sistein ile aerobik ortamda inkübasyonu, hidroksil 

radikalini oluşturur ve daha sonra karbon-merkezli bir alkil radikalini oluştur-

mak için sistein ile reaksiyona girer.  Yapılan bir çalışmada, suda çözünebilen 

nikel sülfatın, akciğer dokusu ve antioksidan enzim sistemi üzerinde büyük bir 

etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, 10 gün boyunca alter-

natif olarak nikel sülfatın i.p enjeksiyonunun akciğer dokusunda lipid peroksit 

seviyesinde önemli bir artışa neden olduğu, akciğer SOD, CAT ve GSH-Px aktivi-

telerinde önemli ölçüde azalma rapor edilmiştir. 

Oksidatif stres, normal hücrelerle karşılaştırıldığında çeşitli kanser hüc-

relerinde mevcut olduğu görülen bir hücresel redoks dengesizliğini indükler. 

Redoks dengesizliği bu nedenle onkojenik stimülasyon ile ilişkili olabilir. Oluş-

turulan ROT, seçici olarak DNA'ya zarar verebilir, muhtemelen aktif genlerdeki 

genetik değişikliklere yol açabilir. DNA mutasyonu karsinojenezde kritik bir 

adımdır ve yüksek oranda oksidatif DNA lezyonları (8-OH-G), çeşitli tümörlerde 

dikkati çekmiştir, bu da kansere neden olan etiyolojide bu hasarı güçlü bir şe-

kilde etkilemektedir.  Nikel DNA onarım enzimlerine bağlanabilir ve in situ pro-

tein degradasyonuna neden olmak için oksijen içermeyen radikaller üretebilir. 

DNA tamirinde, replikasyonunda, rekombinasyonunda ve transkripsiyonunda 

yer alan proteinlerin geri dönüşü olmayan bu zararı, nikelin kanserojen olabile-

ceğini düşündürmektedir.  
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2. SONUÇ  

Ağır metaller, yüksek bir atomik ağırlığa ve sudan en az 5 kat daha fazla 

bir yoğunluğa sahip metallerdir.  Sanayileşme,  evsel, tarımsal, medikal ve tek-

nolojik uygulamalar ağır metalllerin  çevrede yayılmalarını hızlandırmıştır. 

Kadmiyum, cıva, arsenik , kurşun ve nikel  gibi yüksek derecede toksik etkiye 

sahip metaller , halk sağlığı açısından kritik metaller arasında yer almaktadır. 

Bu metaller düşük maruziyet seviyelerinde bile çoklu organ hasarı indüklediği,  

hayati biyokimyasal değişimlere açtığı görülmüştür. Bunlar hematotoksik, im-

münotoksik, nörotoksik, genotoksik, üreme toksik, pulmoner toksik, nefrotok-

sik, hepatotoksik ve karsinojenik olduğu bilinen toksik maddelerdir. 
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İbn Arabî’nin Vahdet-i vücûd Görüşünde  
Ontolojik Mesele Olarak Sudûr Nazariyesi  

ve Allah’ın Tekvin Sıfatı 

Doç. Dr. Arif AYTEKİN 

Düzce Üniversitesi 

ÖZET: İbn Arabî Endülüs’te doğmuş ve ilk tahsilini burada yapmıştır. 
İslâmî ilimleri tahsil etse de ailesinden ve yakın çevresinden tasavvuf gelene-
ğini devraldığı görülmektedir. Fakat İbn Arabî tasavvuf adına felsefe yapmıştır. 
Yani o bir tasavvuf felsefesi geliştirmiştir. Bu felsefenin özünü “vahdet-i vücud” 
görüşü oluşturmakta olup buna göre varlık tektir. Bu tek varlık, Al-
lah’tan/Hak’tan ibarettir. Fizik âlemde görülen diğer varlıklar, Hakk’ın çeşitli 
suretleridir. İşte bu düşünceye göre Allah/Hakk, yaratıcı değildir!  Bu demektir 
ki bir şey kendisini yaratmaz. Hakk’ın zâtı cevherden ibaret olup gizlidir. Bu 
durumda ona göre Allah/Hakk, bir vehimden ibaret olup esas olan Hakk’ın su-
retleridir. Bu suretlerin en kıymetlisi insandır. İnsanların en üst derecede olan-
lar ise evliyaullah olup bunlara “ârif-i billah” denir. Bu zümrenin başında da 
kendi gibi tasavvufçuları sayar ve kelamcılar gibi diğer ilim sahibi insanları an-
layışsızlıkla suçlar. Özetle İbn Arabî, “enelhak” diyen Hallâc’ın vehmini “vah-
det-i vücutçuluk” olarak sistemleştirmiş,  Sudûr nazariyesini kullanarak Al-
lah’ın yaratıcı sıfatı olan Tekvin kavramını yok saymıştır.  

Anahtar Kelimeler: İbn Arabî, Vahdet-i vücûd, Tasavvuf, Sudûr, Tek-
vin, Hudûs, Felsefe 

 

The Sudûr Theory as an ontolojical issue and The creation  
of attribute for Allah from the point of İbn Araby’s wahdet-i vücut wiev 

 
ABSRACT: Ibn Arabi was born in Andalusia and his first education was 

here. Although he educated the Islamic sciences, it seems that Sufism tradition 
has taken over from his family and his immediate surroundings. But Ibn Arabi 
made philosophy in the name of Sufism.  So he developed a philosophy of Su-
fism. The essence of this philosophy is the concept of “vahdet-i vücud” and ac-
cording to this, existence is one. In this case, Allah/Hakk is only an imaginig 
and fantasy and what is essential is the essence of Haqq/God. Other beings 
seen in the physical realm are various surrogates of God. The person of Haqq 
consists of substance and is hidden. In short, ibn Arabi systemised the fantasy 
of Hallac, who said “enelhak,” as “Vahdat-i vücud” and ignored the concept of 
takvin/capacity of creation of God by using the “Sudûr” Theory. 

Key Words: Ibn Arabî, Sudûr, Sufizm, Creation, Hudûs, Philozofy 
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Giriş: 

İbn Arabî Hakkında: 

Muhammed b.Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah el-Arabî, et-Tâî, el- 

Hatimî. İbn Arabî, 17 Ramazan, 560(28Temmuz,1165) tarihinde Endülüs’ün gü-

neydoğusundaki Tedmür bölgesinin başşehri olan Mürsiye’de doğdu. Künyesi 

Ebû Abdullah, lakabı Muhyiddin, nisbesi el-Arabî el-Hatimî, et-Tâî’dir. Malikî ka-

dısı ve kelâm âlimi Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’den (ö.543/1184) ayırt edilebilmesi 

için İbn Arabî şeklinde de yazılmış1 olup biz de bu kullanımı tercih etmiş bulu-

nuyoruz. Sekiz yaşlarına kadar Mürsiye’de yaşayan İbn Arabî, ailesinin İş-

bilye’ye göç etmesiyle Muvahhidî kültüre önem verilen ve başkent olan ilim 

merkezi bu kentte İbn Tufeyl (581/1185), İbn Rüşd (595/1198) ve İbn Zühr 

(557/1162) gibi ilim ve fikir erbabının etkili olduğu çevrede bulunmuş olma-

sına rağmen büluğ çağlarında manevî bir işaretle inzivaya çekilip kendi iç âle-

mindeki hazineleri ortaya çıkarmaya karar verdiği özel bir hayat tarzı ile geçir-

diği halvet ve riyazat sonrası, marifet kapılarının kendisine açıldığından bahse-

dilir. Rivayete göre İbn Rüşd, dikkatini çeken bu çocuğa bir sorar; onun bu so-

ruya verdiği cevap karşısında İbn Rüşd’ün benzi sararıp titremeye başlar… İbn 

Arabî’nin, Hz. Peygamberle manevî görüşmeleri ve aldığı manevî işaretle rey ki-

taplarından uzak durur. Fakat zâhirî ilimleri aldıktan sonra zühd ve takvâya yö-

neldiği hakkında rivâyetlere dayalı birçok menkıbe anlatılır. Gerçek tahkik yo-

luna intisabının ise ilk mürşidi Ebü’l-Abbas el-Ureybî( ?/..) ile buluşması ve Hızır 

ile karşılaşıp ondan hırka giymesinden sonra gerçekleştiği söylenir2. Hızır’dan 

giydiği ikinci hırka ise Ali b. Abdullah el-Câmî’nin (898/1492)  de yine Hızır’dan 

giymiş olduğu hırkadır. Anlaşılan sadece “Hızır marka” hırkalar giyinirdi! Halk 

arasında, daha doğmadan adının bile Abdülkadir Geylânî (561/1165-66) tara-

fından zikredildiğine inanılması, İbn Arabî etrafında akıl almaz efsane örgüsü 

oluşturulduğu dikkatlerden kaçmaz. Bu tür efsanelerin bazı bilimsel yayınlarda 

zikredilmiş olması bunların, gerçek adına herhangi bir kıymet ifade ettiğini gös-

termez: “Şeyh Muhyiddin, -Tanrı ondan razı olsun- şöyle demiştir: Mezarlıkta 

dört gün kaldım, sonra oradan bütün bu ilimlerle çıktım”3.  Mezarlıktan aldığı 

ilimlerle dirileri ne kadar idare ettiği (!) ifade edilmiş sayılır. Kendisinin, ne bir 

                                                           
1 -M. Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, C.20, İstanbul 1999, s.493; Mah-
mud Erol Kılıç ve Abdurrahman Alkış, Füsûsu’l-Hikem, s. 15. 
2 -Mahmud Erol Kılıç, Age, s.494. 
3 -Ebü’l-Hasan Ali b. İbrahim el-Karî el-Bağdadî, ed-Dürrü’s-semîn fî menakıbi’ş-Şeyh Muhyiddin, 
s.21 (Çeviri, Dr. Abdülkadir Şener-Dr. M. Rami Ayas). Eser Dr. Salahuddin el-Müneccid tarafından 
1959 yılında tahkikli neşir olarak Beyrut’ta yayınlanmış olup Türkçe’ye tecümesi, 1972 de Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından çıkmıştır. 
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peygamber ve ne de bir nebî olmadığını ifade ederek4 tekebbürde sınır tanıma-

yan İbn Arabî’nin, bu tür ilim ve akıl dışı menkıbelerin ona ait bir mertebe imiş 

gibi gösterilmesi5 ayrı bir yanılgı olsa gerek. İbn Arabî’nin, ülema nezdindeki iti-

barını ısbat etmeye çalışan menkıbe, aslında hem ilmin, hem de ilim adamının 

değerini düşürmüş sayılır: “Şafiî baş kadılarından Şemsüddin el-Hûyî, Şeyh 

Muhyiddin’e kul gibi hizmet eder ve onun her isteğine boyun eğerdi. Her gün, 

Muhyiddin’in yanına girip mübarek yüzünü görmeden önce, onun adına otuz 

dirhem sadaka verir: ‘Ey iman edenler, siz Peygambere mahrem bir şey arz et-

mek istediğiniz vakit, bu mahrem konuşmanızdan önce sadaka verin’ âyetini 

okurdu”6. Kelâmcılarla anlaşamayan, onları küçümseyip levm eden İbn Arabî, 

ünlü bir kelâmcı olan Fahreddin er-Râzî’ye bir mektup gönderir ve ona “ilmi 

doğrudan doğruya Allah’tan almasını öğütler. Râzî, bu tavsiye üzerine inzivaya 

çekilir ve: “otuz yıldır itikat ettiğim bir meselenin, şu anda içime doğan bir delil 

ile başka türlü olduğu anlaşıldı” diyerek daha önce edindiği bilgilerin yanlış ve 

geçersiz olduğunu itiraf eder7. İbn Arabî ile görüşmediği halde ve hele Fusûs’un 

telifinden önce vefat ettiği için bu eseri okumadığı halde, Râzî’yi âdetâ susturup 

ilimlerdeki kazanımlarını sıfıra müncer etmek gibi etkili bir kelâmcıya karşı ted-

birler alındığını söyleyebiliriz. Son dönem muhakkik, mütercim ve şârihlerin bu 

durum karşısında suskun kalmaları ilim adına esef vericidir. Ancak içinde bu-

lunduğumuz yakın dönem âlimlerinden Hayrettin Karaman’ın, bu önemli ko-

nuya açıklık getirme ve bu hususta bir ölçü ve sınır koyma gayreti, bâtıl inanç-

ların tashihi konusunda ümit verici bir gelişme olarak görülebilir8. 

İbn Arabî, hayatı boyunca İspanya, Kuzey Afrika, Anadolu, Hicaz ve Şam 

diyarı gibi birçok ülke ve önemli ilim merkezi olan şehirlerde bulunmuş ve bu-

ralardaki önemli ilim adamlarıyla görüşüp onlarla ilim alış-verişinde bulunmuş-

tur. İspanya dışında bulunduğu şehirler, Mekke, Medine, Şam, Halep, Musul, Ma-

rakeş, İşbilye gibi önemli merkezlerdir. Anadolu’ya seyahatleri de söz konusu 

olan İbn Arabî, Urfa, Diyarbekir, Malatya, Sivas ve Konya’yı ziyaret eder ve Ma-

latya’ya yerleşir. I. Gıyaseddin Keyhüsrevin, Mecdüddin’i Konya’ya çağırması 

üzerine İbn Arabî de onunla birlikte gider ve Selçuklu Sultanlarıyla bu vesile ile 

tanışmış olur. Dostu Mecdüddin vefat edince, (615/1218) vasiyeti üzerine dul 

kalan hanımıyla evlenir. Böylece Sadrüddin Konevî (673/1274) de İbn Arabî’nin 

                                                           
4 -İbn Arabî, Fusûs, s.26. 
5 -Ebü’l-Hasan Ali b. İbrahim el-Karî el-Bağdadî, a.g.e. s.33. 
6 -a.e., s.26. 
7 -a.e., s.23. 
8 -Hayreddin Karaman, Tasavvuf Şriatsız Olamaz, İz Yayıncılık, İstanbul, 2017. 
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üvey oğlu olur ve onun yanında yetişip İbn Arabî’nin en has öğrencisi ve muak-

kibi olarak onun felsefesini temsilen sürdürür. Çok evlenen İbn Arabî, ilk evlili-

ğini İşbilye’de yapar. İkinci defa Mekke’de, üçüncü kez de Malatya’da, dördüncü 

olarak da Dımaşk’ta evlilik yapar. 22 Rebîülâhir 638 (10 Kasım 1240) tarihinde 

Dımaşk’ta Benî Zekî’lerin mâlikanesinde vefat eden İbn Arabî, Kâsiyûn dağı ete-

ğindeki Sâlihiye semtinde bulunan Kadı Muhyiddin İbnü’z-Zekî ailesinin kabris-

tanına defnedilir. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşünde uğradığı Şam’da 

ilk iş olarak onun kabrinin yerini tesbit ettirerek üzerine bir türbe, yanına da bir 

cami ve bir de tekke yaptırır. Bu tekkenin, II. Abdülhamid tarafından da tamir 

ettirilmiş olduğu9 bilinmektedir.  

Çok sayıda eseri olan İbn Arabî’nin, Futuhât-ı Mekkiye ve Fusûsu’l-Hi-

kem’in ayrı özelliğinden bahsedilir. Zira bunlardan Futûhat-ı Mekkiye’yi, ya 

Kâbe’yi tavaf ederken veya murakaba için Harem-i şerifte oturduğu esnada Al-

lah’ın kendisine açmış olduğu şeyler olduğunu ve ilk önce bunların kendisine 

okutulduğunu, ardından “rabbânî ilkâ ve ilâhî imlâ” ile satıra geçildiğini söyler. 

İfadesine göre, Dimeşk’e yerleştikten sonra kendisine vâki olan mübeşşiratta, 

Hz. Peygamber’in elinde bir kitapla zuhur ederek “Bu elimdeki, hikmetlerin yu-

valarını (fusûsu’l-hikem) gösteren bir kitaptır, bunu al ve faydalanacak kimse-

lere açıkla” dediğini nakleden İbn Arabî’nin, bu işaret üzerine fusûsu’l-hikem’i 

627(1230) yılında burada telif ettiği beyan edilir. Aslında yazdığı bütün eserle-

rini herhangi bir müellif gibi düşünüp taşınarak yazmadığını, bu eserlerde yer 

alan bilgilerin zihinsel ürünler olmaktan ziyade birer “ilâhî imlâ” olduğunu özel-

likle vurgular10. İbn Arabî’nin ifadelerinden anlaşıldığına göre sözlerinden ve fi-

kirlerinin doğruluğundan şüphe edilemeyeceği; üslup bakımından telifâtının 

Kur’ân’a benzediği ve böylece takdis edilmesi gerektiği gibi sonuçlar çıkartılma-

sının doğal olacağı iddiasını zımnen taşıdığı söylenebilir.  

İbn Arabi’nin menkıbeleri hakkında özel çalışma11 da mevcut olup burada, 

ilmî üslupla neşredilen bir eserde zikredilmeyecek gerçek dışı hallerden bahse-

dilir. Bunlardan bazı örnekler: “Kendisine gelen ilhamları, bire bir olduğu gibi, 

bazen de kapalı bir şekilde yazmıştır”12. “Mezarlıkta dört gün kaldım, sonra 

                                                           
9 -M. Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, C. 20, s. 495. 
10 -Erol Kılıç, a.e., s. 494-495.  
11 -Ebü’l-Hasan Ali b. İbrahim el-Karî el-Bağdâdî, ed-Dürrü’s-semîn fî menâkibi’ş-Şeyh Muhyiddin. 
(Kitabın müellifi, hicri 8. y.y. mutasavvıflarından olup İbn Arabî’yi ilk savunanlardandır. Kitap 
1959 yılında Beyrut’ta yayınlanmıştır. Dr. Abdülkadir Şener ve Dr. M. Rahmi Ayas tarafından ter-
cüme edilip 1972 senesinde Ankara Üniversitesi Basımevi tarafından yayınlanmıştır.). 
12 -Abdülkadir Şener, Menkıbeler, s.7. 
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oradan bütün bu ilimlerle çıktım”13 . Fahreddin Râzî’nin halktan ayrılıp inzivaya 

çekilmesini İbn Arabî’ye bağlayan hikâye: “Râzî bir gün seçkin arkadaşları ve 

öğrencileri ile otururken aniden bayılacak derecede titrer ve ağlar. Sebebi soru-

lunca da Râzî şöyle der: Otuz yıldır itikat ettiğim bir meselenin, şu anda içime 

doğan bir delil ile başka türlü olduğu anlaşıldı…” Bu dururm Şeyh Muhyiddine 

ulaşınca onu uyarma fırsatını kaçırmamış olup, Razî’ye, nazarî ilimlerden uzak-

laşıp ilahî nefhalara gönlünü açmasını, başka bağların hepsini kesmesini ve ilmi 

doğrudan doğruya Allah’tan almasını öğütlemiştir”14. “İmdi, Resûlullah aleyhis-

selâmı Şam’da, hicrî 627 yılı Muharrem ayının son on gün içerisinde düşümde 

gördüm. Elinde bir kitap vardı. Bana: Bu, Fusûsü’l-Hikem kitabıdır; al bunu, in-

sanlara sun ki ondan faydalansınlar buyurdu. Ben de, dinleme ve boyun eğme 

bize buyrulduğu üzere,  Allah’a, onun elçisine ve bizden olan buyruk sahipleri-

nedir. Bana tarif ettiği şekilde, artıksız ve eksiksiz olarak bu kitabı ortaya koy-

mak yolunda Resûlullah’ın isteklerini temiz bir maksat, ihlas ve himmetle ger-

çekleştirdim….” “Söylediklerim, ancak bana verilenler. Bu satırlarda yazılı bulu-

nan ancak bana indirilendir. Ne bir resul, ne de bir nebiyim. Ancak bir vârisim 

ben”15.  

 

İbn Arabî hakkında lehte ve aleyhte olanlar: 

Bazı araştırmacı ve yazarlar, İbn Arabî’nin fikirlerini benimseyip, takdir 

ve takdis edenleri öne çıkarır. Bu gayretin temelinde, İbn Arabî’yi tenkit ve tekfir 

edenlere karşı oluşan reaksiyon yatmaktadır. Aslında fikirler ne kadar savun-

maya muhtaç ise o kadar eksiği ve yanlışı vardır denebilir. Buna karşılık şahıslar 

ve fikirler hakkındaki müdellel tenkitler, doğal olarak haklı ve güçlüdür. İbn 

Arabî’yi en az elli üç İslâm âlimi 138 kadar aleyhte fetva ile tenkit ve tekfir et-

mişse, bunun çok haklı nedenleri var olmalıdır. Hal böyleyken, şer’î ve aklî de-

lillere dayanan araştırmacı ve ilim erbabını kısır düşüncelilik ve anlayışsızlıkla 

itham edip aşağılamak16, ne tefekkür ve düşünce erbebına yakışır ne de müte-

şerri tasavvuf erbabına… İbn Arabî hakkında lehte görüş verenlerin isim liste-

sinde, Fahrüddin-i Razî, İzzüddin b. Abdisselâm ve İbn Hacer el-Askalanî de sa-

yılmaktadır17. Halbuki bu kişiler, Bikaî’nin listesinde aleyhte olan âlimler ara-

sında yer alır. Bu hususlara ait bilgiler, bu çalışmanın ileriki bölümlerinde yer 

                                                           
13 - Abdülkadir Şener,a.e. s.21. 
14 - Abdülkadir Şener, a.e. s.23. 
15 - Abdülkadir Şener, a.e. s.32-33. 
16 -Bak. Mahmut Erol Kılıç ve Abdurrahim Alkış, Füsûsu’l-Hikem, s. 24-25. 
17 -A e, s. 22-23. 
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almaktadır.  İbn Arabî’yi tekfir eden âlimlerin listesi18, onun İslâm ümmetini ne 

kadar rahatsız ettiği konsunda okuyucuya bir fikir verebilir.  

                                                           
18  1--İmâm, örnek Ârif, Şeyh’ul İslâm Asrının Hâfız’ı Şeyh Zeyn’ud Dîn Abd’ur Rahîm İbn’ul Huseyn 
el-Irâqî 
 2-(725-806H).   
3-Alî bin Muhammed bin Alî eş-Şerîf el-Curcânî (740-814H). 
4-Abd’ur Rahman bin Ahmed bin Abd’il Ğaffâr Adud’ud Dîn el-Îcî (709-753H). 
5-Mes’ûd bin Umar bin Abdillah es-Sa’d et-Teftâzânî (712-792H). 
6-Şeyh Zeyn’uddîn el-Irâkî’nin oğlu Ebu Zur’a, İmâm Velî’yyud Dîn Ahmed el-Irâkî (762-826H). 
7-İmâm Ebû Alî İbnu Halîl es-Sukûtî. 
8-İmâm Şehâb’ud Dîn Ahmed bin Yahyâ bin Ebû Hecle et-Tilmisânî el-Hanefî (725-776H). 
9-İmâm Seyf’ud Dîn Abdi’l Latîf bin Belbân es-Su’ûdî. 
10-Allâme Bedr’ud Dîn Huseyn bin el-Ehdel (885/1451). 
11-Yemen beldesinde olan Şeyh Ebeyât Huseyn. 
12-Sultân’ul Ulemâ İzz’ud Dîn Abd’il Azîz bin Abd’is Selâm bin Ebi’l Kasım es-Sülemî eş-Şafiî 
(557-660H). 
14-Şeyh’ul İslâm Takiyy’ud Dîn Muhammed bin Dakîk el-Iyd (625-702H). 
15-İbn’ul Cezerî eş-Şafî olarak bilinen Şeyhimiz Allâme Muhammed bin Muhammed bin Muham-
med bin Alî bin Yûsuf (751-814H). 
16-Şeyh’ul İslâm Allâme Kâdiy’ul Kudât Takiyy’ud Dîn Ebu’l Hasen Alî bin Abd’il Kâfî es-Subkî 
(683-756H). 
17-Ahmed bin Abd’il Halîm bin Abd’is Selâm bin Abdillah bin Ebi’l Kâsım İbnu Teymiyye el-
Harrânî sonradan ed-Dimeşkî (661-728H). 
18-Kâdiy’ul Kudât, Tasavvuf ehlinin örneği, Şafî’lerin İmâmı Bedr’ud Dîn Muhammed bin Cemâ’a 
(639-733H). 
19-Örnek Ârif İmâd’ud Dîn Ahmed bin İbrâhîm el-Vâsitî (657-711H). 
20-Allâme Şems’ud Dîn Muhammed bin Yûsuf İbnu’l Cezerî, (?-711H). 
21-Örnek İmâm Burhân’ud Dîn İbrâhîm bin Me’dâd el-Ca’berî (687H). 
22-Allâme Zeyn’ud Dîn Umar bin Ebi’l Haram el-Kettânî eş-Şafiî (653-738H). 
23-İmâm Ebû Hayyân Muhammed bin Yûsuf el-Endulusî (654-?H). 
24-Hâfız Takiyy’ud Dîn el-Fâsî (775–832H). 
25-Kemâl ed-Demîrî (742-808H). 
26-Taki el-Husanî. 
27-Şeyh Bahâ’ud Dîn es-Subkî (719-773H). 
28-Allâme el-Kâdı Şeref’ud Dîn İsâ bin Mes’ûd ez-Zevâvî el-Mâlikî (664-743H). 
29-Şeyh, İmâm, Muhakkik, Zâhid, Örnek Ârif Nûr’ud Dîn Alî bin Ya’kûb el-Bekrî eş-Şafiî (?-727H). 
30-Allâme Necmu’d Dîn Muhammed bin Akîl el-Bâlesî eş-Şafiî (660-729H). 
31-Zamanının nâdir Allâme’si Ebû Emame Muhammed bin Alî İbn’un Nakkâş el-Misrî eş-Şafiî 
(720-763H). 
32-El-Muğnî kitâbının sâhibi Allâme Cemâl’ud Dîn Abdullah bin Yûsuf bin Hişâm (719-761H). 
33-Allâme Kâdiy’ul Kudât Ebû Zeyd Abd’ur Rahmân İbnu Haldûn (732-808H). 
34-Allâme Şems’ud Dîn Muhammed el-Îzerî eş-Şafiî. 
35-Allâme Lisân’ud Dîn Muhib İbn’ul Hatîb el-Endelusî el-Mâlikî (713-766H). 
36-Rihle Hâfızı Şems’ud Dîn Ebû Abdillah Muhammed el-Mevsilî eş-Şafiî. 
37-Zamanının Allâmesi, Kâdıy’ul Kudât, ve Mısır’ın Kâdısı Şems’ud Dîn Muhammed bin Ahmed 
el-Besâtî el-Mâlikî. 
38-Şeyh’ul İslâm, asrının Hâfızı Kâdıy’ul Kudât Ebu’l Fadl İbnu Hacer (el-Askalânî), (773-852H). 
39-İbnu Hacer el-Askalânî’nin Şeyhi, Şeyh’ul İslâm Sirâc’ud Dîn Umar bin Raslân el-Bulkînî (724-
805H). 



İbn Arabî’nin Vahdet-i vücûd Görüşünde Ontolojik Mesele Olarak Sudûr Nazariyesi… 

133 
 

Tarih boyunca, üzerine çok sayıda şerhler yapılan Fusûs ve müellifi hak-

kında, bir fânî ve eseri ile ilgili söylenmesi câiz olmayacak takdir ve takdis ifa-

deleri sarfedilir. Son dönem Fusûs şârihlerinden Ahmed Avni Konuk, İbn 

Arabî’yi red ve tenkit edenlere “münkir” yakıştırmasında bulunurken ,19 Fusûs 

mütercimlerinden M. Nuri Gencosman da, Fusûs’un doğrudan doğruya Hz. Pey-

gamber’den alınması iddiasına istinaden, şeyhin taraftalarınca eseri hakkında 

“…Bu eserin bir Hadis kitabı gibi telakki edilmesi gerekli bulunduğunda ittifak 

etmişlerdir”20 diyerek, Müslümanların, Hadis kavramını ve inancını yok saymış 

olur. Fusûs’taki ifadelere itirazı câiz görmeyen ünlü şârih Ahmed Avni Konuk, 

şerh ettiğ bu eseri tebcil ve takdis için, Kur’ân’ı Kerim ile Fusûs arasında, hiçbir 

Müslümanın kabul edemiyeceği şöyle bir mukayese yapar: Fakir derim ki 

Fusûsü’l-Hikem’in dahi kelâmullah gibi iki hassıyeti vardır. “Yudillu bihî kesîren 

ve yehdî bihi kesiren ve mâ yudillu bihî ille’l-fâsıkîn” . Ya’ni okuyanların bir 

kısmı hidayete vâsıl olur ki bir kısmı da dalâlete düşer. Kur’ân’ı Kerim bu hassı-

yetleri câmi’ olmakla beraber, onu mütala ve kıraat eden kimseyi men’ etmek 

câiz değildir. Zira Kurân bir mihekktir; altın ile bakır ayrılmak için gelmiştir. 

Fusûsü’l-Hikem dahî öylece bir mihekktir. Akıl ve irfan sahipleri bir kere kendi-

lerini ona vurmalıdır, tâ ki Hak için hüccet-i bâliğa sâbit olsun! Ve neticede 

                                                           
40-Allâme Burhân’ud Dîn es-Sefâkînî. 
41-Asrının Hâfızı Şems’ud Dîn Muhammed bin Ahmed bin Osmân ez-Zehebî (673-748H). 
 42-“İbnu’l Hayyât” olarak bilinen, öğretmen ve Müftü, İmâm Radiy’ud Dîn Ebû Bekir bin Mu-
hammed bin Sâlih el-Cebelî eş-Şafiî (772-811H). 
43-İmâm ve Müftü, Kâdı Şehâb’ud Dîn Ahmed bin Alî en-Nâşirî eş-Şafiî (789-854H). 
44-Yemenin Faziletlisi Şeref’ud Dîn İsmâ’îl bin Ebi Bekr el-Mukrî eş-Şafiî (808-875H). 
45-Zamanının nâdir (Şeyhi) Âlâ’ud Dîn Muhammed bin Muhammed el-Buhârî el-Hanefî (?-
730H). 
46-Zamanının örnek Zâhid’i, Salâh, Ma’ârif ve Vera ile anılan, Dimeşk’teyken lisânı ezberleyen 
Şeyh Alî bin Eyyûb’un oğlu (İbn’uş Şeyh) Fâdıl Cemâl’ud Dîn Abdullah (666-748H). 
47-Kâhire Hanbelî Kâdısı, Kâdı Sa’d’ud Dîn el-Hârisî (?-711H). 
48-Ebû Abdullah Muhammed bin Arefe el-Verğamî et-Tûnusî el-Mâlikî (?-803H). 
49-Hâfız ve Zâhid Şems’ud Dîn Muhammed bin Muhib Abdillah bin Ahmed el-Makdisî es-Sâlihî 
(?-789H). 
50-Hâfız Cemâl’ud Dîn el-Mizzî (?-728H). 
51-Kâdı Şihâb’ud Dîn Ahmed bin Alî bin Hacer eş-Şafiî. 
52-Alâ’ud Devle es-Semnânî, (659-736H). 
53-İbn’ul Muqrî, (?-837H). 
54-Nûr’ud Dîn el-Heysemî. 
55-Burhân’ud Dîn el-Bikaî (809-885H). 
56-Alîyy’ul Qârî (?-1014H) 
19 -Ae, s, 24. 
20 -M. Nuri Gencosman, Fusûlü’l-Hikem, ön söz, s.XII. 
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“ferîkun fi’l-cenne ve ferîkun fi’s-saîr (Şûra, 42/) sırrı kuvveden fiile gelsin”21. 

Halbuki -gelecek bölümlerde açıklandığı gibi- İbn Arabî’ye göre herkes 

musîbdir. Hangi din, mezhep ve inanca sahip olursa olsun, herkes âhirette kur-

tulmuştur. Nitekim cehennem azabı cehennemlikler için bir zevk ve haz olacak-

tır. Yani buna göre cennet ile saîr arasında fark kalmıyor demektir. Bu durumda 

hangi sır kuvveden fiile geçecek?   

 

Günümüz Bazı İli adamı ve Araştırmacılarının İbn Arabî Hakkındaki 

Kanaatleri: 

İbn Arabî hakkındaki görüşlerini Tasavvuf-Şeriat bağlamında ele alan ve 

sadece Futûhât-ı Mekkiye’ye atıfta bulunan Hayreddin Karaman, şu ifadeleri ile 

İbn Arabî’yi İslâm toplumunun büyük mürşidleri arasında sayar: “…Halkı uyar-

mak bakımından bu yolun büyük mürşidlerinin şeriata nasıl bağlı olduklarını, 

şeriat hakkında söylediklerini, şeriatsız tarikatın, marifetin ve hakikatın elde 

edilmesinin mümkün olmadığı konusundaki ittifaklarını kendi eserlerinden ak-

tarmanın yararlı olacağından şüphe etmiyorum. İşte bu faydayı sağlamak ümi-

diyle isimlerini sıralayacağım gerçek mürşidlerin eserlerine başvurdum, amacı-

mıza uygun düşen ifadelerini naklettim” dedikten sonra Hâris el-Muhasibî 

(243/857) ile başlayıp, İbn Rüşd (595/1198) ile biten ve İbn Arabî’nin de arala-

rında olduğu on üç mutasavvıf ve filozofun isim listesini verir22. Karaman, kita-

bının devam eden “Muhyiddin b. Arabî ve Şeriat” başlığı altında Futûhât-ı Mek-

kiye’ye atıfla İbn Arabî’nin, itikat ve fıkıh konularında ehl-i sünnet yolunda ol-

duğunu yine müellifin  mezkur eserinden yaptığı yorum alıntıları şeklinde şu 

kanaatleri serdeder: İbn Arabî, inanç esaslarıyla ilgili kanaatlerini ehl-i sünnete 

uygun olarak beyan etmiştir. İman esasları Kur’an-ı Kerim’den çıkartıldığı için, 

İbn Arabî’nin,  bu hususta kelâm ilmine ihtiyaç olmadığı beyanına işaret eder. 

Bu tür beyanlar da, kelâm metodunda olduğu gibi, aklî delillerle takviye edilir! 

Kelâmcıları, inanç esaslarının savunucuları olarak kabul etmekle birlikte, bir 

yerleşim yerinde sadece bir kelâncının varlığını yeterli bulur. Buna karşılık fıkıh 

ilminin önemi ve çok sayıda fakihin bulunmasına ayrıca vurgu yapar. İbn 

Arabî’nin benimsediği iman esaslarını Ebû Hanife’nin el-Fıkhu’l-ekber’ine ol-

dukça yakın olduğu ifade edilerek bu konuda mukayese anlamında açıklamalara 

yer verilir23. Ancak bilindiği gibi, İbn Arabî’nin son yazdığı veya kendi ifadesi ile 

                                                           
21 -Mahmut Erol Kılıç ve Abdurrahim Alkış, Füsûsu’l-Hikem, s. 25 (Ahmed Avni Konuk için verilen 
dip not geçerlidir). 
22 -Hayreddin Karaman, Age, önsöz, s.10, İz Yayıncılık, İstanbul, 2017. 
23 -Age, s. 137-147. 
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“Kendisine rüyada Hz. Peygamberin bizzat elliyle, “bu Fusûs’tur, al bunu üm-

mete olduğu gibi tebliğ et!” diyerek emaneten teslim aldığı, başka bir tabirle 

kendisine indirilen(!) bu eserin değeri hakkında İbn Arabî şöyle der: Benim di-

ğer eserlerimi anlamak isteyen Fusûs’u okusun. Buna göre Fusûsü’l-hikem İbn 

Arabî’nin görüşleri hakkında en önemli ölçüdür. Öyleyse sadece Futûhât-ı Mek-

kiye ile onu anlamış olamayız. O yüzden bir çok İslâm âlimi, İbn Arabî’yi, önce-

likle Fusûs ile anlayıp anlatmışlardır. Nitekim bu çalışmanın ileriki kısımlarında 

görüleceği gibi, İbn Arabî’nin itikadının ehl-i sünnete uygunluğu şöyle dursun, 

hiçbir müslüman mezhebinin itikadına uymaz. O, vahdet-i vücud felsefesi uğ-

runa, Kur’ân âyetlerini tahrif ile suçlanmaktadır, nerde kaldı ki akâid konularını 

Kur’ân’dan doğru bir şekilde çıkarmış olsun! Ya da onun akîdesi hakkında nihâî 

söz söylemek için, Futûhat’ta geçen sahih akâid konularını Fusûs ile iptal edip 

etmediği incelenip karşılaştırması yapılmış olmalı. Zira insanlar, daha çok yan-

lışlarıyla ölçülür. Çünkü doğrular Allah’tan ve insanlardan olup, yanlışlarımız bi-

zimdir 

 

Sudûr ve Vahdet-i vücûd Teorilerini Tekvin Sıfatı Üzerinden Düşün-

mek: 

Sudûr: 

“Sözlükte ‘doğmak, meydana çıkmak, sâdır olmak, zuhur etmek’ anlamında 

masdar olan sudûr kelimesi felsefe terimi olarak kâinatın meydana gelişini yorum-

lamak üzere tasarlanan, yoktan ve hiçten yaratma (halk) inancından farklı ol-

duğu ileri sürülen teoriyi ifade eder. Sudûr yerine “akmak, fışkırmak, taşmak” 

mânasındaki feyz de kullanılır. Batı dillerinde sudûr procession, feyz ise emana-

tion terimleriyle ifade edilir. Semavî dinler tarafından evrenin Allah’ın mutlak 

irade ve kudretiyle sonradan ve yoktan yaratıldığına dair verilen bilgilerin birta-

kım mantıkî açmazlara sebep olduğu gerekçesiyle Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozof-

lar, evrenin ortaya çıkışını çelişkilerden uzak ve daha anlaşılabilir bir sistemle 

açıklamak üzere kaynağını Plotin’den alan sudûr teorisini benimsemişlerdir. An-

cak söz konusu teori, Plotin’in İslâmî kaynaklarda Eŝûlûcyâ ve Kitâbü’r-Rubûbiyye 

diye geçen Enneades adlı eserinde varsa da hiyerarşik bir sistem şeklinde ilk defa 

Fârâbî felsefesinde görülür. Bu teoriyle filozof ezelî ve kadîm olanla sonradan 

olanı, değişmeyenle değişikliğe uğrayanı, bir başka deyişle bir ve mutlak olanla 

çok ve mümkün olan varlıklar arasındaki ilişkiyi belirtmek, böylece en ulvîsinden 

en süflîsine kadar bütün kâinatı bir sıra düzeni içinde yorumlamak istemiştir. De-

terminist bir sistem olan Sudûr sistemin en başında ve en üstte mutlak bir olan 

Allah, en altta ise mükemmellikten en uzak olan ve eksikliği temsil eden şekilsiz ilk 
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madde (heyûlâ) bulunmaktadır”24. Öyle anlaşılıyor ki, sudûr nazariyesini benim-

seyenler, salt akıl olarak niteledikleri Allah’ın, kâinatla ilişkisini ispat edecek 

olan sıfatlarını gerekli görmezler. Onlara göre “son derece cömert ve kâmil olan 

Allah kâinatın varlığı için yeter sebeptir. O'nun salt akıl olması, kendi zatını bil-

mesi ve düşünmesi sayesinde irade ve ihtiyarına gerek kalmadan bu varlık tabii 

bir zorunlulukla O'ndan çıkarak (sudûr) meydana gelmiştir. Yalnız buradaki zo-

runluluk mantık bakımından değil Allah'ın zorunlu varlık oluşundan kaynaklan-

maktadır”25. 

Sudûr nazariyesi, felsefe ve özellikle de tasvvuf yoluyla İslâm kültür ve 

ilim alanında kendisine önemli bir yer edinmekle birlikte günümüze kadar 

ciddî tenkitlere de uğramıştır. Başta Gazzâlî olmak üzere sudûr teorisi İbn Rüşd, 

Ebü'l-Berekât el-Bağdadî ve Takıyyüddin İbn Teymiyye gibi kelâmcı ve filozof-

larca çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Şöyle ki: 1. Allah'ın varlığını ve O'nun kendi 

zatını bilmesini kâinatın O'ndan taşıp çıkması için yeter sebep saymak, diğer bir 

ifadeyle sudûr olayının zorunlu olduğunu savunmak Allah'ın irade ve ihtiyarını 

inkâr veya en azından onu sınırlamak anlamına gelir. Bu da pasif bir tanrı anla-

yışına yol açtığından teolojik açıdan kabul edilemez. Bu teoriyi temellendiren fi-

lozoflar her ne kadar sudûrun zaman dışı olduğunu söylüyorsa da sudûr bir olgu 

ve eylem olduğuna göre belli bir süreçte gerçekleşmesi gerekir. Onlar yaratma 

fiilinde zaman problemini çözemedikleri için bu teoriyi benimsemişlerdir. Hal-

buki zaman bakımından yaratma ile sudûr arasında herhangi bir fark yoktur26. 

Ne var ki İbn Arabî, vahdet-i vücûd felsefesini filozofların sudûr nazari-

yesi üzerine kurarken, Hz. Peygamber adına konuşur ve bu konudaki felsefe-

sine Kur’ân’dan âyetler zikreder. Kur’ân’da27 ve Hadislerde28 ise Yüce yaratı-

nın güzel isimlerinin var olduğu beyan edilip bunlar vasıtasıyla Allah’a yakın 

olmayı emreder. Beyhakî (458/1066), Allah’ın isim ve sıfatlarını anlatırken 

önce bu isimlerin, O’nun ta’tilden, şirkten, teşbihten, illet ve ma’lulden, başka 

bir şeye ihtiyaçtan uzak olduğu anlamına geldiğini açıkladıktan sonra Rab ve 

Bârî isimleriyle başlayıp fiilî sıfatlarına ait olan yaratma ile ilgili isimlerini be-

yan eder29.  

 

                                                           
24 -Mahmut Kaya, “Sudûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 37; sayfa: 467. 
25 -Mahmut Kaya, ae., a.y. 
26 -Mahmut Kaya a.y. 
27 -Bak: A’râf, 7/180; İsrâ, 17/110; Tâ Hâ, 20/8; Haşr, 59/24;  
28 -Müslim, Zikir, 5-6; Buharî, Daavât, 68; İbn Mâce, Duâ, 10. 
29 -Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sıfât, s. 8-9,  Dâaru ihyai’t-türâsi’l-Arabiyye, Beyrut, ts.. 
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Hudûs ve Yaratma: 

“Her hâdisin bir muhdisi vardır” hükmü, hâdis olanın, kendiliğinden var 

olamayacağı esası üzerine bina edilir. Hâdis mahlûk/yaratılmış demek olup 

muhdis/yaratan demektir. Yaratıcı olan yüce Allah’ın Hâlik, Bâri, Musavvir, 

Mübdi’, Münşi’, Muhdis, Fâtır, Rab, Câil gibi yaratma sıfatını ifade eden çeşitli 

isimleri vardır. Yüce Allah’a isim olmuş yaratma sıfatlarının mükevvenata taal-

lükü esnasında, varlığı zarûrî olan sıfatı ise Kudret sıfatıdır. İlahî kudretin, müm-

kinâta taallükü ile mükevvenâtın/mahlûkatın var olması anında bu kudretin ka-

zandığı başka bir vasfa Tekvîn denir. Aslında kudretin gerektirdiği Tekvin sıfatı 

da diğer sıfatlar gibi ezelî ve ebedîdir. Aslı itibari ile Tekvin sıfatının ezelî olması, 

bu sıfatın taallükü ile meydana gelen mahlûkatın/mükevvenatın veya muh-

desâtın da ezelî olmasını gerektirmez. Kelâmcıların bu konudaki hassasiyeti, 

Hâlik ile mahlûkun birbirinden özü ve vasıfları itibariyle ayrı olması esasına da-

yanır. Bu konuda onlar, İbn Arabî gibi, vahdet-i vücûd felsefesine inanan muta-

savvıfa ile tam bir ihtilaf içinde olup, bu konuda bu tasavvufçuları tekfir ederler. 

Zira vahdet-i vücûd felsefesine göre Hâlik/Yaratıcı ile mahlûk aynı şeydir. Buna 

göre Allah yaratıcı olmayıp yaratma sıfatları da yok demektir. Yani, onlara göre 

Mükevvin olmaksızın mükevvenattan söz edilir. Fizik âlemde görülen hâdisât, 

oluşum ve değişimler, başka bir deyişle kevn ü fesâd, yani kesintisiz var oluş-

yok oluş, bizzat Allah’ın halden hale geçişi ve değişimi şeklinde. Meselâ İbn 

Arabî,  كل يوم هو في شأن “Allah her an yaratmadadır” âyetini (Rahman,55/29), “Bu 

âyet gereğince Allah dâima halden hale girmektedir”30 şeklinde yorumlayarak 

vahdet-i vücûd felsefesi inancını koruma gayretini gözetir. Yani ona göre Allah, 

gerçek anlamda mahlûkatı yaratmıyor. Halbuki sözü edilen âyette, göklerde ve 

yerde yaratılanların tümü, Allah’a muhtaç olup, dünya ve âhiret için umdukları 

ve korktukları ne varsa hepsini Allah’tan istemektedirler. Yüce Allah da cinler 

ve insanlar başta olmak üzere, mahlûkatın endişe etmesine gerek olmadığını, 

zira Kendisinin her an her şeyi kesintisiz yarattığını haber vermekte olup, bunca 

nimetlerin inkâr edilemiyeceği gerçeğini de duyurmaktadır31. 

Ademden/yokluktan vücûda/varlığa çıkmak demek olan yaratma32olay-

ları, Yüce Allah’ın, zatı gibi sıfatlarının da kemâl derecesinde olması sayesinde-

dir. Sıfatlarının tecellisi ile zatını tanıtan Yüce Allah, Kudret ve Tekvin sıfatları-

nın tecelliyatı ile kâinatı yarattığını, dolayısıyla Tekvinî irade olan meşîetinin 

                                                           
30 -M. Nuri Gencosman, Fusûsü’l-Hikem tercümesi, s. 49.   
31 -Matüridi, Tevilâtü’l-Kur’ân, c.14, s. 269-270. 
32 -Âl-i İmran, 3/47. 
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varlığını beyan etmektedir33.  Allah’ın Halk ve Tekvin sıfatı tecelli etmeyince 

O’nun irade ve meşetinin var olup olmadığı anlaşılamazdı.  

Yüce Allah, Kur’ân’da, Tekvînî irade olan meşîetin sonucunun, zarûrî ve 

kesin olduğunu  كن فيكون fermanıyla haber vermektedir. Öyleyse Tekvin sıfatı, 

ilahî kudretin mümkinata taallük ettiği durumda tecelli etmektedir.  Yaratma fi-

ilinin gerçekleştiği yerde Tekvin sıfatının tecellisi ile ilgili olarak Kur’ân’da çe-

şitli âyetler mevcuttur. Bu âyetlerin hemen hemen tamamında, kânatta işleyen 

ve “sünnetullah” olarak bilinen olayları aşan bir gelişme, bir yaratma söz konusu 

olunca “Biz ol dedik ve hemen oluverdi” fermanı yer alır. Kâinatın ilk yaratılışı, 

Hz. Âdem’in yaratılışı, Hz. Îsâ’nın yaratılışı ve âhiret hayatının başlaması için 

tekrar yaratılış/Ba’s gibi geçmiş ve gelecek yaratma olaylarından haber verilir. 

Bu tür yaratma hadiselerinin, Sudûr nazariyesinin de mantığına ve izahına sığ-

mayacağı açıktır. Zira sudûr nazariyesinin tutunduğu illet ve sebep ile كن فيكون 

fermanının iddia ve meydan okumasındaki mantık tamamen ayrıdır. Birincisin-

deki sebep ve mantık, Allah’ın Kendi zâtını akletmesi ve varlığından haberdar 

olunmasıdır. İkincisinde ise Allah’ın her şeye kâdir olması ve her şeyin sahibi 

olması nedeniyle insanların O’na itaat etmeleri meselesidir. Aşağıdaki âyetler, 

yaratmada, Allah’ın Tekvin sıfatının tecellisini göstermektedir: 

Yüce Allah’ın, semavâtı ve yeryüzünü, nümunesiz ve bir örneği olmaksızın 

yaratması 34 بد يع  ve 35 خلق; Hz. Îsâ’nın babasız dünyaya gelişi36, Hz. Âdem’in top-

raktan yaratılışı37, yaratılış evreleri ve tekrar diriltilme38خلق ; öldükten sonra 

tekrar diriltilme39 بعث gibi yaratma fillerinin kullanıldığı âyetler hakkında mü-

fessirlerin görüşleri, konumuza daha da açıklık getirecektir: 

El-Bedîu, el-Mübdiu ve el-Mübtediu40, Allah’ın fiilî sıfatına âit isimler olup 

hepsi aynı anlamı ifade eder ve anlam olarak da kendisinden önce benzer bir 

yaratıcının yokluğunu ıspat eder.  Konu ile bağlantılı âyetlerde Hz. İsâ’nın baba-

sız dünyaya gelişine şaşan ve buna itiraz etmek isteyen insan, bir örneği ve em-

sali yokken göklerin ve yerin yaratılmasına hiç bakmaz mı?41 sorusu, Allah’ın 

hem Bedî’ hem de Hâlik ismine ve bu isimlerle ilgili sıfatlarına işaret eder. 

                                                           
33 -Bikâî, Nazmü’d-dürer, c. 19, s.166. 
34 -Bakara, 2/117.  
35 -En’âm, 6/73. 
36 -Âl-i İmran, 3/47. 
37 -Âl-i İmran, 3/59. 
38 -Meryem, 19/35, Ya Sin, 36/82, Gâfir, 40/68. 
39 -Nahl, 16/40. 
40 - Hattâ hevasına göre başka hiç kimsenin yapmadığı bâtıl bir şey uydurana da mübtedi’ denir. 
41 -Matüridî, age, c. 1, s.219-220. 
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Matürîdî, كن فيكون cümlesinin etimolojik yapısına ve içerdiği veciz ve derin anla-

mına işaret ettikten sonra âyetteki  فاذا قضى = hükmedince, أمرا =bir işe, كن فيكون = 

ol der, o şey de oluverir, âyetini şöyle yorumlar: Buradaki cümle yapısına göre 

eğer bazılarının dediği gibi Tekvin ile Mükevven aynı olsaydı, tekvinin oluşması 

için ayrıca  كن demeye gerek kalmaz, o şey oluverirdi.  Bu, Tekvin ile Mükevvenin 

ayrı şeyler olduğunu gösterir. Başka önemli bir husus ise, Tekvin, ya yokken 

sonradan bir oluş yahut ezeldeki bir oluştur. Önceden yok da sonradan olduysa 

bu durumda, ya kendiliğinden olmuştur- ki böyle bir şey hakkında bu caiz görü-

lünce diğer her şey için de bunu caiz görmek gerekecektir- yahut ta başka biri 

tarafından ortaya çıkarılmıştır, denebilir. Bu durumda da onu ihdas edeni de 

başka birinin ihdas etmesi gerekir ki bu sürgit aklen geçersizdir. Sonuçta İhdas 

ve Tekvin, hâdis değildir.  Allah Teâlâ ise ezelde Muhdis ve Mükevvin’dir. Bura-

dan çıkan sonuç: Her şey, Allah’ın istediği vakitte olacaktır42. Zemahşerî’ye göre 

bu istek yani ilahî irade ile birlikte murad edilen şey derhal vücut bulur ve bu 

hususta ne bir gecikme ne dayatma vb. durumları söz konusu olmaz. Hz. İsa’nın 

yaratılışı buna bir örnek ve Allah’ın sıfatlarının, mahlûkatın ahvaline benzeme-

diğine de delil teşkil eder.  Zemahşerî’ye göre yaratma konusu, كن emrinin söz 

olarak kullanılmasına bağlı kalmayıp emir ifade eden bu kelime de, mecaz ve 

temsildir43. Fahreddin Razi ise Tekvin sıfatına muhdes diyen Eş’arî kelâm eko-

lünün gereği olarak, çeşitli dil kaidesi zikredip mantık kurallarını da kullanarak 

 lafzının muhdes olduğunu savunur. Ona göre zaman zarfı ve kelime terkibi كن

gibi hususlar, tekvinin hâdis oluşuna delil teşkil eder. Sonuç olarak  كن فيكون iba-

resi ve anlatımı, bize yaratmanın süratini ifade eder44 der. Böylece görülüyor ki, 

muhtelif üç önemli kelâm ekolü mensubu müfessirlerin, söz konusu olan âyetin 

yorumunda, İbn Arabî’nin sudûr nazariyesi üzerine kurulan vahdet-i vücûd fel-

sefesine imkân tanımamaktadır.  

 

Sonuç  

Hicrî 6. Asır İslâm coğrafyasının en batı ucundan doğuya, İslâmın doğduğu 

ana karaya bakanların, buralara, genellikle müslüman toplumun çok alışık ol-

madığı düşünce sistemleri ihrac ettikleri görülür. Bunun belki baş sebebi, eski 

Yunan, Grek felsefesi ve Batı kilise öğretileri olabilir. İşte İbn Arabî böyle bir 

coğrafyada, değişik bir atmosfer içinden gelip, İslâmî bilgi ve kültür birikimini 

İslâmın yerleşik ve yaygın ilmî geleneğine oldukça yabancı bir mantık ve 

                                                           
42 -Matüridî, a.e, c.1, s. 220-221. 
43 -Zemahşeri, Keşşaf, c. 1, s. 180-181. 
44 -Razî, Tefsir-i Kebir, c. 4, s. 26-28. 
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düşünce sistemine eklenmiş, bu yüzden de yadırganmış, tenkide uğramış ve tek-

fir edilmiştir. İslâm’ın ilim ve kültür birikimi içerisine, toplum tarafından yadsı-

nan ve yadırganan inanç ve düşünce sisteminin sokulması; tasavvuf adına geliş-

tirilen ve zahirî ilimleri yetersiz sayan, aslında bir muamma olan bâtınî anlayış-

larla gerçekleşmiştir diyebiliriz. Tabir yerinde ise bâtınîlik ve sirrîlik bir Truva 

atı rolünü oynamıştır. Bu atın taşıdığı malzeme, İbn Arabî felsefesini oluşturan 

“Vahdet-i vücud”dan ibarettir. Aristo, Pilotin ve İbn Rüşd, gibi düşünür ve filo-

zoflarda, din dışı düşünce tarzında gelişen ittihad görüşü, Hallac ve özellikle İbn 

Arabî tarafından dînî inanç meselesine dönüştürülmüştür. Bunu yaparken de 

felsefesini Fusûs aracılığıyla Hz. Peygambere isnad edip, Kur’ân âyetlerini de, 

kendi felsefesi uğruna gözünü kırpmadan bildiği gibi usûlüne aykırı tevil yoluyla 

tahrif edebilmiştir. Kendisinin en az elli üç İslâm âlimi tarafından tekfir edilme-

sinin sebebi de budur. Bu zat, doğduğu coğrafyada kalsaydı, inanç ve düşünce 

sistemini oluşturan vahdet-i vücud felsefesi, diğer felsefeciler tarafından tenkit 

edilip, Hz. Peygambere ulaşmasına (!) engel olunabilirdi. Fakat o, İslâm coğraf-

yasını gezerek, Pavlos yöntemiyle fikirlerini ilka edeceği müsait topraklar ara-

mıştır. Bulduğu en müsait ve bâkir ortamın da Anadolu toprakları olduğu anla-

şılıyor. Seyyah olmasına rağmen, gittiği yerlerde gerçekleştirdiği evlilikler yo-

luyla kalıcı tesirler hedef alınmış olabilir.  

Hz. Peygamberle görüşüp Allah adına konuşan İbn Arabî’nin felsefesinde, 

yaratma sıfatına gerek olmayan, başka bir deyişle, pasif bir Tanrı inancının çok 

sinsice işlendiği söylenebilir. Buna bakarak özellikle günümüzdeki Deizm inan-

cının İbn Arabî felsefesinden destek aldığı tezi uzak bir ihtimal olmayabilir. Zira 

ona göre herkes musibdir, cennet ile cehennem ve cennetlikler ile cehennemlik-

ler arasında sonuç itibariyle bir fark yoktur! İbn Arabî, tam da bu noktada 

kelâmcıların sert direnişiyle karşılaşır. Bu yüzden o, kelâmcıları anlayışsızlıkla 

ve gabâvetle suçlar. Sudûr nazariyesinin sonucu vahdet-i vücud felsefesi inanç 

haline getirilince Allah Hâlik/yaratıcı olmaktan çıkmş olup onun felsefesinde 

Hâlik ile mahluk aynı şey olmuştur. Gelinen bu noktada ona göre şeriatin gereği 

haram ve helaller de kalkmış oluyor. Bu durum, İbn Arabî hakkında “Lâ yuhar-

rimu fercen”cümlesiyle ifade edilmiştir. Ne gariptir ki, iddiasına göre, Hz. Pey-

gamberden aldığı kitaptaki bilgilerle yine Peygamberin getirdiği şeriati ilgâ et-

miş ve bunun adına da “Hikmet” diyebilmiştir. Bu gibi tasavvufcuların, din adına 

sebebiyet verdikleri yıkımların tamiri konusunda, İslâm’ın iki kurucu ilimî di-

siplininden Kelâm ilmine ve kelâmcılara önemli görevler düştüğü bir gerçektir.  
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Kurucu Bir Disiplin Olarak  
Kelâm İlmi 

Doç. Dr. Arif AYTEKİN 

Düzce Üniversitesi 

ÖZET: Din, genel hatlarıyla iman ve amelden ibarettir. Kur’ân’da var 
olan her şeye olduğu gibi iman etmek bir Müslüman için farzdır. Buna sahih 
sünneti de ilâve etmek zorunludur. Bu iki kaynaktan sübûtu ve manaya delâleti 
kat’î olan nasların reddi, inkârı gerektirir. Din adına bu hususları belirleyen 
kurucu ilmî disiplinlerin başında Kelâm ve Fıkıh gelmektedir. Müstakil birer 
ilim oldukları zaman zaman tartışılan Tasavvuf ve İslâm Felsefesi, adı geçen iki 
kurucu disiplinin kontrolünde olması zorunluluğu vardır. 

 

The Muslim Theolojy as a Founding Discipline 

 
ABSRACT: Religion, generally consists of faith and practice. A muslim 

has to believe in every matter in The Holly Quran and the authantic Traditions 
of Prophet. If a muslim rejects a matter of these main sources he became an 
infidel. The first determining principles of these issues are muslim theolojy 
and law. The other sciences as sufizm and the muslim philosofy must be in 
conrol by the two principles mentioned abowe.  

 

 

Giriş: 

Bilindiği gibi, İslâm dininin asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Sünnet ise, bu 

aslı açıklayıp onu hayata uygulamakla ortaya çıkmış ikincil kaynaktır. Daima 

birlikte ele alınması gereken bu iki ana kaynak, dinî hayatın inşasında öncelikle 

inançların tashihini hedef almıştır. Hz. Peygamber ve sahabe, İslam’ın on üç se-

nelik Mekke döneminde bu hedefe ulaşmak için öncelikle müşriklere karşı var 

gücüyle mücadele etmiştir. Medine döneminde ise amelî hükümler uygulanarak 

dinin insan mantığı ve sosyal hayattaki hikmeti ve önemi ortaya konmuştur. 

Yirmi üç yıllık dönemde gerçekleştirilen din ve şeriat olgusu, Kitap-Sünnet bile-

şeni olarak canlı bir şekilde Müslümanların hayatında yer almıştır. Hal böyle 

olunca, o günkü İslam toplumunda bir disiplin içinde başka ilmî çalışma yapma 

gereği duyulmamıştı denebilir. Hz. Peygamberden sonra, sahabe kavli de ilk iki 
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kaynak yanında yardımcı kaynak olarak kabul edilmiştir. İslâm’ın, Arabistan dı-

şında diğer coğrafyalara yayılması ile buralarda karşılaşılan çeşitli inanç ve kül-

türe sahip sosyal gruplar arasında ortaya çıkan anlayış ve uygulama ihtilafları 

nedeniyle, Tabiîn döneminden itibaren İslâm dinine ait inanç ve amel konu-

sunda yeni çalışmalar yapma gereği duyulmuştur. Bunun anlamı, asıl kaynak-

lardan kopmama gayretidir. Bu uğurda yapılan tespitler, çözümler ve uygula-

malar sonuç itibariyle iman ve amel konusunda ilmî disiplinlerin doğmasına yol 

açmıştır. İşte bu disiplinlerden biri Akâid/Kelâm, diğeri de Fıkıh ilmidir. Bu iki 

kurucu disiplin, diğer bütün İslâmî ilimlerin temelini oluşturur. Her iki disiplin 

de dinin asıl kaynaklarına uygun bir şekilde aksiyonerdir. Re-aksiyoner ve red-

diyecilikleri, tâbi oldukları iki temel kaynakta görüldüğü kadar olup öncelikle ve 

özellikle kendi tezini beyan eder ve onu savunur. Bunun örneğini usul metinle-

rinde görmek mümkündür. Usûlüddin dediğimiz akâid metinlerinden Tahavî’ye 

(321/933) âit “Ehl-i sünnet ve’l-cemaat Akidesi” buna örnek olarak verilebilir. 

Çok aktif ve aksiyoner bir üslup içeren bu akâid risalesi, ancak satır aralarında 

batıl inançları nezih bir şekilde reddeder.  Eslem üslupla kaleme alınan akîde, 

itikadî esasların, Kitap ve Sünnetteki delillerini, verdiği tarif ve kullandığı tabir-

ler içinde barındırır. Bu yöntem, ayrıca kendi içinde hissedilir şekilde bir kelâm 

olgusunu da taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında Ehl-i sünnet kelâm ilmi, akâid 

prensipleri ile aynı değerleri taşımakta ve bu özelliği itibariyle de evrensel olup 

bütün inananlara ve hatta bütün insanlara açıktır.  Tasavvuf ve felsefede olduğu 

gibi bağlıları için her hangi bir ön kabul şartı ve hazırlık gerektirmez. Hâsılı di-

nen bilinmesi, inanılması ve uygulanması gerekli olan hususları akâid/kelâm ve 

fıkıh ilmi tespit etmiş olup bunlarla ilgili dünyevî ve uhrevî hükümler de belir-

lenmiştir. Bu yönüyle her iki ilim de inşacı/kurucudur. Bu iki kurucu ilim de as-

lında İslâmî ilimler diye adlandırılan İslâm felsefesi ve tasavvuf gibi ilimlere kay-

naklık eder ve onlara yön verir. Bu ilimlerde bir sapma söz konusu olunca o tak-

dirde her iki kurucu ilmin usulüne dönülerek yeniden inşa ve ıslah yoluna gidi-

lir.  

Kurucu disiplinler olarak kelâm ve fıkıh ilmi, kişinin leh ve aleyhinde olan-

ları belirler. Bunun sonucu olarak da iman ve amel bakımından kişinin dünya ve 

ahiretle ilgili görev ve sorumluluklarını beyan eder. Halbuki örnek olarak zik-

rettiğimiz ilimlerden tasavvufta böyle bir belirleyicilik ve sonuç itibariyle bir 

bağlayıcılık yoktur. Tasavvufta, bir mürşidin izinden gitmek üzere belli zaman 

ve mekânlarda belli zikir ve ritüellerle kalbin ve dilin meşgul edilerek mâsival-

laha yönelmekten korunması hedeflenir. Fakat tasavvufçuya göre bu sistem 

içine girmeyenlerin hedeflenen o meziyetleri elde etmesi mümkün müdür? 
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Değilse o zaman bu durum, İslâm’ın evrenselliğine uygun düşer mi? Yani inanç 

ve din, tasavvufun ön gördüğü sisteme bağlı olsaydı bu dinin bütün insanlara 

öğretilmesi ve hidayete ermeleri için kendilerine tebliğ yapılması mümkün mü-

dür? Öyleyse tasavvuf, kurulmuş inanç sistemi üzerinde kendi halkasına dâhil 

olan insanlara sağladığı manevî haz ve zevk ile sınırlı olup, İslâm dinine has olan 

evrensellikten uzak bir konumda kendisini çok özel bir çerçeveye oturtmuştur 

denebilir. Bu konuda, İbn Arabî’nin (638/1240) Fusûsü’l-hikem örneği üzerinde 

durulacaktır.  

İbn Sina’ya (428/1037) göre tasavvuf metafiziğe bağlı olup başlı başına 

bir ilim değildir. Zira İbn Sina’nın tasavvufu aşk felsefesine dayanır.45 Buna kar-

şılık Gazzali’ye(505/1111) göre mutasavvıfların yolu tasfiye yolu olup hem ilim 

hem de hal bakımından kemal yoludur ve bütün yollardan üstündür. Ancak mu-

tasavvıfların Allah’lık iddiasında bulunanları, hulûl ve ittihad inancında olanları 

gerçeğe ulaşmaktan uzaktırlar.46 Bu hükmün hedefinde İbn Arabî felsefesinin 

olduğu söylenebilir. Ayrıca Gazzalî’nin bu cümlesinden, mutasavvıfların makbul 

olanı, müteşerri olanlardır sonucunu çıkarabiliriz.  

Diğer bir örnek olarak vermek istediğimiz iki ilimden İslâm felsefesi ko-

nusuna gelince, Müslüman bir felsefeci inanç esaslarının insana yüklemediği bo-

yutlarda düşünce ve tefekkürle meşgul olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında fel-

sefenin değer verdiği kavramlar, düşünce ve tefekkür, ancak bu sistem içine gi-

rip bu yolla edineceği tecrübe, alacağı haz ve itminan, onunla özel meşgul olan 

bu insanlar için geçerli olup diğer insanlara göre bu gibi şeyler fazla bir anlam 

ifade etmeyebilir. Zaten felsefe, insanlar için zorunlu kurallar koymaz ve bunla-

rın sonuçları itibariyle de fertleri sorumlu tutup, özellikle uhrevî ikaz ve yüküm-

lülük beyan etmez. Felsefe/İslâm felsefesi, aklî delilleri öncelediği için nakle ay-

kırı düşen durumlarda nakli terk edip aklî prensiplerini işletmeye devam eder. 

Sonuçta bazı inanç esasları yıkılmış olsa da felsefeci kendisinin daha doğru dü-

şündüğünü zanneder. Fakat sonuç olarak da dinî ve şer’î kurallar gereği tekfir 

edilmekten kurtulamayabilirler. Nitekim en azından üç konuda tekfir edilmiş-

lerdir:  

Allah’ın cüz’iyyâtı bilemeyeceği meselesi: Farabî (339/950) ve İbn Sina her 

ne kadar açıkça “Allah cüz’îleri bilmez” dememişlerse de kelâmcılar onların bu 

konularda söylediklerinden Allah’ın cüz’îleri bilemeyeceği sonucunu çıkararak 

                                                           
45- Cavit Sunar, İslamda Felsefe ve Farabî, II, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, An-
kara 1972, s. 13. 
46- age, s. 24; Gazzali, el-Munkız, çev. Sait ve Zihni, İstanbul 1289, s.15-21, 
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bunu reddetmişledir. Bu kelamcıların başında Gazzali gelmekte olup bu durum 

İslam düşünce tarihinde geniş yankılar uyandırmıştır.47 

Âlemin kıdemi iddiası: İbn Sina’ya göre de âlemin meydana çıkışında za-

mana ait bir başlangıç yoktur. Dolayısıyla o da fâil sebep gibi, Allah gibi ezelî ve 

ebedîdir.  Allah’ın ezelîliği ve ebedîliği kendi zatındandır. Âlemin ezelîliği ve 

ebedîliği ise kendiliğinden olmayıp fâil bir sebebe dayanır. Bütün ikinci derece-

den olan sebepler, en sonunda bu ilk sebebe dayanırlar. Kendiliğinden zorunlu 

olan bu ilk sebep tabiat alanındaki mekanik zorunluluğun da sebebidir. Zira ta-

biat âlemi, kendi zorunluluğu şuuruna sahip olan Allah’tan sudûr etmiştir.48 Her 

şeyden önce bir tabiat bilgini olan İbn Sîna’ya göre kâinat veya madde ezelî 

ebedî değişmez kanunlara bağlıdır.49  

Haşr-i cismanînin reddi: İslam filozoflarından İbn Sina ile İbn Rüşd 

(638/1240) mutluluğu aklî lezzete erme, azap ve ızdırabı da bundan yoksun 

olma şeklinde açıklayarak haşrin cismanî değil ruhanî olacağını ileri sürmüşler-

dir. İslâm âlimleri ise haşrin cismanî olacağı görüşündedir. Kıyameti tasvir eden 

âyet ve hadislerde insanların göz, yüz, baş, ayak gibi organlarından bahsedil-

mesi cennet ve cehennem hayatıyla ilgili olarak ancak bedenle yerine getirilebi-

lecek fonksiyonlardan söz edilmesi, haşrin cismanî olarak gerçekleşeceğine iliş-

kin açık delillerdir.50  

 Felsefe, kendi düşünce sistemini kurarken İslâm itikadına dâir bazı esas-

ları yıkabiliyorsa bu onun, dinî ilimlerde kurucu disiplin olmayışı nedeniyledir 

diyebiliriz.  

Sosyal psikolojinin yükleme kuramı’51ndan istifade ile bu “Tekfir” kelime-

sine yüklenebilecek muhtemel anlamların, dinî ve itikadî kaygılardan çok top-

lumsal bir kaygının izalesi için kullanılan psiko-sosyal bir kalıp yargı olabileceği 

yorumunun,52 nasların zahirine aykırılığı nedeniyle geçerli bir yargı olamaya-

cağı söylenebilir.  

Tebliğde, kurucu disiplinler olarak sadece Akâid/Kelamın koyduğu pren-

sipler ve hükümlerden örnekler verilerek diğer ilimlerden özellikle Tasavvuf ve 

                                                           
47- Mustafa Çağırıcı, “İbn Sina” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul 1993, s.150. 
48- Sunar, age, s. 9. 
49- Age, s.10 
50- Süleyman Toprak, “Haşir” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1997, s.417. 
51- İbrahim Gürses, “Yükleme Teorisi ve Din İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Uludağ Üniversi-
tesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi C. 17, S. 2, 2008 s. 359. (“yükleme” kelimesi, bizi çevreleyen dünya 
hakkında veya kişisel eylemlerimiz hakkında nedensel açıklamalar yapmak için kullandığımız bir 
kavramdır.)  
52- Beyazıt Yaşar Seyhan, “Gazali’nin İslam Filozoflarını Tekfir Etmesinin Yükleme Kuramları Açı-
sından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), s. 278. 



Kurucu Bir Disiplin Olarak Kelâm İlmi 

147 
 

felsefenin/İslâm felsefesinin vardığı sonuçlar mukayese edilecektir. Üzerinde 

durulacak konulardan, önemine binaen Hâlik-mahlûk, kâinat-insan ilişkisi ve 

kader anlayışı konuları önem arz etmektedir.  

 

Tevhid İnancının İnşası ve Allah-Kâinat İlişkisi: 

İncelemek istediğimiz konu, varlık meselesi esasına dayanmaktadır. Şöyle 

ki, varlık iki kısımdır: Hâlik/yaratan ve Mahluk/yaratılmışlar. Allah Hâlik, geri 

kalan her şey, yani kâinat Mahluktur… Yaratan varlık, zât, sıfât ve fiilleriyle bir-

likte ezelî ve ebedîdir; başlangıcı olmadığı gibi sonu da gelmeyecektir. Hâlik 

olan, zâtı ve sıfatları itibariyle tek ve eşsiz olup hiçbir benzeri yoktur. Sonsuz 

ilmi ve kudretiyle yaratmış olduğu kâinatın gerçek yönetimi ve idaresi O’nun 

elindedir. Bu dünyada, fizik âlemde geçerli olan bütün tabiî kanunlar ve bu ka-

nunlara uygun olarak yürüyen mükemmel sistem O’nun kudretine bağlı olduğu 

gibi; belki bu kâinattan daha mükemmel olan âhiret hayatı ve oraya ait geçerli 

hayat sistemi de O’na bağlıdır. Bütün bu hususlarda O’nun ne bir eşi benzeri var-

dır ne de ortağı. Bu anlatmak istediğimiz hususlara kısaca Tevhid inancı denir. 

Allah’a ait bütün dinler ve bu dinlerin temsilcileri olan peygamberler, insanlara 

hep bu inancı anlatmış ve öğretmişlerdir. Bu inanç sistemi ve ona bağlı hayat 

nizamı, insanlar tarafından bozuldukça ve yeni ihtiyaçların karşılanması söz ko-

nusu oldukça, Allah tarafından yeni bir din gönderilmiştir. İşte bu dinlerin so-

nuncusu İslâm dini olup bundan sonra bir din daha gelmeyecektir. O yüzden, 

son dini kimseler bozamayacak ve değiştiremeyecektir. Bu husus Allah tarafın-

dan garanti edilmiştir.53 Aslı esası kıyamet kopuncaya kadar değişmeden devam 

edecek olan dinin inananlarında değişiklik ve birtakım sapmalar olunca, değiş-

meyen asla dönüp, haktan sapan insanların doğru yolu bulması ve bozulan ha-

yat nizamının yeniden düzeltilmesi, bu dinin kurucu disiplinleri vasıtasıyla te-

min edilebilecektir. Esefle belirtmeliyiz ki, günümüzde, dinî ve hattâ dünyevî 

meselelerimizin çözümü konusunda işlerin belli otoritelere havale edilerek ko-

laycılık tercih edilip ciddî çalışma, mücadele ve gayretlerden uzaklaşılmaktadır. 

Bu mantıkla ve bu atmosfer içinde yetişen genç nesillerin, inançlarının korun-

ması ve dine uygun yaşantı uğrunda ancak düşük yoğunluklu bir azim ve müca-

dele sergileyebileceklerini tahmin etmek zor değildir. Yoksa sıcak mevsimlerde 

oruç tutmayan, soğuk günlerde abdest alıp namaz kılmayan Müslüman gençle-

rin davranış, inanış ve ruh halleri neyle izah edilebilir? Ülkemizde ve diğer İslâm 

ülkelerinde yaşanan gizli bir Deizm hali hangi sebebe bağlanabilir?  

                                                           
53- Hicr, 15/9  



Arif AYTEKİN 

148 
 

Allah’ın Bir’liği konusu, yani eşsiz ve tek oluşu, mahlûkata benzemeyişi 

hemen hemen bütün akâid risalelerinde aynı şekilde ifade edilmiştir: “Allah 

Teâlâ Bir’dir, eşi-benzeri yoktur; O’ndan başka ilah yoktur”.54 Allah’tan başka 

ilah yerine konan her şey reddedildiği, yok sayıldığı için Mekke’nin fethi günü 

Hz. Peygamber: “De ki “Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Zâten bâtıl, yıkılmaya mah-

kumdur.” (İsra, 17/81) âyetini okuyarak, elindeki asâ ile işaret etmesiyle bir-

likte, Kabe’deki putlar, yere sabitlenmiş olmasına rağmen, ânında bir bir yere 

devrilmişti.55 Bu yıkılan putlar, aslında onların temsil ettiği batıl inanç ve zihni-

yetin yıkılışı olup yerine Tevhid inancının kurulması anlamına geliyordu. Al-

lah’ın Bir’liğini ifade eden tevhid konusunda çok sayıda delil getirilirse de bun-

lar içinde kullanılan delillerden en yaygın olanı, burhan-ı temnu delilidir.56 

Kur’ân’î nassa57 dayandırılan bu delil, Allah’tan başka yaratıcı bir ilah olmadığını 

ısbat ederken; İbn Arabî gibi bazı tasavvuf ehli, Allah’ı mahlûkat ile aynı görerek 

Tevhid inancını kökünden sarsmış sayılır. İbn Arabî, Allah’ı mevcudatın aynı gö-

rüp, bu mevcudata da insan-ı kebir deyince Allah’a büyük insan demiş sayılır. 

Zira insana da ezelî olan şekliyle hâdis, zuhur ve neş’eti bakımından ebedî ve 

dâimî olarak bakar.58 Ona göre bir anlamda “Allah, büyük insandır!”59 Böyle 

olunca Hâlik ile mahlûk eşitlenmiş sayılır. Nitekim İbn Arabî’ye göre Allah ken-

dini insanla tarif ve tavsif ederek tanıtır:60 “…O, nefsini bize bizimle vasfetti. Bi-

naenaleyh biz O’nu gördüğümüz vakit kendi nefislerimizi görürüz ve O bizi gör-

düğü vakit Kendi nefsini görür…”.61 

 Allah’ın sıfatları konusunda, ta’tîl ve teşbihi nefyederek Tevhid inancını 

tesbit eden ehl-i sünnet akidesinin önemli bir vasfını oluşturan tenzih kavra-

mını, bakınız İbn Arabî nasıl iptal etmektedir: “Bil ki hakikat erbabı nazarında 

                                                           
54- Ebû Cafer et-Tahavî, Akîdetü ehli’s-sünneti ve’l-cemaa, Bereket Yayınları, İstanbul 2011, md. 1-
9.  
55- İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, C.3,  s.572; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye, Beyrut 1976, C.4 
s. 302;   Mustafa b. Hasenî es-Sibâ’î, “es-Sîretü’n-Nebeviyye”, el-Mektebtü’l-İslâmî 1985, s.157. 
قال ابن عباس: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، 

هق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ]االسراء: ول: جاء الحق وزفجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يشير بقضيب في يده الى األصنام ويق

 [ فما أشار الى صنم منها في وجهه إال وقع لقفاه، وال أشار إلى قفاه إال وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إال وقع. 81
56- Ebü’lmuîn en-Nesefî, Tebsiratü’l-edille, Haz.: Claude Salamé, Dimeşk 1990, s. 81-92 
57- Enbiyâ, 21/22 
58- İbn Arabî, “Fusûsü’l-hikem”, Litera Yayıncılık, Haz.: Mahmut Erol Kılıç- Abdürrahim Alkış, İs-
tanbul 2016, s. 27-28. 
59-Bürhanüddin el-Bikaî, Tenbîhü’l-gabî ilâ tekfîri İbn Arabî, Haz.: Abdurrahman Vekil, Darü’l-kü-
tübü’l-ilmiyye, Beyrut 1980, s.  38-39 
60- İbn Arabî, age, s.31 
61- Bikaî , age,.27-28; M. Nuri Gencosman, “Fusûsü’l-hikem trc. İstanbul Kitabevi Yayınları, İstan-
bul 1971, s.24 
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Allah’ı tenzih, O’nu tahdid ve takyid etmektir. Hakk’ı tenzih eden kimse ya câhil-

dir, ya edebi noksan kimsedir…”Mutlak tenzih yoluna sapan kimse farkında de-

ğildir ve zanneder ki doğru yolu tutmuştur. Halbuki o yolunu kaybetmiştir…”.62 

Aslında Hakk’ın tenzihi, mahlûkata benzemeyişi nedeniyledir. Öyle anlaşılıyor 

ki bu tenzih akidesi, “vahdet-i vücut” anlayışına aykırıdır. İbn Arabî’nin tenzih 

konusundaki endişesi bu yüzdendir. İbn Arabî felsefesi, varlığı Hakk’ın sûreti ve 

Hakk’ı da bu sûertin rûhu olarak görünce Hakk’ı tanımak, sûreti tanımakla eş 

tutulmuş olup “Kendini bilen Rabbini bilmiştir” sözünün, aslında  “vahdet-i vü-

cut” nazariyesi için söylendiğini/uydurulduğunu gösterir. Halbuki metafizik ko-

nularda âdeta takip ve taklit ettiği Farabî, ilk varlık konusunda çok farklı ve tu-

tarlı düşünceye sahiptir: “Farabî,  el-Medinetü’l-Fâdıla’sında “ilk mevcud” konu-

sunu kitabın başında ele alır ve “O öyle bir mevcuttur ki onun var olması için ne 

“onunla oldu”, ne “ondan oldu”, ne “onun için oldu” denecek hiçbir sebep bulu-

namaz. O ne maddedir, ne de madde ve mevzu ile kaimdir. Onun varlığı her mad-

denin ve her mevzuun dışındadır. Onun sûreti de yoktur. Çünkü maddesiz sûret 

olmaz. Onun sûreti olsa idi zatının madde ve sûretten teşekkül etmesi lazımdı. 

Öyle olunca da kendisini teşkil eden bu iki cüzle kaim olması lazım gelecekti ve 

var olması için bir sebep bulunmuş olacaktı. Zira bu cüzlerden her biri onun 

toplu bir halde bulunmasına sebep olacaktı. Halbuki biz onun ilk sebep oldu-

ğunu kabul etmiş bulunuyoruz. Onun var olması için hiçbir maksat ve hiçbir 

gaye yoktur ki o gaye ve maksat için var olsun. Öyle bir şey olsa idi bunlar onun 

var olması için birer sebep teşkil ederlerdi, bu yüzden o da ilk sebep olmazdı. O, 

aynı zamanda varlığını kendinden eski bir şeye borçlu olmadığı gibi kendi 

dûnunda bir şeye borçlu olmaktan da uzaktır.63 Ancak, varlığın mutlak Bir’den 

çıkıp bir sıra düzeni içinde evreni oluşturması anlamında felsefe terimi olup Pi-

lotin’e dayandırılan determinist bir sistem olan sudûr nazariyesi64 konusunda 

İbn Arabî, Farabî’yi esas alır. Zira bu nazariye, Vahdet-i vücud felsefesine zemin 

teşkil etmektedir. Sudûr nazariyesine göre Allah, kâinatın varlığı için yeterli se-

beptir. O’nun salt akıl olması, kendi zatını bilmesi ve düşünmesi sayesinde irade 

ve ihtiyarına gerek kalmadan bu varlık tabiî bir zorunlulukla O’ndan çıkarak 

(Sudûr) meydana gelmiştir. Yalnız buradaki zorunluluk mantık bakımından de-

ğil Allah’ın zorunlu varlık oluşundan kaynaklanmaktadır.65  

                                                           
62- İbn Arabî, age, s.46; Gencosman, s.42-43 
63- Farabî, “el-Medinetü’l-Fâdıla”, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1990, s.4  
64- Mahmut Kaya, “Sudûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. .38, İstanbul 2015, s. 467. 
65- Kaya, a g e, s. 467 
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Yaratma konusunda sudur nazariyesini, dinî inançla telif ederek anlat-

maya çalışan Farabî, ilk akıldan faal akla kadar yaratıcının tek ve eşsiz oluşu 

özelliğini koruma hususunda hayli çetrefil ve sıkıntılı izahlar geliştirmeye gay-

ret gösterir se de,66 başta Gazzâlî olmak üzere İbn Rüşd, Ebü’l-Berekât el-Bağ-

dâdî ve Takıyyüddin İbn Teymiyye (622/1225) gibi kelâmcı filozoflarca, pasif 

bir tanrı anlayışına yol açacağından, Allah’ın irade ve ihtiyarını inkâr;  yaratma 

fiilinde zaman problemini çözemeyişlerinden, manevî birer varlık olan akılların 

göksel varlıkların cismini ve nefsini, faal aklın da heyulayı meydana getirdiği çe-

lişkisi gibi çeşitli açılardan eleştirilmiştir.67  İbn Arabî ise salt felsefî düşünceden 

öte, âyetlere yüklediği yorumlarla filozofların düştüğü çelişkiden kurtulmaya 

çalışır. Zira İbn Arabî felsefe yapsa da insanlara dinî referans sunmayı Müslü-

man bir sufî oluşuna zemin hazırlamayı hedefler. Onun tenzih konusundaki yak-

laşımı bunun bir örneğini teşkil eder.  

İbn Arabî bir yanda Allah’ı tenzih etmenin O’nu takyid ve tahdid etmek 

olduğundan tenzih edeni câhil olarak nitelerken diğer yan-

dan يعُ  َوُهوَ  َشْيء    َكِمثِْله   لَْيسَ  يرُ  السَّم   âyetinde Allah’ın Kendini hem (Şûrâ, 26/11)  اْلبَص 

tenzih hem teşbih ettiğini söyler ve âyetin يعُ  َوُهوَ   يرُ  السَّم  اْلبَص  kısmını Allah’ın kendi 

zatını teşbih etmesi olarak yorumlar. Halbuki âyetin birinci kısmı olan 

 ile kastedilen teşbihin konusu olan mümâseletin68 nefiydir, yani zat لَْيسَ  َكِمثِْله   َشْيء  

ve sıfatları hususunda O’nun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur demek olup, 

ikinci kısmı ise ısbattır. Yani O’nun sıfatları vardır, anlamına gelir. Anlaşılan, 

kelâm ilmine göre tenzih akidesinin gereği olan nefiy ve ısbat, İbn Arabî tasav-

vufunda tenzih ve teşbihe dönüşmüş! İbn Arabî’nin teşbih anlayışı, vahdet-i vü-

cut felsefesinin bir gereğidir. Çünkü aynı olan şeyler birbiriyle benzeşir. Kelâm 

ilminin baş konusu olan tevhid inancı kavramı, vahdet-i vücut ya da ittihad an-

layışının önündeki en büyük, hattâ aşılmaz olan bir engel olarak görülmüş ol-

malı ki İbn Arabî ve gibileri tarafından bu inanç iptal edilmeye çalışılmıştır. Ne 

yazık ki bu tür çabalar, ya uydurma hadislere, ya da âyetlerin bâtıl olarak yapı-

lan tevillerine dayandırılmıştır. Bu konuda İbn Arabî takbih ve tekfir edilmiştir: 

Bikaî, sûfiyyenin dinden nasıl çıkıp zındıklaştıklarına örnek olarak onların, şe-

riat getiren bir elçi olmaksızın Allah ile bizzat irtibat kurma iddialarını zikreder. 

Bu gibi hileye halk kanar ve icma gibi şer’î delilin çiğnenmiş olmasına aldırış bile 

etmezler! Halbuki Hz. Muhammed’e (s.a.v) tâbî olmadan Allah’a ulaştığını iddia 

                                                           
66- Farabî, age, s. 16-17 
67- Kaya, age, s . 468. 
68- Nesefî, age, s. 149-155. 
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eden kâfir olur.69 Sûfiyyenin bu hususta Hızır kıssasını delil getirmelerinin ge-

çersiz olduğuna dâir aklî bir delil ileri süren Bikaî, şu izahı yapar: Hızır’a gelen 

ilim her ne kadar Allah’tan olsa da, Hz. Mûsâ Hızır’a değil, İsrailoğulları’na gön-

derilmiştir. Bu olayda sûfiyye için bir delil bulmak şöyle dursun, burada, 

Kur’ân’ın sunduğu kat’î delillere apaçık aykırılık vardır. Kat’î delilleri çiğnemek 

inkârı gerektirir. Bu inkâra saplanan kimse, ne kadar ibadet edip züht hayatı ya-

şasa da durum değişmez. Bu kimselerde harikulade şeyler görülse de bu ancak 

şeytan işi bir olaydır. Bu gibi tehlikeli ve aldatıcı ahval hakkında Kur’ân’da 

(43/36 ve 6/121) ikazlar mevcuttur.70  

Zahirine bakmaksızın, Allah’ın kelâmına hiç olmadık anlam yükleyen İbn 

Arabî’nin Fusûs’u, Bikaî’ye göre tam bir inkâr kaynağı olup bu inkârcılığı da o, 

tevil yoluyla yapar. Halbuki her söz tevil edilerek zahirine aykırı bir anlam yük-

lenemez. Zira tevilin şartları vardır. Bu şartlar oluşursa ancak tevil yapılabilir. 

Aksi takdirde yapılan tevil geçersiz olur. Öte yandan, bir cümlenin semantik an-

lamını ihmal ederek cümlede geçen bir sözün kelime manasını genelleştirip 

bundan hüküm çıkarmak da geçersiz olup bazen insanı inkâra bile götürür. Me-

selâ, Fâtır, 35/24. âyette her ümmete mutlaka bir uyarıcı gönderildiği haber ve-

rilir. Burada geçen “her ümmet” sözünden bütün hayvanlar topluluğunu da bi-

rer ümmet sayarak, bunlara da uyarıcılar gönderildiğini kabul edip bu uyarıcı-

ları, insan toplumlarına gönderilen ve birer peygamber olan uyarıcılarla bir tu-

tulması küfür olup görüş sahibini dinden çıkarır. Sûfîlerdeki vahdet-i vücut 

inancına göre her hangi bir şeye tapan Allah’a tapmış demektir. Zira onlara göre 

Allah her şeyin tâ kendisidir. Yine onlara göre, “her ne olursa olsun, bütün din-

lerin mensupları doğru yol üzeredir”. Bu söz de tekfiri gerektiren bir durumdur. 

Cehennemlik olduğu âyetle (10/83, 4/43) sâbit olan Firavun’un da, bazı sûfîy-

yenin inancına göre pak ve tertemiz olması gerekir! Firavun, halkına, ben sizin 

en yüce rabbınızım demişti. O, Kızıl denizin sularında boğuldu, cezasını buldu. 

Hulûl inancını iddia edip “enelhak” diyen Hallac’ın tövbesi bile kabul edilmeyip 

Bağdat baş kadısı Ebû Amr el-Mâlikî’nin fetvası ile asılmıştır.71 Şeriatın bu hü-

kümleri yanında İbn Arabî gibi sûfîlerin bu tür inançları, Bikaî’ye göre dolaylı da 

olsa şeriatı iptal anlamına gelir. Yine kimi sûfîlerin, âhiretteki azap tehdidinin 

vuku bulmayacağını ve âhiret yurdunun herkes için bir saadet yeri olup azap 

görenlerin azabı bile onlar için bir nimete dönüşeceğini söylemek, yahudi ve hı-

ristiyanlar gibi İslâm’dan başka bir din edinenlerin kâfir olmadığını söylemek, 

                                                           
69- Bikaî, age, s. 21 
70- Bikaî, age, s.  22 
71- Bikaî, age, s. 27- 29 
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âlemin kıdemine inanıp bunları yaratan Allah’ın hâdis olduğunu iddia etmek 

gibi inanç ve görüşler, irtidat sayılır ve cezası da ölümdür.72 Zira bütün bunlar 

dinin aslını yok etmeye yönelik bâtıl fikir ve inançlardır. Bu bâtıl fikir ve inanç-

ların temelinde çoğu zaman bâtınîlik inanç ve zihniyeti yatmaktadır. Zira 

bâtınîlik, tabir câizse, ölçüye gelmeyen bir ölçüsüzlüktür. Bikaî’nin, bâtınîlikle 

ilgili yorumlarından bu sonuç çıkmaktadır. Onun, Muhyiddîn en-Nevevî 

(676/1277) ve Gazzâlî’den yaptığı alıntılarla, ister mutlak ister mukayyed ol-

sun, zındıklığın temelinde de bu tür inanç sapmaları bulunmakta olup, bu zın-

dıkların cezası da ölümdür.73 Burada üzerinde hassasiyetle durulan riddet ve 

zındıklık, kasıtlı olarak dini ortadan kaldırmaya yönelik bir niyet ve gayretin ifa-

desi olmalıdır. Zira bu durumdaki sûfîler, bunca bâtıl görüşleri Allah’a ve pey-

gambere dayandırarak insanları Allah ve Resülullah ile aldatan yalancılardır. 

Yoksa fert olarak dinini değiştirip başka bir din edinen mürted, bunlarla bir tu-

tulmayabilir. 

 

Ulûhiyet İnancı 

M’abûd anlamına gelen İlah, gerçekte sadece Rab olan yaratıcının hakkı 

olup O’ndan başkasına ibadet haramdır, yasaktır ve geçerli değildir. Bütün akaid 

/kelâm kitaplarında Allah’ın tek ve eşsiz oluşu ifade edildikten sonra O’ndan 

başka hiçbir ilah yoktur hükmü yer alır.74 Yani ibadet doğrudan Allah adına ve 

Allah için yapılır. Bu itibarla tüm aracılar reddedilmiştir. Aracılar lehine mazeret 

olarak ileri sürülen en masum denebilecek çıkış, “Bizi sırf Allah’a yaklaştırsın 

diye bu putlara ibadet ediyoruz” yaklaşımıdır. Müşriklerin bu konuda bir aldat-

maca ve yalancılığa yeltendikleri Allah tarafından yüzlerine vurulur: “Allah, ya-

lan söyleyen ve inkârcılığı meslek edinen kimseyi asla doğru yola iletmez” (Zü-

mer, 39/43).  

Kur’an-ı Kerim’de, ulûhiyetin, gerçekte sadece Allah’ın hakkı oluşuna dâir 

âyetlerde, çeşitli gerekçeler beyan edilmiş olup bu konuda Allah’ın sıfatlarına 

işaretle yaratmak, sonsuz güç-kudret ve ilim sahibi olmak, dünyada olduğu gibi 

âhiretin de yegâne hâkimi olmak gibi hususlar zikredilmiştir.75   

                                                           
72- Bikaî, age, s. 32 
73- Bikaî, age, s. 34-35 
74- Tahavî, age, md. 1-4 
75- Bakara, 2 /163, 255; Al-i İmrân, 3/2,5,18; Nisa,4/87, En’âm, 6/102, 106; A’râf,7/158; Tevbe, 
9/31,129; Hûd, 11/14; R’ad, 13/30; TâHâ, 20/8,98; Mü’min,23/116; Neml,, 27/26; Kasas, 
28/70,88; Fâtır, 35/3; Zümer, 39/6; Gâfir, 40/3,62,65; Duhan,44/8; Haşir, 59/22,23; Tegâbün, 
64/13; Müzemmil, 73/9. 
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Kur’ân-ı Kerime dayandırılan ulûhiyet inancının bir sûfî yorumuyla hede-

finden saptırıldığını görmek zor bir şey olmasa gerek: 

İbn Arabî, Hz. Nûh’un kendi kavmini, putları bırakıp Allah’a ibadet etmeye 

davet edince, bu insanların putlar aracılığı ile zâten Allah’a taptıkları gerekçesi 

ile putlarına sahip çıkıp onları terk etmemelerini haklı bulur! Çünkü der, putpe-

restler putlardan ne kadar uzak durursa Allah’tan o kadar uzaklaşmış olurlar. 

Zira ona göre putlar Hakkın kendisidir! “Vahdet-i vücud” ya da “ittihat” görüşü 

üzerine oturtulan bu inancın inkârcılık olduğunu belirten Abdurrahim b. Hüse-

yin el-İrakî, putlar için bunu söyleyenler acaba Hz. Peygamber’in Mekke’nin 

fethi günü “Hak geldi batıl yıkıldı gitti…” mealindek âyeti okuyarak Kâbe’deki 

putları, bir bir devirmesine ne buyururlar?! Der.76    

İbn Arabî şu sözleriyle, tapılan her şeyde Allah’ın var olduğunu iddia eder: 

“…Allah’ın, her bir ibadet edilende bir yüzü vardır, bunu bilen bilir, bilmeyen 

bilmez… Her mabudda, Allah’tan başkasına kullukta bulunulmaz aslında… Sizin 

ilahınız ancak tek bir ilahtır. Nerede belirirse O’na kulluk edin…”.77 

İbn Arabî, “fusus” kavramı yaklaşımıyla, peygamberlerin özelliklerini, her 

fırsatta vahdet-i vücud felsefesine vesile kılar. Bu hususta da Kur’ân âyetlerini 

kullanır ve âyetlere kendi felsefesine uygun anlamlar yüklemeyi sürdürür. Me-

selâ Harûniyye Fassında rahmet, rahamût kavramını konu edinir. Bunu da: 

 âyetinde geçen rahmet kelimesine (Meryem,18/53) َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنََٓا اََخاهُ ٰهُروَن نَِبيًّا“

dayandırır. Bunun karşısında Hz. Musâ’nın gazabından bahseder. Hz. Musâ’nın 

gazabının, onun aceleciliğine ve anlayış kısırlığına sebebiyet verdiğini söyler. 

Böyle olmasaydı, der, Musâ elindeki ilahî levhalardaki hüdâ ve rahmetin farkına 

varacak ve dolayısıyla kavminin buzağıya tapmasının Allah’a tapmak olduğunu 

anlayacaktı!78 Şimdi aşağıda İbn Arabî’ye âit alıntıdan açıkça anlaşılacağı gibi, o 

bu hususta da Allah’ın, tapılan her şeyle bir ve aynı olduğu inancını vahdet-i vü-

cut esasına dayandırır: “Musâ’nın, Harûn’a öfkelenmesindeki sebep, ellerinde 

tuttuğu levhalara nazarlarını tespit etmemesi idi. Bundan dolayı onları yere bı-

raktı. Eğer onlara dikkatle nazarlarını tespit etmiş olsaydı, üzerlerinde hüda ve 

rahmet yazılı olduğunu görürdü. Bunda hüda olağan bir işin beyanı idi ki, 

Musâ’yı öfkelendiren o işte Harûn’un suçu olmadığına işaretti. Rahmet ise 

                                                           
37- es-Sibâ’î, age, s. 157. 

ل البيت أصنام مشدودة بالرصاص، ف عليها، وحوقال ابن عباس: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطا

فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يشير بقضيب في يده الى األصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ]االسراء: 

  قع.ها صنم إال و[ فما أشار الى صنم منها في وجهه إال وقع لقفاه، وال أشار إلى قفاه إال وقع لوجهه، حتى ما بقي من81

 
77- İbn Arabî, age, Haz.: Abdülhalim Şener, Timaş yayınları, İstanbul  2007, s. 35-37 
78- İbn Arabî, age, s. 180-181. 
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kardeşi için göstereceği saygı idi. Musâ (Tûr’dan getirmiş olduğu levhalara na-

zarını tespit etmiş olsaydı) kavminin gözü önünde, kendisinden daha yaşlı olan 

kardeşinin sakalını tutmazdı. Şu halde Harûn’un (yukardaki sözü geçen) cevabı 

Musâ’ya karşı gösterilmiş bir şefkat ifadesi oldu. Çünkü Harûn’un nebiliği, Al-

lah’ın rahmetindendir. Böyle olunca ondan ancak rahmet ve şefkat sâdır olur. 

Halbuki Musâ işi Harûn’dan daha iyi biliyordu. Çünkü O, Allah’ın, muhakkak 

kendisinden başkalarına kulluk edilmemesini emretmiş olduğunu kavmi ara-

sında buzağıya tapanların neye ibadet ettiklerini ve olan her işin ancak Allah’ın 

kazası ve takdiriyle meydana geldiğini bildiği için kardeşi Harûn’a itap etmesi 

Harûn’nun bu hakikati inkârından ve buzağıya tapma keyfiyetini kavrayamama-

sından ileri gelmiştir…”.79 Bikaî ve Tebyin muhakkiki Abdurrahman Vekil, İbn 

Arabî’nin bu husustaki yaklaşımlarını “Bilinen her şeyin/mahlûkatın, Allah ile 

aynı oldukları ve bu sûfiyyenin açıkça İcl’e tapanların övüldüğü ve yüceltildi-

ğini” söyleyerek bunun bir inkârcılık olduğuna hükmettikleri anlaşılmaktadır.80.  

 

Sahih İman ve Firavun’un İmanı Meselesi 

İbn Arabî, Hz. Mûsâ’nın Firavun’la olan münakaşasında, Firavun’un kul-

landığı kasıtlı ve alaycı kelimeyi gerçeğin ifadesi olarak ele alırken, Hz. Mûsâ’nın 

verdiği cevabın içerdiği gerçeği görmezden gelir.81 Hz. Mûsâ Firavun’u âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a iman etmeye davet edince Firavun da “Âlemlerin rabbi de ne-

dir” diye Allah’ın mahiyetinin, zâtının tarifini isteyip, eşya için kullanılan “mâ” 

diye soru sorup bunun yerine “men”, yani “kim” ifadesini kullanmamıştır. Fira-

vun’un bu sorusu, inkâr maksatlı bir sorudur. Fakat Hz. Mûsâ bu soruya cevap 

verirken “Benim Rabbim, semavâtın ve yerin Rabbi: yaşatan ve öldürendir…” 

şeklinde irade, hayat ve kudret sahibi bir zatın yaptığı iş ile cevaplarken, Fira-

vun’u tenkit ve tashih etmiş oluyordu. Zira Allah’ın zatı tarif edilemez. Allah’ı 

tanımak, O’nun sıfatları ve sıfatlarının tecellisi ile mümkündür.82 İbn Arabî bu 

gerçeği bilse de, Firavun’un inkâr maksadıyla kullandığı söz, onun vahdet-i vü-

cut nazariyesini desteklediği için Firavun’un sözüne itibar ederek eşyanın dış 

görünüşünü/sûretini Allah ile bir tutmuştur. Bulunduğu coğrafyanın en güçlü, 

en muktedir insanı olarak algılandığı için Firavun, İbn Arabî’nin gözünde 

                                                           
79- Gencosman, age, s. 211-213. (Ekberiyye müntesibi olduğu anlaşılan mütercimin ilgili dip not 
izahı: Buzağıya, putlara veya ateşe tapanların bu ibadetleri, dolayısıyla Hakka rücû eder. Çünkü 
onlar ancak bu sûretlerde beliren mukayyet Hakk’a ibadetten ayrılmış olmuyorlar).  
80- Bikaî, age, s. 116-120. 
81- İbn Arabî, age, s. 195-196 
82- Bikaî, Nazmü’d-dürer fî tenâsübi’l-âyâti ve’-süver, Kahire, C.14, s.24 
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Mûsâ’nın da rabbi ve efendisi gibidir:83 “Sonra Firavun Mûsâ’ya ,’benden başka 

ilah tanırsan elbette seni mescunlardan kılarım’ dedi. Burada Sicn kelimesindeki 

‘S’, zâid harflerdendir. Bunun asıl manası, ‘elbette seni örterim’ demektir. Çünkü 

sen verdiğin cevapla benim sana böyle bir söz söylediğimi açıkladın. Eğer sen 

işaret lisanıyla, ey Firavun, bana verdiğin korku dolayısıyla muhakkak câhil ol-

duğunu gösterdin, halbuki varlık birdir. Sen bunu nasıl ayırdın?” dersin. Firavun 

da sana der ki: “O, varlığın mertebelerini ayırdı. Yoksa varlık parçalanmadı ve 

kendi zâtında dağılıp ayrılmadı. Yâ Mûsâ! Benim şimdiki mertebem bilfiil sende 

tahakküm etmektir. Varlık itibariyle ben, sen’im, fakat rütbe ile senden ayrıyım” 

demek olur. Mûsâ, Firavun’un sözünden bunu anlayınca “sen bu işe kadir değil-

sin” demekle kendi hakkını vermiş oldu. Halbuki burada rütbe Firavun için 

Mûsa üzerine kudretle ve bu kudretin eserini göstermekle sabittir. Çünkü Hak, 

zâhirî sûrette Firavun’un rütbesindedir. Bundan dolayı Firavun’da, bu mecliste 

Mûsâ’nın zuhur ettiği rütbe üzerinde tahakküm kudreti vardır.84 Firavun’un, Hz. 

Mûsâ’yı hapsetmekle tehdidi karşısında, peygamber oluşunu ısbat edecek bir 

delil, bir mucize getirsem de mi, bunu yaparsın? Sözüne karşılık Firavun’un 

“doğru söylüyorsan delilini getir de görelim” tarzındaki ifadesi İbn Arabî tara-

fından, diyaloğun içerdiği mantık açısından isabetsizdir: “… Firavun,  ‘eğer ger-

çek nebilerden isen o delili göster’ cevabını vermekten başka bir şey demeye 

takat getiremedi. Bu sûretle kendi kavminden zayıf fikirli kimseler karşısında 

insafsız davranmak istemedi. Çünkü aksi halde kavmi kendisinden şüphele-

nirdi…”.85 Bikaî ise, Firavun’un, Hz. Musâ’nın açığını yakalayıp onu böylece kü-

çük düşürme gibi meydan okuyan bir davranış sergilediğine dikkat çeker.86  Ger-

çekten de bu davranışın sahibi Firavun, en büyük rab olduğunu iddia eden birisi 

olarak (Naziât, 79/24) kendi kavminden hiç çekinmemiş ve onları dâima kü-

çümsemiş ve bastırmıştır. Firavn’un, Kur’an’da sadece bir yerde halkına “Ey 

kavmim!” diye seslenmiş, arkasından da onları aşağılamış ve hakaretler yağdır-

mış, sonunda zavallı halkını aldatmış olduğu açıklanır. (Zuhruf, 43/51).  

İbn Arabî, sihirbazların: “Biz, Musa ve Harun’un Rabbına iman ettik” de-

meleri üzerine, kendilerini işkence ile ellerini-ayaklarını çaprazlama kesip, 

ölüme mahkum edeceği tehdidini savurunca sihirbazların, “Biz seni, bunca gös-

terilen delillere ve bizi yaratan Allah’a aslâ tercih etmeyiz. Sen neye karar verir-

sen ver; bize ne yaparsan yap. Senin hükmün yalnız bu dünyada geçer” (Ta Ha, 

20/72) çıkışlarıyla Firavun’a meydan okuyup onu âdeta aşağılamaları ve 

                                                           
83- Bikaî, age, s.132 
84- İbn Arabî, age, s. 196-197; Gencosman, age, s. 234 
85- Age, s. 197; Gencosman, age, s. 234 
86- Bikaî, Nazm, C.14, s. 28 
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reddetmeleri ve bu kararlı duruşlarını,87 tam aksine, sihirbazların Firavun’u tas-

dik edip ona teslim olmaları şeklinde yorumlar: “Sihirbazlar, Firavun’un iddia-

sında doğru olduğunu bildikleri için onu inkâr etmediler, onu ancak bu yolda 

gerçeklediler ve dediler ki: ‘sen sadece bu dünya hayatında hükmedebilirsin Bu 

itibarla ne hüküm verirsen ver, devlet sana mahsustur’ Şu halde Firavun’un id-

dia ettiği ‘Ben sizin yüce Rabbınızım’ sözü gerçekleşti. Çünkü her ne kadar o ik-

tidar Hakk’ın aynı ise de Firavun’un sûretinde tecelli etmiştir. Sûret Fira-

vun’dur”.88 İşte birçok insanın, hikmetlerinden ve kerametlerinden bahsettik-

leri, yücelttikleri İbn Arabî budur! 

Görüldüğü gibi İbn Arabî, Firavun’un sadece haklılığını savunmakla kal-

mayıp onu rab olarak da kabul etmektedir! Bu görüşün ve bu inancın sahibi hak-

kında Zeynüddin el-İrakî’nin kanaati ve verdiği hüküm: Firavun’un, “Ben sizin 

en büyük rabbınızım” sözünü sihirbazların doğruladığı ve bir gerçeği ifade et-

tikleri yolunda sarf edilen söz, sihirbazlar aleyhinde uydurulmuş yalan ve iftira-

dan ibarettir. Tam aksine onlar Firavun’u yalanlamış, karşı çıkmış ve iddiasının 

bir yalan olduğunu açıklamışlardır. Yüce Allah, bu iddiası yüzünden Firavun’u, 

Kızıl Denizde kıskıvrak yakalayıp helâk etti. Dünyada ve âhirette89 ibret verici 

bir cezaya çarptırdı. (Naziât, 79/25). İbn Arabî’in bu dediklerini, aklı başında 

iken ve herhangi bir zorlamaya da maruz kalmaksızın, bu sözü onun dediğini 

doğrulayıp, tasdik eden kimse kâfirdir. Onun bu dediklerinin ne bir tevili kabul 

edilir ne de kerameti. Şer’î ilimlerde söz sahibi dört mezhebin üleması ve bun-

ların dışında içtihad ehli kimseler arasında bu hususta bir ihtilaf da yoktur.90 Bu 

türden gerçekler, İbn Arabî’nin küfrünü örtmek için müntesiplerinden kimileri-

nin söylediği hurafeleri yıkmaktadır. Bu kimseler, Firavun’dan maksat nefis’tir 

derler. Halbuki Yüce Allah, bu husustaki âyetleri Musâ’nın Firavun’u hakkında 

indirmiştir91. Bu tür teviller bâtıl olup İslâm’da haramdır, yasaktır. Bikaî, Gaz-

zalî’nin İhyada Kitabü’l-ilim bahsinde bu tür tevillerin haram olduğuna dâir ver-

diği temel bilgilere atıfta bulunur. Meselâ, Firavun’u kalp olarak takdir etmek 

bâtıl bir tevildir. Zira Firavun, duyularla algılanan bir kişi olup, var olduğu bili-

nen ve onunla ilgili bilgiler bize kadar tevâtüren geldiği, Musa’nın kendisini Al-

lah’a iman etmeye davet ettiği bir kimsedir. Tıpkı Hz. Peygamberin İslâm’a davet 

ettiği Ebû Cehil, Ebû Leheb ve benzeri kâfirler gibi bir insan… Yani bu adam 

                                                           
87- Age, C.12, s.312-313. 
88- İbn Arabî, age, s. 197-198; Gencosman, age, s. 235-236 
89- Hatırlanacağı gibi, İbn Arabî, Firavun’un iman ettikten sonra hiçbir günah işlemeden öldüğü 
için âhirete tertemiz gitmiştir. İmanla tertemiz gidene Allah neden azap etsin? Buna İbn Arabî’nin 
kerameti diyen çıkmaz herhalde! 
90- Bikaî, Tebyin, s. 134 
91- Age, s. 134. 
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şeytan ve melek gibi duyularla algılanamayan bir şey değil ki onunla ilgili bir söz 

tevile gerek duyulmuş olsun.92   

 

Cennetlikler ve Cehennemlikler Meselesi  

Ehl-i sünnetin itikadına göre “Cennet ve cehennem yaratılmış olup ebe-

diyyen sona ermez ve yok olmaz. Allah Teâlâ, Cennet ve cehennemi mahlûkattan 

önce yaratmıştır. Sonra da cennetlik ve cehennemlikleri yaratmıştır”.93  Ehl-i 

sünnet inanç esaslarına göre: “Cennet ve cehennem yaratılmış olup ebediyyen 

sona ermez ve yok olmaz. Allah Teâlâ Cennet ve cehennemi cennetliklerden ve 

cehennemliklerden önce yaratmıştır” 94 . Cennet ve cehennem yok olmayacağına 

göre cennet nimetleri ve cehennem azabı da yok olmaz, devamlıdır. Bilindiği 

gibi Cennet, cehennem ve âhiret ahvali ile çok sayıda âyet ve Hadis mevcuttur. 

Bunların yerlerini gösterip saymaya bile hacet yoktur. Bu hususta bilinmesi ge-

rekli olan, Cennet nimetleri ile cehennem azabının sonsuz olmasıdır. Çünkü âhi-

ret âlemi, ebedîlik için yaratılmıştır. Ehl-i sünnet mezheplerinin bu husustaki 

inanç esasını zaafa uğratan ve bu konuda vârid olan nasları ve yorumlarını ters 

yüz eden yine tasavvuf adına yapılan mesnetsiz tevil ve yorumlardır. Bu hususta 

en çarpıcı örnek yine İbn Arabî’ye âittir. Ona göre Allah’ın gazap ve rıza sıfatı 

vardır. Bu zıt sıfatlardan rıza, gazabı giderir. Böyle olunca da kelâmcıların dediği 

gibi Allah’ın gazabı ebedî olamaz. Ona göre: “Cehennem ehli her ne kadar ateşte 

kalırsa da, onların yanmalarından maksat, haklarındaki gazap ve elemi kaldır-

mak içindir ki bu da rızadır”.95 İbn Arabî, Cehennemdeki azabın nimete ve güllük 

gülistanlık bir ortama dönüşeceği yorumunu, Hz. İbrahim’in ateşe atılınca ateşin 

güllük gülistanlığa dönüşüne benzetir. Bu benzetmeden şu sonuç çıkartılabilir: 

İnkârcı kâfirlerin cehenneme atılmaları ile masum bir peygamberin ateşe atıl-

ması arasında bir fark yoktur! İbn Arabî’ye göre: “Cehennem ehli her ne kadar 

ateş içinde olsalar bile kendilerini nimet ve Cennet içinde sayarlar. Çünkü ceza 

müddeti bittikten sonra ateşin şiddeti, içinde bulunanlar için gül gülistan olur. 

Bu da onlar için bir nevî Cennettir. Hak yerine getirildikten sonra cehennem eh-

linin zevk ve huzuru, ateşe atılırken Hz. İbrahim’in duyduğu ferah ve huzur gi-

bidir”.96 Bu tür yorumları nassa dayandırmanın imkânsızlığı çok açıktır. Bunlara 

inanan insanların, dinî nasları terk etmiş olması gerekir. Bu takdirde kimi tasav-

vufçuların müslüman toplum için oluşturacağı tehlikenin vahameti de kolayca 

                                                           
92- Age, s. 134-135 
93- Tahavî, age, md. 81 
94- Age, md. 81 
95- İbn Arabî, age, s. 160, 161; Gencosman, age, s.183. 
96- Age, s.  s. 157; Gencosman, age, s. 179 
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anlaşılmaktadır. İbn Arabî’nin görüşlerini tasvip edenler,  onun hakkındaki akıl 

almaz menkıbeleri bile birer hikmet olarak görüp hiçbir tenkide tabi tutmaz ve 

hattâ onun menkıbevî hallerini, Hz. Peygamber’in ahvali ile bir tutularak arala-

rında benzerlikler kurulmak istenir.97  

 

Sonuç: 

Sübûtu ve manaya delâleti kat’î olan naslar doğru okunabildiği takdirde, 

bu naslardan çıkartılacak olan hükümler doğru, anlaşılır ve isabetlidir. Söz ko-

nusu ahkâmın çıkartılabilmesi de özellikle Kelâm ve Fıkıh ilmi gibi kurucu disip-

linlere ait usuller çerçevesinde yapılan çalışmalara bağlıdır. Din konusunda ilmî 

disipline riayet etmeksizin ortaya atılan kanaat ve bunlarla ilgili uygulamaların 

her hangi bir değeri olmayıp insanlar için bir bağlayıcılığından söz edilemez. Bu 

makalede akîde konusunda örnek alınan Hanefî fakihi Tahavî’nin Akîdetü ehli’s-

sünne ve’l-cemaa adlı akâid risalesi ve Matüridî mezhebinin en güçlü temsilcile-

rinden kelâmcı Ebü’l-mu’în en-Nesefî’nin Tabsiratü’l-edille’si mutemet kaynak-

lara en iyi birer örnektir. Buna karşılık Tasavvuf adına büyük bir iddianın sahibi 

İbn Arabî’nin Füsûsu’l-hikem’i, naslara aykırılığı nedeniyle kendisinin tekfir edil-

mesine sebep olmuştur. Birçok İslâm âlimi tarafından tekfir edilen bu zâtın ve 

eserlerinin, hikmet ambalajı içinde ısrarla topluma mal edilmeye çalışılmasının, 

hikmet adına hiçbir değer taşımadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, din adına 

olmasa da Müslümanlar adına İslâm Felsefesi konusunda tarihte yerini alan 

önemli düşünürlerden Farabî ve İbn Sina, Kelâm ilminde olduğu kadar naslara 

bağlı kalmadığı için maddenin ezeliyeti, haşr-i cismanî ve Allah’ın cüziyyâtı bi-

lemeyeceği gibi konularda, İslâm’ın temel inanç esaslarına aykırılıkları sebe-

biyle tekfir edilmişlerdir. Bu da gösteriyor ki İslâm felsefesi konusu, Kelâm ilmi-

nin işi olmalıdır. Aksi takdirde bir Müslüman diğer bir Müslümanı tekfir edecek 

kadar bir ayrışma ve çatışma yaşanmaktadır. İslâm Tasavvufunun da Şeriatın 

sınırları içinde ve Kelâm ilminin kontrolünde olması kaçınılmazdır. Aksi tak-

dirde, tasavvuf adına, doğrulanamayan ve yanlışlanamayan hayal ürünü bâtıl 

düşünceler geliştirilerek, deyim yerinde ise din dışı dindarlık icat edilebilmek-

tedir.  

 

 

 

 

                                                           
97 - Ebü’l-Hasan Ali b. İbrahim el-Kaarî el-Bağdâdî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Menkıbeleri, Haz.: 
Abdülkadir Şener- M. Rahmi Ayas,  Ankara 1972, s. 26-27.  
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ÖZET: Aile bir toplumun temel yapı taşlarındandır. Türk toplumunda 
aile kavramına, bir aile kurmaya ve akrabalık ilişkilerine büyük önem verilmiş-
tir. Çünkü aile birlik ve beraberliğin dolayısıyla dayanışmanın en güçlü olduğu 
toplumsal birimdir. Bireylerin yetiştirilmesi noktasında aile ilişkileri ve ailenin 
üstlendiği rol toplum yapısı bakımından son derece önem arz eder. Ailenin bi-
yolojik, psikolojik, ekonomik; eğitim ve terbiye, dinî, manevi, duygusal ve kül-
türel alanlara özgü gerçekleştirdiği pek çok işlevi vardır. Buna göre sosyolojik 
bir kurum olarak aile en başta bireylerin buna bağlı olarak da toplumsal geli-
şimin mimarı sayılır.  

Sözlü edebiyatın en özel ve nadide ürünü sayılan atasözleri; belli bir bi-
rikim sonucunda her toplumun özyapısına uygun olarak meydana getirdiği, ait 
olduğu toplumu tüm yönleriyle bize sunarken halkın tasavvur etme gücünü de 
sergileyen, yaşanmışlıkları usta bir dille aksettiren, orijinal ve kısa anlatımlar-
dır. Yaptığımız tanıma dayanarak atasözleri dil-düşünce-kültür-toplum ekse-
nini en iyi biçimde aktaran olgulardır diyebiliriz. Zira atasözleri bütünüyle top-
lumdan ve o toplumun kullandığı dilin sözcüklerinden beslenerek var olmak-
tadır. Yukarıda ailenin toplumun temelini teşkil ettiğini vurgulamamıza göre 
bahsi geçen konuyla ilgili terimlerin atasözlerinde yer almaması ve konunun 
işlenmemiş olması da olanaksızdır.  

Bilindiği gibi temel söz varlığı içinde yer alan akrabalık adları bakımın-
dan Türkçe zengin bir dildir. Bu çalışmada da Türkçenin lehçelerinden biri 
olan Uygur Türkçesindeki aile ve akrabalık derecelerini bildiren adlar atasöz-
leri üzerinden tespit edilmiştir. Uygur Türklerinde aile ve akrabalık ilişkilerini 
ihtiva eden çok sayıda atasözüne denk gelinmiştir. Bu atasözlerinden tespit 
edilen adların büyük çoğunluğunun kan (soy) bağı ve evlilik bağıyla ilgili adlar 
olduğu görülmüştür. Çalışmamızda Uygur Türkçesinde kullanılan aile ve akra-
balık adları öncelikle belirli bir çerçeveye göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra 
Dîvânü Lûgati-t Türk’te ve Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde geçen akrabalık 
adlarıyla karşılaştırılıp şekil yönünden eş ya da benzer olanları gösterilmiştir. 
Aynı zamanda akrabalık adları köken bakımından değerlendirmeye 



Levend DOĞAN – Ceyda ERDİN 

162 
 

alındığında Uygur Türkçesinde hangi yabancı dillerin daha etkili olduğu  sap-
tanmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra Uygur atasözlerinde anne, baba ve ço-
cuk (kan-soy bağı) terimlerinin en fazla kullanılan akrabalık terimleri olduğu 
görülmüştür. Uygur Türkçesi atasözlerinde genellikle anne ve baba terimleri-
nin bir atasözünde yer aldığı ve karşılaştırılarak verildiği dikkati çekmiştir.  

Sonuç olarak aile ve akrabalık ilişkilerine geniş bir perspektiften bakıl-
dığı Uygur atasözlerinden hareketle Uygur Türklerinin kültüründe aile teşki-
latı ve ailenin üstlendiği rol gibi birçok konu sosyolojik açıdan değerlendiril-
meye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Uygur Atasözleri, akrabalık adları, aile yapısı, ad-
bilim. 

 
A Study On The Kınshıp Names In Uıghur Turkısh Proverbs 

 
ABSTRACT: Family is one of the foundation stones of a community. In 

the Turkish society, great importance has been given to the concept of family, 
the establishment of a family and kinship relations. Because the family is the 
strongest social unit of unity and togetherness hence solidarity. The role of fa-
mily relations and family in the upbringing of individuals is of great impor-
tance in terms of community structure. The family has many functions that are 
specific to biological, psychological, economic, education and nurture, religi-
ous, spiritual, emotional and cultural fields. According to this the family as a 
sociological institution is regarded as the constructor of the development of 
the individuals in the first place and correpondingly society. 

Proverbs, which are considered to be the most special and rare pro-
ducts of oral literature, are original and short narratives that are made accor-
ding to the character of society as a sum of experiences, reflecting the power 
of imagination of the people while presenting us all the aspects of the society 
they belong to. Based on the definition we make, we can say that proverbs are 
phenomena that best convey the axes of language-thought-culture-society. Be-
cause proverbs exist entirely from society and from the words of the language 
that society uses. With regard to emphasize above on the family is the basis of 
the society so it is not possible that the terms related to the subject are not 
included in the proverbs and the subject has not been processed. 

As it is known, Turkish is a rich language in terms of kinship names in 
its the basic vocabulary. In this study, the names of family and kinship ratios 
in Uyghur Turkish, one of the Turkish dialects have been identified through 
proverbs. In Uighur Turks many prominent proverbs involving family and 
kinship relations were discovered. It is seen that the vast majority of the names 
found in these proverbs are names related to lineage and marriage. In our 
study the family and kinship names used in Uyghur Turkish are classified ac-
cording to a specific framework. Then they are compared to the ones in Dîvânü 
Lûgati-t Türk’te and Old Uihgur Turkish Dictionary and the same or similar 
ones by shape are indicated. At the same time, it was tried to determine which 
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foreign languages were more effective in Uyghur Turkish when the kinship na-
mes were taken into consideration in terms of origin. Besides these, it is seen 
that in Uighur proverbs mother, father and child (blood-lineage) terms are the 
most used kinship terms. It draws attention that the mother and father terms 
usually appear in a proverb and are given by comparison.  

As a result, many points such as family organization and family role in 
Uighur Turks culture have been tried to be evaluated from sociological point 
of view, based on Uighur proverbs where family and kinship relations are vi-
ewed from a wide perspective. 

Key Words: Uighur proverbs, kinship names, family structure, onoma-
tology. 

 

 

GİRİŞ 

Kapsamı geniş bir kavram olan kültür, bir milletin tarihsel süreçte ken-

dine has duyuş, düşünüş, tutum ve tavrıyla şekillenmiş maddi ve manevi değer-

lerinin tümü olarak adlandırılır. Bu değerlerin milletin fertleri tarafından be-

nimsenmesi sayesinde kültür kuşaklar boyunca aktarılarak yaşatılır. Her neslin 

emaneti sayılan kültürün oluşumunda üzerinde yaşanılan coğrafyanın özellik-

leri etkili bir faktördür. Coğrafya faktörüyle beraber dil, din, ırk gibi unsurların 

farklılığına bağlı olarak kültür her toplumda çeşitli biçimlerde tezahür etmiştir. 

Kültür için “hars” sözcüğünü kullanan ve kültürün millî olduğuna vurgu 

yapan Ziya Gökalp kültürü, “Bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, muakalevî (akla da-

yanan),bediî (estetik), lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenkli bir mecmuası-

dır.”98 şeklinde tanımlamıştır. Gökalp’in tanımına göre dil, din, inanç, sanat, dü-

şünce, ekonomi, örf ve adetler, yasa ve normlar kültürün belli başlı unsurları 

olarak karşımıza çıkar. Bu kültürel unsurlar arasında yer alan dilin, kültür olu-

şumu, gelişimi ve en önemlisi aktarılması olayındaki işlevi belirgindir.99 Ali Gö-

çer; dil-kültür ilişkisini kültürü suya, dili ise suyun bütün yerleşim yerlerine 

ulaşmasını sağlayan şebekeye benzeterek açıklamıştır.100 Kültür unsurlarının 

hem taşınmasında hem de topluma tanıtılarak öneminin gösterilmesinde dile 

ihtiyaç duyulur. İşte dil de kültür unsurlarının sergilendiği bir vitrindir.101 Bu 

anlamda dil, kültürün aktarıcısı ve koruyucusu durumundadır. Doğan Aksan di-

lin “İnsanın ve uygarlığın en önemli belirtisi ve aracı” olduğunu söylerken dil için 

                                                           
98 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul 1968, s. 27. 
99 Ali Göçer, “Dil-Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine”, Türk Dili, S. 729, 2012, s. 53. 
100 Agm, s. 54. 
101 Agm, s. 55. 
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“aynı zamanda her yönüyle bir ulusun kültürünün de aynasıdır” demiştir.102 Bu 

bağlamda dil vasıtasıyla oluşturulan sözlü ya da yazılı eserler direkt olarak bir 

halkın kültürünün öğrenilmesinde büyük rol oynar. Türkçenin sadece söz varlı-

ğının incelenmesiyle bile Türk milletinde hangi kavramların ön plana çıktığı ve 

önem taşıdığı, ele alınan evredeki koşulların ve değişmelerin neler olduğu gibi 

pek çok konu aydınlatılabilir.103  

Gökalp,“Ulusal kültür, halkın geleneklerinden, olagelen şeylerden, sözlü ve 

yazılı edebiyatından, lisanından, musikisinden, dininden, ahlakından, estetik ve 

ekonomik ürünlerinden ibarettir” demiştir.104 Bu cümlede bizi esas ilgilendiren 

sözlü edebiyat terimidir. Çünkü çalışmamızın malzemesini oluşturan atasözleri 

sözlü edebiyat içerisinde bulunur. Kaynağı halk olan bu hakimane sözler ulusal 

olan kültürü, kültür unsurlarını aksettiren mahsullerdir. Dilin gülzarı (gül bah-

çesi) sayılan atasözleri halk yaratması olduğundan dilin salt güzelliğini göste-

ren105 sade, açık ve kudretli anlatımlardır. Bunlarla birlikte atasözlerinin taşı-

dıkları mahiyet yönünden yazılı kanunların olmadığı devrelerde bir nevi toplum 

hayatını düzenleyen kurallar yerine geçmesi106 bu halk ifadelerinin sözlü edebi-

yattaki önemini gösteren bir diğer gelişmedir. 

Her toplumun karakterini belli bir oranda belgeleyen atasözleri107 hay-

van, organ, meslek, akrabalık, eşya-araç-gereç, dini vb. terimler bakımından 

zengin bir içeriğe sahiptir. Bu terimlere yönelik çalışmaların bir toplumun ata-

sözleri üzerinden yürütülmesi o toplumla ilgili birçok bilginin açığa çıkmasını 

sağlar.  

Türklerin dil ve kültür evreninde önemli bir mevkide bulunan akrabalık 

adları ile ilişkilerinin Türkiye toprakları dışında yaşayan Türk topluluklarının 

oluşturduğu ürünlerden tespit edilip değerlendirilmesi Türkçenin akrabalık 

terminolojisine katkı sağlarken sahip olunan aile ve akrabalık değerlerinin de 

hâlen sürdürülüp sürdürülmediğini gözler önüne serer. Biz de bu amaçla araş-

tırmamızda Uygur Türkçesi atasözlerinde geçen akrabalık terimleri ile akraba-

lık ilişkilerini ele alacağız.  

                                                           
102 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2015, s. 13. 
103 Age, s. 13. 
104 Gökalp, age, s. 93 ; Göçer, agm, s. 56. 
105 Celal (Memmedov) Beydili, Atalar Sözü, Önder Neşriyat, Bakü 2004, s. 5. 
106 Aydın Oy, Tarih Boyunca Türk Atasözleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1972, s. 
17. 
107 Age, s. 17. 
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Kadir Canatan, birden fazla bireylerden oluştuğu için ailenin bir “toplum” 

olduğunu belirtmiştir. Fakat hemen devamında “toplum” olarak belirttiği aileyi 

geniş bir toplum içindeki “mikrokosmos” yani “küçük toplum” şeklinde nitele-

miştir.108 Toplumun büyük bir kısmı aile temeli üzerine kuruludur. İlkel toplu-

luklarda ailenin varlığına işaret edilmesi onun en eski ve köklü bir sosyal kurum 

olduğunu gösterir. Ayrıca yapılan gözlemler neticesinde bu toplulukların çekir-

dek aile tipi şeklinde bulunduğu belirtilmiştir.109 Türklerde aile fertleri arasında 

görülen sıkı ilişkilerin yanı sıra akrabalarla olan ilişkiler de oldukça önemli ve 

yaygındır. Türk toplumunda aile ve akrabalık ilişkilerine verilen önemin diğer 

toplumlara nazaran daha öne çıkması Türkçenin akrabalık adları açısından zen-

gin bir dil olmasını sağlamıştır. Bunda Aksan’ın deyimiyle “Türkçenin ayrıntılı 

anlatım ve kavramlaştırma dili”110 olmasının da etkisi büyüktür. Çünkü Türk-

çede her aile bireyi ayrı ayrı adlarla karşılanmıştır. Hint-Avrupa dil ailesinin Ro-

man ve Germen (Avrupa kolu) dilleri koluna giren, aynı zamanda kültür dili sa-

yılan Fransızca, Almanca ve İngilizcede akrabalık adları nicelik bakımından 

Türkçe kadar fazla değildir.111 Türk dilinde akrabalık bağlarının ayrıntılı bir bi-

çimde kavramlaştırıldığı görülür. Bu durumu örnekleyecek olursak Türkçede 

yenge, baldız, elti ve görümce kavramları 4 farklı akrabalık bağını ifade eder. 

Fakat Türkçedeki bu 4 farklı kavram Almancada “schwagerin”, Fransızcada 

“belle-soeur”, İngilizcede “sister-in-law” olarak tek bir sözcükle belirtilir.112 Yine 

bu üç yabancı dilde kayınbirader, enişte, bacanak, amca, dayı, hala, teyze gibi 

akrabalık bildiren adları karşılayan bir sözcük bulunur.113 Nesrin Güllüdağ, 

bunu en iyi şekilde şu ifadelerle özetlemiştir: “Çoğu dilde bir tek kelimenin birden 

fazla akrabalık bağını karşılamasına rağmen, Türkçede gerek ölçünlü dilde, ge-

rekse Türkçenin lehçe ve ağızlarında akrabalık ilişkilerinin her biri için farklı ak-

rabalık terimleri kullanılmaktadır”.114 

Dünya üzerinde geniş bir sahaya yayılmış olan Uygur Türklerinin büyük 

bir çoğunluğu Çinlilerin “Yeni Eyalet-Yeni Toprak” anlamında “Şin Jiang” adını 

                                                           
108 Kadir Canatan-Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, İstanbul 2001, s. 55. 
109 Nuray, E., Karaca, “Türk Aile Hayatı Üzerine Genel Bir Bakış”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 
28-29, Haziran-Aralık 2002, s. 314. 
110 Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999, s. 21. 
111 Age, s. 34. 
112 Age, s. 34. 
113 Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara 2004, s. 7. 
114 Nesrin Güllüdağ, “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, The Journal of Academic Social Science 
Studies, C. 5, S. 6, Aralık 2012, s. 206. 
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verdikleri Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) yaşamaktadır.115 Karluk 

veya Çağatay (Güneydoğu) grubuna dâhil olan Uygurcanın Çin’de Doğu Türkis-

tan’daki konuşur sayısı -güncel olmasa da- sitelerde yer alan verilere göre 7 mil-

yon116 ile 8,5 milyon117 arasında değişmektedir. Mehmet Ölmez, “Çin’deki Türk 

Dilleri ve Bugünü” konulu çalışmasında bu bölgede Uygurcanın 10 milyona ya-

kın kişi tarafından konuşulduğunu belirtirken net bir rakam vermenin zor oldu-

ğunu söylemiştir.118 Uygurcanın konuşulduğu yer, Şincan Uygur Özerk Bölge-

siyle sınırlı olmadığından  diğer ülkelerde bu dili konuşan topluluklar da dâhil 

edilerek sayısal bir analiz yapılmalıdır. Kurdukları yüksek medeniyetle anılan 

Uygurlar sanat, kültür, ticaret, edebiyat ve yönetim gibi birçok alandaki dina-

mikliğiyle bilinir. Bu canlılık onların yazılı ve sözlü eserlerinde de kendisini gös-

termiştir. Böylece Uygurlar, vücuda getirdikleri kıymetli eserler sayesinde kül-

tür ve edebiyat anlamında somut bir kalıcılık yakalamıştır. 

Uygur edebiyatının sözlü kolunda çok sayıda atasözü karşımıza çıkmıştır. 

Çalışmamız Uygur Türklerine münhasır atasözlerinde geçen akrabalık adlarının 

sınıflandırılarak etimolojik tahlilinin yapılması ve atasözlerine yansıyan akra-

balık ilişkilerinin değerlendirilmesi olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.  

Canatan, Türkçe Sözlük’de “aile”119 kavramının 6 tanımının bulunmasın-

dan dolayı bu kavramın “çokanlamlı” bir yapıya sahip olduğunu belirtir.120 “Aile” 

sözcüğü Arapçadan dilimize geçmeden önce bunun yerine “ev” veya “ocak” söz-

cükleri kullanılmaktaydı. Ev ile aile kavramları arasındaki ayrışmanın Türklerin 

İslamiyeti kabulü sonucunda Arapça kanalından aldığı “aile” sözcüğüyle gerçek-

leşmiş olacağı düşünülmektedir.121 Bu sayede söz konusu her iki sözcük arasın-

daki fark daha iyi görülmeye ve anlaşılmaya başlanmıştır. Nitekim bütün dil-

lerde sözcüklerin yan ve mecaz anlamları bulunmaktadır. Bugün “aile” ve “ev” 

                                                           
115https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=358440&/Yeni-Uygur-T%C3%BCrk%C3%A7esi-
ve Edebiyat%C4%B1-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Levent-Do%C4%9Fan---O%C4%9Fuzhan-
Durmu%C5%9F (2.08.2018) 
116 https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turkcenin-konusuldugu-cografyalar (2.08.2018) 
117 https://www.wikizero.com/tr/Uygurca#cite_note-1 (2.08.2018) 
118 Mehmet Ölmez, “Çin’deki Türk Dilleri Ve Bugünü”, Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine 
Maruz Türk Toplulukları (4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri), Ed. Marcel 
Erdal vd., Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013, s. 399. 
119 bk. http://www.tdk.gov.tr/index.php?op-
tion=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5beb30e1a33827.56240896 (2.08.2018) 
120 Kadir Canatan-Ergün Yıldırım, age, s. 54. 
121 Age, s. 55. 
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farklı anlamları ifade eden sözcükler olsa da evin aile karşılığı olarak kullanımı 

mecazi ve yan anlamlarda devam etmektedir.122  

Uygur Türkçesinde Arapça “aile” sözcüğü Türkiye Türkçesinde olduğu 

gibi aynı imlayla kullanılır. Uygurcada “akraba” anlamında kullanılan 3 ayrı söz-

cük bulunur. Bunlar “qayaş, tuġqan, tuqqan, uruq” sözcükleridir. Aynı zamanda 

uruq ve tuġqan-tuqqan sözcüklerinin kalıplaşması sonucu ortaya çıkan “uruq-

tuġqan, uruq-tuqqan” şeklindeki ikilemeler de “akraba” anlamındadır.  Adlan-

dırmalardan sonra genel anlamda akrabalık ilişkileriyle ilgili Uygur atasözle-

rinde şu düşünceler yer almaktadır:  

Akrabaların, dost ve komşu gibi yakınımız sayılan kişilerle kıyaslandığı 

Uygur atasözlerinde olumlu ve olumsuz görüşler bulunmaktadır. 

“Cédel nedin kéler? Talaştin. Bala nedin kéler? Qayaştin” atasözünde akra-

banın akrabaya bela getirdiği söylenirken “Tuġqini yoqniñ yüki yoq, dosti yoqniñ 

yoli yoq” atasözünde akraba insana yük ve engel olan, uğraşılan kişi olarak be-

lirtilmiştir. “Tuqqandin tonuş yaxşi ; Uruq - tuġqanniñ yiriqi yaxşi, otun - saman-

niñ yéqini (yaxşi)” bu iki sözde ise sadece tanışıklığımızın bulunduğu kişilerin 

bile akrabadan daha iyi olduğu ifade edilmiş ve akrabanın mesafeli yani uzak 

yerde olanının makbul olduğu dile getirilmiştir. Bu paragrafta verilen atasözle-

rine göre akrabalar hoşlanılmayan ve istenilmeyen, sıkıntı ve huzursuzluğa yol 

açan kimseler olarak görülmüştür.  

“Yat bilen tuġqan teñ bolmas ; Yat yégüçe dost, tuġqan ölgüçe (dost) ; Uruq 

- tuġqan yat bolmas, altun - kümüş dat (bolmas)” atasözlerinde akrabalık ilişkisi 

dışında kalanlar “yabancı” olarak belirtilirken bu kimselerin insana akrabası ka-

dar yakın olamayacağından akrabayla eşit de tutulamayacaklarına, yabancı 

kimselerin  dostluğunun gelip geçici olduğuna fakat akrabaların ölünceye kadar 

insanın yanında olacağına vurgu yapılarak akrabanın yabancı sayılamayacağına 

dikkat çekilmiştir. ”Uruq - tuġqan izdeşmise yatlişar” atasözüyle akrabaların bir-

birini arayıp sormadığında, görüşmelerin azaldığı zaman uzaklaşacakları ve bu-

nun da aradaki bağların kopmasına zemin hazırlayacağı söylenerek esasen iliş-

kilerin zayıflamaması için iletişimin koparılmaması gerektiği anlatılmıştır. Ak-

rabalar arasındaki ilişkilerin daima sıkı ve sıcak tutulması istenmiştir. 

Bir önceki paragrafta söylenilenin tersine burada vereceğimiz Uygur ata-

sözlerinde “uzakta olan ve sevilmeyen akrabaya” karşılık dost, komşu veya ya-

bancı (el) kişiler iyi ve yakın görülmüştür. Çünkü akraba da olsa eğer uzaktaysa 

yakın çevrede bulunan kişiler gibi olmaz. Gün olur insanın bir yakın dostu, 
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arkadaşı ya da komşusu bir şey olduğunda yardımına koşarak yanında olur. İn-

sana bir fayda sağlar. Aslında bu atasözlerinde uzakta olan akrabaya sitem edil-

diği görülmektedir. “Yéqin dost yiraqtiki tuġqandin yaxşi ; Yiraqtiki tuġqandin 

yéqindiki qoşna yaxşi ; Köymigen tuqqandin yat yaxşi.” 

Uygur atasözlerinde göze ilişen, değinmek istediğimiz bir husus da “ata-

ana” ikilemesiyle ilgilidir. Eski Türkler “öğ ve kang” diyerek anayı babadan önce 

söylemekteydi. Biz de bugün gerek konuşma gerekse yazı dilinde eski Türkler-

deki gibi ana sözcüğünü babadan önce kullanmaktayız.123 Bahaddin Ögel, Dede 

Korkut Hikâyeleri ile Göktürk Yazıtları’nda annenin başta yazılı bulunduğunu 

belirtirken Uygur Türklerinde de “ana, baba” şeklinde söylendiğini aktarmış-

tır.124 Fakat söylenilenin aksine Uygur atasözlerinde baba sözcüğünün anadan 

önce getirildiği karşımıza çıkmıştır. “ata-ana” şeklinde kullanımına rastladığı-

mız atasözlerinin hiçbirinde “ana-ata” şeklinde bir kullanıma denk gelinmemiş-

tir. Kanaatimizce Uygur atasözlerindeki bu durumu Ögel’in Çin’de “baba-ana”125 

olarak kullanıldığını belirtmesine, dolayısıyla da Çin etkisine bağlayarak açıkla-

yabiliriz. 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Uygur Türkçesinde de aile ve akrabalık 

ilişkilerinin teferruatlı olarak adlandırıldığı görülür. Her derecede yer alan ak-

rabanın farklı bir adının bulunmasının yanı sıra Uygur atasözlerinde kan bağına 

dayalı akrabalar içerisinde “anne, baba, çocuk ve dede” terimlerine tekabül eden 

birden fazla sözcükle karşılaşılmıştır. Uygur Türkçesinde “anne” terimi ana ve 

apa, “baba” terimi ata ve dada, “dede” terimi bova ve bovay biçiminde 2 ayrı söz-

cükle ifade edilirken “çocuk” terimi 4 ayrı sözcükle ifade edilmiştir: bala, bovaq, 

çaka, perzent.  

Çocuklar arasında cinsiyet farkını belirten oġul ve qiz sözcükleri kullanılır. 

Uygur Türklerinde “kız çocuk ve erkek çocuk” söylemlerinin Türkiye Türkçesi 

mantığına göre oluşturulduğu görülür. Oġul ve qiz sözcüklerine bala sözcüğü ek-

lenerek “oġul bala, qiz bala” ifadeleri elde edilmiştir.  

Çocuklardan birinin diğerine göre büyük mü küçük mü olduğu ve arala-

rındaki yaş farkı qiz, bala gibi isimlerin önüne çoñ (büyük), kiçik (küçük) ve kence 

(küçük) sıfatları getirilerek gösterilmiştir. (Çoñ qiz, kiçik bala, kence bala). Özel-

likle “kence bala” ifadesinin “en küçük çocuk, sonuncu çocuk” anlamını taşıması 

Uygurlardaki akrabalıkların detaylı adlandırılması mevzusuna en güzel örneği 

                                                           
123 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, Ankara 1988, s. 247. 
124 Age, s. 248. 
125 Age, s. 248. 
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teşkil eder. Bunların yanı sıra Uygur atasözlerinde “kardeş” terimi için qérindaş 

ve tuġqan sözcükleri  kulllanılmışır. “küçük erkek kardeş” anlamında ini, “küçük 

kız kardeş” anlamında siñil, “ağabey” anlamında aka sözcüğüne rastlanmıştır. 

“abla” terimi ise atasözlerinde müstakil olarak değil aça-siñil şeklindeki ifadede 

karşımıza çıkmıştır.  

Erkeğe göre “eş”;  ayal, xénim, xotun, xotun kişi sözcükleriyle belirtilirken 

kadına göre “eş”;  er, erkek, er kişi sözcükleriyle belirtilir. Bu ifadeler kişinin hem 

evli bulunma durumunu gösteren hem de cinsiyet bildiren sözcüklerdir. Koca-

nın veya kadının anne ve babalarının birbirine göre durumu olarak tanımlanan 

“dünür” Uygur Türkçesinde quda sözcüğüne karşılık gelmektedir. Eşlerin bir-

birlerinin annesi qaynana, qéynana, babası qéyin ata, qéynata biçimleriyle Uy-

gurcada kullanılır. Bunların dışında Uygur atasözlerinde daha pek çok akrabalık 

adına tesadüf edilmiştir. Akrabalık ve yakınlık bağının bulunduğunu gösteren 

sözcükler; kan yoluyla kurulan akrabalığı bildiren adlar, evlilik yoluyla kurulan 

akrabalığı bildiren adlar, eşlerin birbirlerine göre durumunu bildiren akrabalık 

adları, özlük-üveylik belirten akrabalık adları, genel olarak akrabalık, tanışıklık 

ve yakınlık bildiren adlar, dost-arkadaş-komşu olma durumuna göre akrabalık 

adları şeklinde oluşturulan 6 başlık altında gösterilmiştir. Ayrıca  medeni hâl, 

cinsiyet, büyüklük-küçüklük gibi kişinin durumunu belirten adlar ile herhangi 

bir akrabalığın bulunmadığını gösteren adlar için 3 ayrı başlık oluşturulmuştur.   

I. Uygur Atasözlerinde Geçen Akrabalık Adlarının Tasnifi 

Uygur atasözlerinden tespit edilen akrabalık ve yakınlığı gösteren adlar 

ile konuyla ilişkili diğer adlar toplam 9 başlık altında tasnif edilmiştir. 

1. Kan Yoluyla Kurulan Akrabalığı Bildiren Adlar 

aça-siñil: “abla ve kız kardeş, kız kardeşler” (eçe DLT)  

Haya bilen exlaq, aça bilen siñil.  (Hayâ (ar) ile ahlak, kız kardeşler gibidir.) 

aka: “ağabey” (aġa, aḳa EUTS)  

Akañ bilen oynaşma, şille şapilaq yeysen. (Ağabeyinle oynama, tokat yer-

sin.) 

ana: “anne” (ana EUTS > aba, ana, apa, hana, DLT > ana KB)  

Ana - taġdek panah. (Anne dağ gibi sığınak.)  

apa: “anne” (ana EUTS > aba, ana, apa DLT > ana KB)  

Apañni kim alsa atañ şu. (Anneni kim alsa (annen kiminle evlense) baban 

o(dur). 

ata: “ata, baba” (ata EUTS > aba, ata DLT > ata KB)  

Atmişqa kirgen atidin eqil sorima.  (Altmışına giren babandan akıl sorma) 
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bala: “çocuk, evlât, yavru” (bala126 DLT) 

Baliniñ eqlini yétim qalġanda kör.  (Çocuğun aklını yetim kalınca gör.) 

bova: “dede” (baba127) 

Çalni körüp, bova déme. (Yaşlı adamı görüp dede deme.) (UALD) 

Havaniñ güldüri bar, yamġuri yoq, boviniñ aççiġi bar, maġduri yoq. (Ha-

vada gürleme var, yağmur yok, yaşlı adam kızmış ama -bir şey yapacak- gücü 

yok.) (UAKÖ) 

bovaq: “çocuk, yavru” 

Qapaq sañgilap çoñ bolidu, bovaq yiġlap (çoñ bolidu).  (Kabak sallanarak 

(asılı olarak) büyür, çocuk ağlaya ağlaya büyür.) (UALD) 

bovay: “dede” 

Bovay qoyġinini bilmes, momay toyġinini bilmes.  (Dede koyduğunu, yaşlı 

kadın (nine) doyduğunu bilmez.) 

büvi: “yaşlı kadın, hanım, nine” (bibi128) 

Oġri qérisa sopi bolar, calap qérisa büvi (bolar). (Hırsız yaşlanınca sufi 

olur, fahişe yaşlanınca hanım (nine) olur.) 

ced: “büyük baba”  (ced Ar.) 

Erniñ ceddi törde olturup aç çiqar, xotunniñ ceddi mantida olturup toq 

çiqar. (Erkeğin babası baş köşede oturur aç çıkar, kadının babası kapı dibinde 

oturur tok çıkar –doyar-) (UAKÖ) 

çaka: “çocuk, yavru” (Moğ. çaka) 

Puli bar - aka, pulsiz - çaka.  (Parası olan ağa (bey), parası olmayan yavru 

(çocuk). 

çoñ qiz: “büyük kız” (çoñ+qiz) 

Çoñ qiziñni bermiseñ, kiçigiga razimen. (Büyük kızını vermezsen, küçüğüne 

razıyım.) 

dada: “baba” (dede DLT) 

Dada tapqinini ana baqidu.  (Babanın bulduğunu (kazandığını) ana bakar.) 

evlad:  “evlat” (evlâd Ar.) 

Ecdadlar üçün yaş tök, Evladlar üçün ter tök. (Ecdadın için gözyaşı dök, 

evlâdın için ter dök.) 

                                                           
126 DLT’de bala sözcüğü geçmesine karşın sadece “kuş ve hayvan yavrusu” anlamında kullanılmış-
tır. 
127 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Türk Dil Ku-
rumu Yayınları, Ankara 2007, s. 99. 
128 Türkçe Sözlük’de bibi “hala” anlamındadır. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2005, s. 262. 
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ini: “küçük erkek kardeş” (ini EUTS > ini DLT > ini KB) 

Aka bar yerde ini yoq, ini bar yerde aka (yoq).  (Ağabey olan yerde kardeş 

yok, kardeş olan yerde ağabey yok.) (UALD) 

kence bala: “en küçük çocuk” (kence+bala) 

Kence bala çoñ bolsimu bala. (En küçük çocuk büyüse de çocuktur.) 

(UAKÖ) 

kiçik bala: “küçük çocuk” (kiçik+bala) 

Mozay samanliqni boşutar, kiçik bala nan sanduġini. (Buzağı samanlığı 

boşaltır, küçük çocuk ekmek sandığını –kutusunu-.) (UAKÖ) 

qérindaş: “kardeş” (ḳarındaş ET. > karındaş DLT > ḳarındaş KB) 

Qarliġaç balisiġa yem bérer, qerindaş qérindaşqa can (bérer).  (Kırlangıç 

yavrusuna yem verir, kardeş kardeşe can verir.) (UALD) 

qiz: “kız, kız evlat” (ġız, ḳız ET > xız, kız DLT > ḳız KB) 

Qiz - aniġa ésilġan çéçek. (Kız anaya asılan çiçek.) (UALD) 

qiz bala: “kız çocuk” (qiz+bala) 

Qiz baliġa naz yarişar.  (Kız çocuğuna naz yakışır.) (UALD) 

qoşkézek: “ikiz” ( qoş+kézek) 

Külke bilen yiġa qoşkézek. (Gülme ile ağlama ikiz.) (UALD)  

moma: “anneanne, yaşlı kadın” (mama129 İt.) 

Mal bolsa, momam baqar.  (Mal olunca anneannem bakar.) (UALD) 

momay: “anneanne, yaşlı kadın” (mama İt.) 

Cañgalda yoqatqan éşegni, öydiki momaydin soraptu.  (Ormanda kaybet-

tiği eşeği, evdeki yaşlı kadından sormuş.) (UALD) 

nevre: “torun” (nebîr, nebîre Ar.)  

Namratniñ balisi medetsiz, nevrisi qul.  (Fakirin çocuğu çaresiz, torunu ise 

köle.) (UALD) 

oġul:130 “oğul, oğlan, çocuk” (oġlan, oġul ET. > oglan, ogul DLT > oġlan, 

oġul KB)  

Oġlum bolsa oçaqtek, qizlar kéler qoçaqtek. (Oğlum olursa ocak gibi, kızlar 

gelir kukla gibi.) (UALD) 

Oġul öyligendin qiz al, qiz çiqarġanġa qiz ber. (Oğlunu evlendirenden kız 

al, kızını evlendirene kız ver.) (UAKÖ) 

oġul bala: “oğlan, erkek evlat” (oġul+bala) 

Oġul bala oġa içip siñiridu. (Erkek evlat zehir içip sindirir. ) (UALD) 

                                                           
129 Türkçe Sözlük’de mama sözcüğü için “çaça, abla” tanımı yer alır. Age,  s. 1337. 
130 oğul+(a)n. Gülensoy, age, s. 614. 
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perzent: “çocuk, oğul” (ferzend Fa.) 

Perzentiñ taġarlap bérer. (Oğlun çuvalla verir.) (UALD) 

siñil131: “küçük kız kardeş” (singil, siñil ET. > siñil DLT132) 

Siñliñni béşiñda kötür.  (Kız kardeşini başında taşı.) (UALD) 

tuġqan: “kardeş, akraba” (tuġ-qan) 

Sodiger tuġqinini tonumas. (Tüccar kardeşini tanımaz.) (UALD) 

uşaq133 bala: “küçük çocuk” (uşaḳ, uvşaḳ EUTS > uşak DLT + bala) 

Toyġa barsañ toyup bar, uşaq baliliriñni koyup bar. (Düğüne gitsen doyup 

git, küçük çocuklarını eve bırakıp git.) (UAKÖ) 

2. Evlilik Yoluyla Kurulan Akrabalığı Bildiren Adlar 

baca134: “bacanak” (baca ‘kız kardeş, bacı’ T./Moğ.135) 

Baca bacini körse, tapini qiçişar. (Bacanak bacanağı görünce, tabanı kaşı-

nır.) (UALD) 

elçi: “dünür” (el+çi) 

Boydaqni elçi qoymas. (Bekârı dünür göndermezler.) (UAKÖ) 

kélin: “gelin” (kälin, käliñün ET > kelin DLT > kelin KB) 

Kéliniñ bolsa hocurañda, güller üner gülxanida. (Gelinin evinde olsa, bah-

çede güller biter.) (UAKÖ) 

Etiyazniñ aptipiġa kéliniñni sal, küzniñ aptipiġa  qiziñni sal. (İlkbaharın 

güneşine gelinini sal, sonbaharın güneşine kızını sal.) (UALD) 

küyoġul: “damat” (küyo+oġul < küde-gü+oġul) 

Küzniñ qétiġini küyoġluñ kelsimu berme. (Sonbahardaki yoğurdu dama-

dın gelse bile verme.) (UAKÖ) 

Küyoġluñ yaman bolsa, qiziñdin kör, kéliniñ yaman bolsa, oġluñdin (kör). 

(Damadın kötü olsa, kızından bil, gelinin kötü olsa oğlundan bil.) 

qaynana: “kaynana” (kayın+ana) 

Müşükniñ puli yoq, göşke amraq, qaynanamniñ tişi yoq töşge amraq. (Ke-

dinin parası yok aama et sever, kaynanamın dişi yok ama, döş sever.) (UAKÖ) 

qéynana: “kaynana” (kayın+ana) 

Qéynaniniñ nénini yéyişke tömürdin çiş kérek. (Kaynananın ekmeğini ye-

meye demirden diş gerek.) (UALD) 

qéyin ata: “kaynata, kayın peder” (kayın+ata) 

                                                           
131 sing-il. Age, s. 784. 
132 DLT’de siñil sözcüğü “kocanın kız kardeşi” anlamında geçmektedir.  
133 “ufak, küçük” (EUTS-DLT). 
134 bācı (< *bāça)+nak. Gülensoy, age, s. 100. 
135 Age, 99. 
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Qéynanamniñ iti qéyin atam terepke quvaydu. (Kaynanamın iti, kayna-

tama doğru havlar.) (UALD) 

qéynata: “kaynata, kayın peder” (kayın+ata) 

Qéynata - ata bolmas.  (Kaynata baba olmaz.) (UALD) 

quda: “dünür” (Moğ. ķuda136) 

Xudadin qorqma qudañdin qorq. (Allah’tan korkma, dünüründen kork.) 

(UAKÖ)  

yeñge137: “yenge” (yängä, yänggä, yeñe ET. > yeñge DLT ) 

Akañ kimni alsa yeñgeñ şu.  (Ağabeyin kimi alsa  yengen o.) (UALD) 

3. Eşlerin Birbirine Göre Durumlarını Bildiren Akrabalık Adları 

ayal: “kadın, hanım” (iyâl Ar.) 

Ayaliñ düşmen bolsa, miñ düşmendin yaman. (Hanımın düşman olursa, bin 

düşmandan kötü.) 

er:  “koca, erkek, er, eş, adam, insan” ( är EUTS > er DLT > er KB) 

Xotun kişiniñ pakizliqini ériniñ yaqisidin kör. (Kadının temizliğini kocası-

nın yakasından anla.) 

er-xotun: “karı koca, kadın – erkek” (er+xotun) 

Er - xotun arisiġa kirgüçe, qiliç bilen qiliç arisiġa kir. (Karı koca arasına 

girinceye kadar, kılıç ile kılıç arasına gir.) 

er kişi: “erkek, koca, eş” (er+kişi) 

Er kişi muz taġ, xotun kişi aptap. (Erkek buz dağı, hanım güneş.) (UALD) 

xénim: “hanım, eş” (ET. *kang ‘akrabalık bildiren ad; baba, peder’ (EUTS, 

164) + (u) m [> * kanum > hanum > hanım]138 ) 

Xénimniñ qéşiġa baqmay, etken éşiġa baq. (Hanımın kaşına bakma, yaptığı 

yemeğe bak.) 

xotun: “kadın, hatun, hanım, eş” (ET. ķatun [ > Fa., Ar. xātūn > T. hatun > 

ķatun DLT139) 

Héyt küni xotun alma, yamġur küni at. (Bayram günü kadın alma, yağ-

murlu günde at alma.) (UAKÖ) 

Xotunniñ obdini érini baqar, déxqanniñ obdini yérini (baqar). (Kadının 

iyisi kocasını, çiftçinin iyisi yerini bakar.) (UALD) 

xotun kişi: “kadın, hanım” (xotun+kişi) 

                                                           
136 Age, s. 563 
137 yé:ng ‘yan’+ge < ya-ñ+ge. Age, s. 1120. 
138 Age, s. 403. 
139 Age, s. 405. 
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Xotun kişiniñ pakizliqini ériniñ yaqisidin kör. (Kadının temizliğini kocası-

nın yakasından anla.) (UALD) 

4. Genel Olarak Akrabalık, Tanışıklık ve Yakınlık Bildiren Adlar 

aile: “aile” (âile Ar.) 

Aile namrat bolsa, oġul vapaliq bolur.  (Aile yoksul ise, oğul vefalı olur.) 

(UALD) 

qayaş: “akraba” (ḳadhaş, ḳadaş, ḳaġadaş ET. > kadaş DLT > ḳadaş KB) 

Aġriq aştin kéler, bala ḳérindaştin (~qayaştin.) (Hastalık yemekten gelir, 

bela kardeşten -akrabadan.) (UAKÖ) 

Qayaşiñ beg bolsa, qara yerde kémeñ qatnar.  (Akraban bey olsa, karada 

gemin yürür.) (UALD) 

tonuş: “tanıdık” (tonu-ş) 

Tuqqandin tonuş yaxşi.  (Akrabadan tanıdık iyidir.) (UALD, UAKÖ) 

tuġqan: “akraba” (tuġ-qan) 

Kembeġeldin tuġqanmu qaçidu. (Fakirden akraba da kaçar.) (UALD) 

Tuġqanniñ sözi candin öter. (Akrabanın sözü candan geçer.) (UALD) 

tuqqan: “akraba” (tuq-qan) 

Tuqqandin yamanliġan - eqilniñ yoqliġi, Tamaqtin yamanliġan - qosaqniñ 

toqliġi. (Akrabasını kötüleyen akıl yokluğundan, yemeğini kötüleyen karın toklu-

ğundan.) (UALD) 

uruq: “akraba, soy” (uruġ ET. > uruġ KB) 

Baca uruq bolmas, sanduq quruq bolmas. (Bacanak akraba olmaz, sandık 

boş kalmaz.) (UAKÖ)  

uruq-tuġqan: “akraba, soy” (urug turıg DLT) 

Uruq - tuġqan yat bolmas, altun - kümüş dat (bolmas).  (Hısım akraba el 

(yabancı) olmaz, altın gümüş paslanmaz.) (UALD) 

uruq – tuqqan: “akraba, soy” (urug turıg DLT) 

Uruq - tuqqan bir ölükte, bir tirikte. (Akraba bir ölümde, bir diride (do-

ğumda). (UALD) 

5. Dost, Arkadaş, Sevgili, Komşu Olma Durumuna Göre Akrabalık Ad-

ları  

adaş: “arkadaş”  (adaş, ādhaş, ḫadaş ET. > adaş DLT > adaş KB) 

Çapaqniñ qariġu adişi bar. (Gözü çapaklının kör arkadaşı var.) (UALD) 

aġine: “dost” 

Aġine béşiñġa gün çüşkende bilinidu.  (Dost başın derde düştüğünde belli 

olur.) (UALD) 

amraq: “dost, sevgili, aşık, yâr”  (amraḳ EUTS) 
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aşna:  “dost, sevgili” (âşinâ Fa.) 

Vapasiz qérindaştin, vapadar aşna (~xoşna) yaxşi. (Vefasız kardeşten, ve-

falı dost (komşu) iyi.) (UALD) 

aşiq: “sevgili, âşık” ( ͑āşiḳ Ar.) 

Aşiqniñ nuqsini közge körünmes. (Sevgilinin kusuru göze görünmez.) 

(UALD) 

canan: “sevgili, yâr, canan” (cânân Fa.) 

Candin keçmigüçe cananġa yetkili bolmas.  (Candan geçmeyince canana 

ulaşılmaz.) (UALD) 

dost: “dost” (dūst Fa.) 

Dost tuġqan bolmas.  (Dost kardeş olmaz (değildir). (UALD) 

hemra: “arkadaş, yoldaş” (hem-râh Fa.) 

Put putqa hemra, qol qolġa. (Ayak ayağa arkadaş, el ele.) (UAKÖ) 

hemrah: “arkadaş, yoldaş” (hem-râh Fa.) 

Hemrahni yolda sina, tögini çölde. (Arkadaşını yolda, deveyi çölde sına.) 

(UALD) 

xoşna: “komşu”  (ḳonşı EUTS > konşı, koşnı DLT) 

Xoşnañ téç, özeñ téç. (Komşun dinç, kendin de dinç.) (UAKÖ)  

qoşna140: “komşu” (ḳonşı EUTS > konşı, koşnı DLT) 

Pul bérip öy alġuçe, altun bérip qoşna al. (Para verip ev alıncaya kadar, 

altın verip komşu al.) (UALD) 

meşuq: “aşık, sevgili, maşuk” (ma’şūḳ Ar.) 

Köp nersige aşiq bolġuçe, birnersige meşuq bol.  (Çok şeye âşık oluncaya 

kadar, bir şeye maşuk ol. (UALD) 

ülpet: “dost, ahbap” (ülfet Ar.) 

Ülpet tap - qudret tap. (Dost kazan, kudret kazan.) (UALD) 

yar: “sevgili, yâr” (yâr Fa.) 

Bir yürekke ikki yar siġmas, bir yilda ikki yaz bolmas. (Bir yüreğe iki sevgili 

sığmaz, bir yılda iki yaz olmaz.) (UALD) 

yoldaş: “arkadaş, dost” (yol+daş) 

Yaman adem yoldaş bolmas, yoldaş bolsimu sirdaş (bolmas).  (Kötü insan 

arkadaş olmaz, arkadaş olsa da sırdaş olmaz.) (UALD) 

6. Özlük-Üveylik Bildiren Akraba Adları 

ögey141: “üvey” (ögey DLT) 

                                                           
140 kon+uş+u. Age, s. 536. 
141 ög ‘anne’+(e)y. Age, s. 1003. 
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Anisi ögey bolsa, atisimu ögey.  (Anası üvey olursa, babası da üvey olur.) 

(UALD) 

ögey ana: “üvey anne” (ögey+ana) 

Ögey ana öttin aççiq. (Üvey anne safradan acı.) (UALD) 

ögeylik: “üveylik” (ögey+lik) 

Ögeylik anidin emes balidin.  (Üveylik anadan değil çocuktan.) (UALD) 

öz: “öz, kendi, ben, üvey olmayan” (öz EUTS > öd, öz DLT) 

öz ana: “öz anne” (öz+ana) 

Kişiniñ quşliġinidin öz anañniñ muşliġini yaxşi. (Başkasının okşamasın-

dan –sevdirmesinden- kendi annenin yumruklaması yeğdir.) (UAKÖ) 

öz bala: “kendi çocuğu, öz evlat” (öz+bala) 

Kişiniñ balisi sarañ bolsa, külgüñ kélidu, öz balañ sarañ bolsa, ölgüñ 

kélidu. (Başkasının çocuğu aptalsa, gülesin gelir, kendi çocuğun aptalsa, ölesin 

gelir.) (UAKÖ) 

Her kimge öz balisi eziz. (Herkese kendi çocuğu kıymetlidir.) (UALD) 

7. Medeni Hâli Belirten Adlar 

boydaq: “bekâr” (boydak142) 

Boydaqni elçi qoymas. (Bekârı dünür göndermezler.) (UAKÖ) 

boytaq: “bekâr” (bk. boydaq) 

Boytaqniñ derdi tola. (Bekârın derdi çok.) (UALD) 

Boytaq bazardin qalmas, tul xotun mazardin (qalmas). (Bekâr pazardan, 

dul kadın mezarlıktan çıkmaz.) 

ersiz: “ersiz, kocasız” (er+siz) 

Aşnañġa işinip ersiz qalma. (Dostuna inanıp ersiz (kocasız) kalma.) 

ersiz ayal: “kocasız kadın” (U. er+siz + Ar. iyâl) 

Ersiz ayalniñ haliġa vay. (Kocasız kadının hâline vay.) 

ersiz xotun: “erkeksiz kadın”  (er+siz+xotun) 

Ersiz xotun - yügensiz at. (Erkeksiz kadın dizginsiz at.) 

xotunsiz: “kadınsız, evlenmeyen erkek” (xotun+siz) 

Xotun talliġan xotunsiz qalar, otun talliġan otunsiz (qalar). (Kadın seçen 

kadınsız, odun seçen odunsuz kalır.) 

tul: “dul” (tul ~ tol ET. >  tul, tugsak DLT > tul, tulsaḳ KB) 

Köp öylengen tul qalar.  (Çok evlenen dul kalır.) (UALD) 

tul xotun: “dul kadın, dul” (tul+xotun) 

Tul xotun tuzluq umaç. (Dul hanım tuzlu çorba.) (UALD) 

                                                           
142 Türkçe Sözlük, s. 306. 
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8. Cinsiyet-Büyüklük-Küçüklük Gibi Kişinin Durumunu Belirten Ad-

lar  

çugan: “genç kız” (cüvân Fa.) 

Çaqqan cuganni böşük (~töşek) üstide sina (körüñ).  (Evlenecek  genç kızı 

beşik (~döşek) üstünde sına (~gör). (UALD) 

cuvan: “genç kız” (cüvân Fa.)  

Qiş küni ya cuva al, ya cuvan al. (Kış günü ya kürk al, ya genç kız al.) (UALD) 

çal: “yaşlı adam, ihtiyar (erkekler için)” (çal DLT > çal KB) 

Şal suġa qanmaptu, çal öyge.  (Çeltik suya doymaz, ihtiyar eve doymaz.) 

(UALD) 

çişi: “dişi” (tişi EUTS > tışı DLT > tişi KB) 

Ġemsiz kişi bolmas, ersiz çişi (bolmas). (Gamsız insan olmaz, ersiz (erkek-

siz) dişi olmaz.) (UALD) 

erkek: “erkek” (ärkäk, irkäk ET.) 

Erkekniñ yéşi içige aqar. (Erkeğin gözyaşı içine akar.) (UALD) 

qéri: “yaşlı” (ḫarı, ḳarı, ḳarıġ EUTS > karı DLT > ḳarı KB)  

Qéri kelse aşqa yaş kelse işqa. (Yaşlılar yemeğe gençler ise işe gelir.) 

(UAKÖ) 

Hasa qariġuniñ közi, qériniñ tüvrüki. (Değnek (baston) körün gözü, ihtiya-

rın direği (dayanağı). (UALD) 

qéri adem: “yaşlı insan, yaşlı adam” (U. qéri + Ar. âdem) 

Kiçik bala toyġinini bilmes, qéri adem qoyġinini (bilmes). (Küçük çocuk 

doyduğunu, yaşlı insan koyduğunu bilmez (hatırlamaz). (UALD) 

qéri xotun: “ihtiyar kadın, yaşlı kadın” (qéri+xotun) 

Su üstide iz bolmas,  qéri xotun qiz bolmas. (Su üstünde iz olmaz, yaşlı ka-

dın kız olmaz.) (UALD) 

qéri kişi: “yaşlı insan” (qéri+kişi) 

Qéri kişige yumşaq çelpek. (Yaşlı insana yumuşak çörek.) (UALD) 

yaş: “genç, küçük”  

Ölüm yaş-qériġa baqmas. (Ölüm genç ihtiyar bilmez.) (UAKÖ) 

Yaş kelse işqa, qéri kelse, aşqa.  (Genç gelirse işe, yaşlı gelirse aşa.) (UALD) 

yaş vaqit: “gençlik” (U. yaş + Ar. vaḳt) 

Yaş vaqitta qilġan ibadet taşqa möhür basqandek, Qériġanda qilġan ibadet 

qumġa möhür basqandek.  (Gençlikte yapılan ibadet taşa mühür basmak gibidir; 

yaşlılıkta yapılan ibadet kuma mühür basmak gibidir.) (UALD) 

yaşliq: “gençlik” (yaş+liq) 
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Yaşliqiñda baġ etseñ, namiñ öçmes. (Gençliğinde bağ edersen, adın unutul-

maz (sönmez). (UALD) 

İşle yaşliq çéġiñda, gül éçilsun béġiñda. (Çalış gençliğinde, gül açılsın bah-

çende.) (UALD) 

balaġetke yetken qiz: “ergenlik çağına gelen kız” (balaġetke+yet-

ken+qiz) 

Balaġetke yetken qiz eynek aldidin ketmes. (Ergenlik çağına gelen kız ayna 

karşısından ayrılmaz.) (UALD) 

 

9. Akrabalığın veya Yakınlığın Bulunmadığını Bildiren Adlar 

el: “insan, başkası”  

Özüñni özüñ maxtima, el maxtisun. (Sen kendini övme, başkası seni övsün.) 

(UALD) 

özge: “başka, yabancı” (öz+ge) 

Oġul tuġsa özidin körer, qiz tuġsa özgidin (körer). (Oğlan doğsa kendinden 

görür, kız doğsa başkasından (yabancı) görür.) (UALD) 

yat: “yabancı” (yat EUTS > yat DLT) 

Yatni öz qilġan qiz bala. (Yabancıyı öz yapan kız çocuğudur.) (UALD) 

 

II. Uygur Atasözlerinde Yer Alan Akrabalık Adlarının Değerlendiril-

mesi 

Bir önceki bölümde sınıflandırarak verdiğimiz Uygur Türkçesinde akra-

balığı gösteren adlar bu bölümde Uygur atasözlerindeki işlenişi yönüyle ele alı-

nacaktır.  

 

Anne, Baba ve Çocuk: 

Anne-baba konulu Uygur atasözlerinde anne-babanın değeri yanında 

anne-baba-çocuk ilişkileri üzerinde durulmuştur. Bu atasözlerinde hem anne-

babanın çocuklarına karşı hem de çocukların anne-babaya karşı sorumluluk ve 

görevleri şeklinde iki taraflı bir değerlendirme yapılmıştır.  

Bu başlıkla ilgili açıklamalarımıza ilk olarak annenin ve babanın bir ata-

sözünde değerlendirildiği“Ata öyniñ tüvrüki, ana öyniñ yüriki” örneği ele alarak 

başlayalım. Ailede anne-babanın yeri ve önemi ayrı olduğu gibi işlevleri de bir-

birinden farklıdır. Türk aile yapısında ailenin reisi kabul edilen baba ailesine 

bakmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Yani baba ailenin ge-

çimini sağlayan, ailesini ayakta tutan kişi olduğundan atasözünde evin direği 

olarak gösterilmiştir. Anne, ailede ev işleriyle birlikte çocuklarının ve eşinin her 
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türlü bakımıyla meşgul olan ve evi çekip çeviren kişidir. Atasözünün ikinci kıs-

mında annenin evin kalbi yani kurulan yuvanın temeli olduğu söylenmiştir. Bir 

organ olan kalp ile anne aynı işlevi paylaşması bakımından bir tutulmuştur. Na-

sıl ki insanın yaşaması için kalp gerekli ve önemli bir organsa anne de aile için o 

denli önemlidir. Ailenin varlığını sürdürmesi, her zaman birarada bulunması ve 

yıkılmaması için babayla birlikte annenin de büyük bir işleve sahip olduğu be-

lirtilmiştir. Uygur Türklerinde bu durumu en iyi özetleyen, birinci ağızdan (ben-

birinci tekil) anlatımın hâkim olduğu atasözü “Dadam bolmisa moridin tütün 

çiqmas, Anam bolmisa qazandin aş (çiqmas)” şeklinde geçmektedir. Çocuğun ba-

bası olmasa evden duman çıkmayacağını, annesi olmasa evde yemek pişmeye-

ceğini söylediği bu atasözünde anne de baba da sahip olduğu görevler bakımın-

dan ailede olmazsa olmaz sayılmış ve ebeveynlerin birbirinin yerini alamaya-

cağı vurgulanmıştır. Her iki atasözünde eşler gerek birbirinin gerekse ailenin 

tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Bunlara göre birinin eksik olması demek aile 

yapısının bozulması ve temelinin sarsılması demektir. 

Uygur atasözlerinde anne ve baba anlatılırken büyüklüğün, gücün ve son-

suzluğun timsali olan dağ ve deniz sözcükleri kullanılmıştır. 

“Ana - taġdek panah” anne için dağ gibi sığınak benzetmesinin yapıldığı 

bu atasözünde anne, çocuğun yaşadığı olumsuz duygu durumları karşısında her 

zaman gelip sığınabileceği, çocuğun kendisini her türlü kötülüklerden ve zararlı 

davranışlardan koruyup kollayacağına inandığı, çocuğa kendini güvende hisset-

tiren güçlü bir sığınak veya kimse olarak belirtilmiştir. Annelik ve babalık duy-

gusunu yaşayan bireylerin çoğu iç dünyasında çocuklarına karşı yoğun bir sevgi 

barındırır. “Ata köñli taġdek çoñ, ana köñli déñizdek” atasözünde söylendiği 

üzere baba çocuğuna dağ gibi büyük bir sevgiyle bağlıyken anne de deniz gibi 

sonsuz bir sevgiyle bağlıdır.  

Uygur atasözlerinde anne-babanın terbiyeli, ahlaklı, iyi huylu, kendisine 

ve topluma yararlı çocuklar yetiştirmelerinin öneminden bahsedilmiştir. Eğitim 

ve terbiye konusu ebeveynlerin üstüne düşen mühim görevleri arasındadır. Ço-

cuğun eğitimi okuldan önce ilk aile kurumunda başlamaktadır.“Yaxşi bala terbi-

yileşke baġliq” atasözünde bir çocuğun iyi ya da kötü yetişmesi aileye yani ter-

biye ediliş biçimine bağlanmıştır. Özellikle atasözlerinde çocuğun küçük yaş-

larda eğitilmesi açıkça vurgulanmıştır. Çocuğun nasıl biri olacağı küçüklüğün-

den belli olduğundan yetiştirilme tarzı konusunda en büyük payı ailesi alır. Ço-

cuğu küçük yaşlarda düzgün bir şekilde eğitmek ve öğretmek, şayet çocuğun be-

ğenilmeyen davranışları varsa bunları değiştirmek daha kolaydır. Çocuğun eği-

timi ve terbiyesi hususunda gereken özen gösterilmediği takdirde ailenin 
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neslinin kuruyacağı ifade edilerek çocuğu iyi ve güzel yönde yetiştirmenin öne-

mine değinilmiştir. Aşağıda sıralanan atasözlerinde yukarıda açıkladığımız dü-

şüncelerin dile getirildiği görülmüştür. “Balini baştin öget ; Tériq quliġidin me-

lum, bala kiçikidin ; Ziraet kökidin melum, bala kiçikidin ; Balañni edepke ögetmi-

señ nesliñ qurur ; Exlaqsiz bala - müñgüzi yoq kala.” 

İhsan Kurt, Türk atasözlerini psikolojik bir yaklaşımla ele aldığı kitabında 

çocuğun gelişiminde kalıtım ve çevre faktörlerinin etkili olduğundan bahsetmiş-

tir. Dünyaya gelen çocuğun fiziksel özellikleri yönünden anneye veya babaya 

benzemesi kalıtımla açıklanır. Çünkü biyolojik bir terim olan kalıtım genetiktir. 

Kurt, kalıtımın bu kuralını atasözlerinden verdiği örneklerle desteklemiştir.143 

Ancak daha sonra İhsan Kurt, kalıtımın sadece fizikî yapılanma üzerinde değil 

çocuğun davranışları üzerinde de tesirinin bulunduğu neticesine ulaşmıştır.144 

Bizim de çalışmamızda Uygur atasözlerinde kalıtımın davranış üzerindeki belir-

leyiciliğine örnek oluşturan 3 atasözü145 karşımıza çıkmıştır. “Atisi ġora yése, ba-

lisiniñ çişi qamaptu. (Babası koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.) ;  Ata hüniri oġulġa 

miras, Ana hüniri qizġa (miras). (Babanın hüneri oğluna, annenin hüneri kızına 

mirastır.) ; Qiz aniġa tartidu oġul bala dadiġa (Kız anasına, oğlan babasına çe-

ker.)” bu atasözlerinde kızın veya oğlanın anne babasının genlerinden gelen 

davranış biçimlerini benimsemesi söz konusudur.146  

Kalıtım faktöründen sonra çocuk üzerinde etkili olan diğer bir faktörün 

çevre olduğunu söylemiştik. Uygur atasözleri arasında çevre faktörünü ortaya 

koyan atasözleri kalıtıma oranla daha fazladır. Çocuğun ilk etapta en yakın bi-

rincil çevresi şüphesiz ailesidir. Ailesinde de anne ve babasıdır. Çocuk ailede en 

çok anne-babasını görür ve günün önemli bir kısmını onlarla beraber geçirir. 

Dolayısıyla çocuk, anne ve babasını kendine rol model olarak aldığından bir süre 

sonra onlar gibi davranmaya, yapmaya, konuşmaya ve  düşünmeye başlar. Ço-

cuk davranışlarını genellikle ebeveynleri doğrultusunda şekillendirerek yetiş-

mektedir. Bir Uygur atasözünde “Ata - ana baliniñ eyniki” (Anne-baba çocuğun 

aynasıdır) denirken diğer bir atasözünde “Ata-aniniñ hayati balisida” (Ana-ba-

banın hayatı çocuğunda) denmiştir. Yani atasözlerinde anne-babanın hayatının 

çocuğa geçtiği ve çocuğun da hareket ve tutumlarıyla anne-babasını yansıtarak 

onları temsil ettiği dile getirilmiştir. Burada çocuğun ailesinden neyi nasıl görür 

                                                           
143 Geniş bilgi için bk. İhsan Kurt, Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım, Ankara 1991, s. 65-66. 
144 Age, s. 66. 
145 Uygur atasözlerinde kalıtımın(soyaçekim) davranışlar üzerindeki etkisini gösteren atasözleri 
çoğaltılabilir. Bizim yalnızca 3 örnek vermemizin sebebi çalışmamızın konusunun içinde akraba-
lık adı geçen atasözleriyle sınırlı olmasından kaynaklıdır. 
146 Age, s. 66. 
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ve öğrenirse öyle olacağı düşüncesi görülmektedir. Bu yüzden ebeveynler ko-

nuşma ve davranışlarında ölçülü ve dikkatli olmaya özen göstermelidir. “Ana 

körüp qiz al, qirġak qörüp böz” cümlesinde ise annenin de bir nevi kızını yansıt-

tığı, anne nasılsa kızının da onun gibi olacağı anlatılmıştır. “Oġul atini doraydu, 

qiz anini ; Qiz anisini dorar ; Ata qandak bolsa, bala şundaq ; Ata-ana qanqaq 

bolsa, bala şundaq ; Ata körgen oq yonuydu, ana körgen ton piçidu” şeklinde ge-

çen atasözleri kızın annesini, oğlanın babasını örnek alarak taklit ettiği yargısı 

üzerine toplanmıştır. Kız annesinden, oğlan babasından ne görürse onu yap-

maktadır. Burada asıl önemli olan dikkati çekeceğimiz nokta kızın anneyle, oğ-

lanın babayla özdeşleştirilerek çocuğa cinsel hüviyyet kazandırıldığıdır.147  Ebe-

veynler elbette kız olsun erkek olsun iki evladından da cinsiyet ayırt etmeksizin 

sorumludur. Fakat Türk toplumunda annenin kızdan babanın oğuldan sorumlu 

olması gibi genel bir anlayış vardır. Bu anlayışın Uygur Türklerinde de var ol-

duğu onların yarattıkları atasözlerinden belli olmaktadır. “Oġul dadiniñ, qiz ani-

niñ ; Qizni anisi saqlisun, oġulni atisi (saqlisun) ; Çaqni burġan tanisi, qizni burġan 

anisi.” 

Yine bu başlık altında vermeyi daha uygun bulduğumuz diğer bir konu ço-

cuk açısından anne-babanın değerlendirildiği atasözleridir. “Ata - anañni hör-

met qil ; Ata - anañġa céniñni pida qil ; Ata - anañniñ çiriġini öçürme ; Açliqtin 

ölseñmu, ata-anañni taşlima.” Uygur atasözlerinde çocuklara anne-babalarına 

karşı saygı, sevgi, şefkat göstermeleri ve bu davranışları daimî olarak her du-

rumda korumaları gerektiği öğütlenmiştir. Çocuk maddî açıdan zor durumda 

olsa dâhi anne-babasını atmamalı, her nolursa olsun onlara bakma gayreti içe-

risinde olmalıdır. Bunu yapabilen kişiler hayırlı evlat sayılır. Ayrıca vicdan ve 

merhamet duygusuna sahip çocuklar yetiştirmenin önemi burada ortaya çık-

maktadır. Nasıl ki bir dönem anne ve baba, çocuklarını büyük bir özveriyle ba-

kıp büyüterek onların bugünlere gelmesini sağladıysa çocuklar da aynı özveriyi 

ebeveynlerine göstermelidir. Onlarla bizzat yakından alakadar olmalıdır. Bazı 

şeylerin kaybedildikten sonra kıymetinin anlaşıldığı, o zamanda çok geç kalın-

dığı ve bir anlamanın olmadığı, bu yüzden çocukların anne-babası hayattayken 

değerini bilmeleri ve ona göre davranmaları gerektiği “Anisi ölmey, ana qedrini 

bilmes, Atisi ölmey, ata qedrini bilmes” atasözünde dile getirilmiştir. Paragrafın 

başında sıraladığımız atasözlerinden ikincisinde “annen-baban için canını feda 

et” denmiştir. Bu atasözüyle evlatların anne-babası için ne kadar fedakârlık 

yapsa az kalacağı anlatılmak istenmiştir. 

                                                           
147 Age, s. 20. 
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 Çocuklar, anne-babasının gönlünü hoş tutar, onlarla ilgilenir ve iyi davra-

nırsa annenin ve babanın hayır duasını almaya nail olurlar. “Ata - ana duasi otqa, 

suġa paturmas” atasözünde söylendiği gibi anne-baba duası çocuğu ateşe suya 

batırmaz, onu düştüğü sıkıntı ve belalardan kurtararak korur. Bu yüzden duala-

rın en hayırlılarındandır. Aynı zamanda Uygur atasözlerinde dikkatimizi çeken 

cennetin annenin olduğu gibi babanın da ayakları altında olduğunun söylenme-

sidir.  “Ana ayiġi – cennet ; Ata ayiġida cennet bar” bu atasözleri akla hemen İs-

lam dininde bulunan“Cennet annenin ayakları altındadır.” şeklindeki sözü getir-

mektedir. Fakat bu sözün aynı veya benzer biçiminin “baba” için söylenmiş olanı 

yoktur. Yine bu atasözleri ve sözle çocukların anne-babalarına karşı saygılı ve 

itaatkâr olmalarının önemi bir kez daha vurgulanırken, bu şekilde davranmanın 

cennete açılan kapıya işaret olduğu anlatılmıştır. 

Son olarak “Ata - anañġa néme qilsañ, baliliriñdin şuni körisen” sözünde 

anne-babasına iyi, hoş, güzel davrananların ileride kendi çocuklarından iyilik 

göreceği buna karşın hırçınlık yapıp tersleyenlerin, sevip saymaların ise kötülük 

göreceği söylenerek kişinin hayatında insanlara nasıl davranırsa karşılığını da 

o şekilde alacağı belirtilmiştir.  

 

Öz Anne-Üvey Anne 

Türk toplumunda üvey anne için çizilen profilin olumsuz manada olduğu 

görülür. Kötü kadın olarak gösterilen üvey anne çocuğa iyi davransa da hareket-

lerinde ve yaptıklarında sürekli bir art niyet aranır.“Aş berse savuq berdi, nan 

berse köyük berdi, ögey aniniñ dedi” atasözünde yazıldığı gibi üvey annelerin 

karşılaştığı en büyük ve genel problem yaptıklarının çocuk tarafından bir ba-

hane bulunarak hiçbir zaman beğenilmemesidir. Ama bu yaklaşım üvey anne 

olan kadının özünde nasıl biri olduğuna göre değişir.  

Atasözlerinde değinilen diğer bir mesele üvey annenin babayı da etkile-

yerek çocuğa karşı yabancılaştırmasıdır. Bu tür davranışlarından dolayı üvey 

annenin, acı bir sıvı olan safradan daha acı olduğu söylenmiştir. “Anisi ögey 

bolsa, atisimu ögey ; Ögey ana öttin aççiq” 

Öz ve üvey annenin karşılaştırıldığı “Ögey aniniñ xuşliġinidin, öz aniniñ 

muştliġini yaxşi” atasözüne göre tartışmasız öz annenin çocuğa kızması hatta 

vurması, üvey annenin güzel davranmasından daha iyidir. Bu sözle anlatılmak 

istenen, üvey anne çocuğu ne kadar hoş tutarsa tutsun öz annesinin yerini hiçbir 

zaman alamayacağıdır. 
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Çocuk: 

Bu başlık altında öncelikle Uygur atasözlerindeki yargılardan hareketle 

çocuğa (kız-erkek) bakışın nasıl olduğuyla ilgili genel bir değerlendirmeden 

sonra çocuk terimi, cinsiyete göre kız çocuğu ve erkek çocuğu şeklinde 2 başlığa 

ayrılarak ele alınacaktır. 

Uygur Türklerine ait “Ailiniñ yiltizi – bala.” atasözünde çocuk ailenin kökü 

diğer bir söyleyişle temeli olarak görülmüştür. Bilindiği üzere kök bir şeyin en 

dip ve sağlam bölümünü oluşturur. Bu atasözüne istinaden ailenin çocuk temeli 

üzerine kurulduğu görüşü ortaya çıkar. Öyleyse aile tam anlamıyla çocuk sahibi 

olunduğu vakit bir anlam kazanır. Eş ve akrabalar arasında bulunan bağ çocuk 

sayesinde farklı bir boyuta ulaşır. Aile bağlarının gücü çocukla daha da pekişti-

rilmiş olur.  

“Dunyada balidin artuq bayliq yoq.” atasözünde çocuk her şeyin üstünde 

tutulmuş ve en büyük zenginlik olarak belirtilmiştir. Bunun devamındaki “Öy 

körki bala, dastihan körki méxman ; Baliliq öy bazar, balisiz öy mazar ; Balisi bar 

öy, çiriġi bar öy ; Balisiz öyde bext yoq.” atasözlerine göre  çocuk evi güzelleştiren 

manevi bir varlık, evi aydınlatan bir ışıktır. Çocuğun olduğu ev pazar gibi hare-

ketli ve şendir. Bir ailenin neşe kaynağı olan çocuk mutlulukla eşdeğerdir. Buna 

karşılık çocuğun olmadığı ev Uygur atasözlerinde mezar gibi karanlık, sessiz ve 

hüznün dolu olduğu yer şeklinde betimlenmiştir. 

 Getirdiğimiz yorumlamalardan anlaşıldığı gibi Uygur Türklerince çocuk, 

atasözlerinde son derece güzel ve anlamlı bir şekilde anılmıştır. Ayrıca verdiği-

miz 7 atasözünde cinsiyet ayırt edilmeksizin çocuk (kız-erkek) üzerinde durul-

muş ve İhsan Kurt’un deyimiyle evvela “Çocuğa çocuk olarak değer verilmiş-

tir.”148 

 

Kız Çocuk: 

Uygur atasözlerinde kız çocuğu çiçek ve çiçeğin bir türü olan gül gibi un-

surlara benzetilmiştir. Bunlar arasında gül, çiçeğin özel bir türü olarak bilinir. O 

hâlde bu başlık altındaki atasözlerinde Uygur Türklerinin kız çocuğuna verdiği 

değer açıktır. Kız, evin süsü ve o eve renk katan bir çiçek gibidir. “Qiz - aniġa 

ésilġan çéçek ; Qiz bala - öy zéniti ; Qiz bala - öyniñ güli ; Qizi bar öy güli bar baġ.” 

İslam inancında üç kız çocuğunu  güzel bir biçimde yetiştirenlere cennetin 

müjdelendiği bir söz bulunur. Uygur Türklerinde de aynı inancın varlığı “Üç qiz 

çoñ qilġan cennetke kirer” atasözünde karşımıza çıkar. Denk gelinen başka bir 

                                                           
148 Age, s. 26. 
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“Yette qizi bar kişige dozax oti haram” atasözünde ise sayı 3 kızdan 7’ye yüksel-

tilmiş ve yedi kıza olana cennet ateşinin haram kılındığı belirtilmiştir. Bu iki ata-

sözünde de kız çocuğuna verilen önem dinî açıdan ortaya konmuştur. 

 “Yaxşi qiz  -  yette oġul” bu atasözündeyse iyi yani hayırlı olan kız çocuğu-

nun yedi oğula denk olduğu belirtilmiştir.  

Uygur Türklerinde kızın büyüdüğü zaman sözün çok olacağını söyleyen 

“Qiziñ çoñ bolsa gep tola.” atasözünün bulunması toplumun gençlik çağındaki kız 

çocuklarına karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu gösterir. Başkalarının 

bir şey söylemesini engellemek mümkün olmadığından herkes dilediğini konuş-

maktadır. 

 

Erkek Çocuk: 

Oğul sözcüğünün geçtiği Uygur atasözleri kız çocuğu kadar fazla değildir. 

Erkek çocuğunun tek başına değerlendirildiği atasözü sayısı çok az olmakla bir-

likte bu atasözlerinde kız çocuğunu açıklarken verdiğimiz örneklere benzer ifa-

deler kullanılmamıştır. Erkek çocukla ilgili atasözlerinde cinsiyet ayrımı konu 

edinilmiştir. Örneğin “Oġul baliniñ seti yoq” atasözünün tercümesi “Erkek evla-

dın çirkini yok” şeklindedir. Burada anlatılmak istenen eğer çocuğun cinsiyeti 

erkekse güzel ya da çirkin olmasının bir önemi olmadığıdır. Çocuklar arasında 

cinsiyet ayrımına neden olan etmenlerden biri soy meselesidir.  Türk toplu-

munda erkek çocuğun soyun devamlılığını sağladığı düşüncesi egemendir. Bu 

da tabii olarak erkek çocuğunun kız çocuğundan daha üstün tutulmasına ve 

önemsenmesine yol açmıştır. “Oġul barniñ özi bar, qizi barniñ izi bar” atasözü-

nün ilk cümlesinde oğlu olanın kendisi var denmesi oğlan çocuğunun ailenin so-

yadını yaşatacak olmasındandır. Oğlana karşılık ikinci cümlede kızı olanın izi var 

denmesiyse kız çocuğunun evlendiğinde soyadının değişecek olmasındandır. 

Yine “Oġul tuġsa özidin körer, qiz tuġsa özgidin (körer)” örneğinde bir önceki 

atasözüyle aynı şey kastedilmesinin yanı sıra kız çocuğunun doğrudan aile dışı 

tutularak yabancı damgasının vurulduğu görülür. 

Hâlbuki kız çocuğu da erkek çocuğu da yaratılış ve soyaçekim kanunları 

bakımından eşittir ve aralarında bu şekilde bir farklılık bulunmamaktadır. Bir 

çocuğa kız ya da erkek olmasına göre değer biçilmesi ve ayrım yapılması yanlış 

bir davranış olmakla birlikte Türk toplumunun geleneksel yapısından kaynaklı-

dır.149 

                                                           
149 Age, s. 27. 
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Bir önceki başlıkta kız çocuğuna verilen değeri örneklerle göstermiştik. 

Buna rağmen belirgin bir biçimde kız-erkek ayrımı yapan atasözlerine rastlan-

ması çelişkili bir durumdur. 

 

Torun: 

Uygur atasözleriyle ilgili taranan kaynaklarda torun sözcüğünün geçtiği 

toplam 3 atasözü tespit edilmiş ve bu 3 atasözünden 2’si çalışmamızda değer-

lendirmeye alınmıştır. Torun sözcüğünün yer aldığı Uygur atasözlerinde çocuk 

sözcüğü de kullanılarak ikisi arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşı-

laştırmada torunun ayrı bir yeri bulunduğu ve öz evlattan daha çok sevildiği be-

lirtilmiştir. Ne de olsa torun kişinin çocuğunun çocuğudur. Örneğin “Balidin 

nevre tatliq” atasözüne göre torun, çocuktan daha tatlı ve sevimlidir. Yine “Ba-

lañ-öskiçe, nevreñ-ölgüçe.” atasözü toruna duyulan sevginin, evlat sevgisinin 

önüne geçtiğini dile getiren benzer bir başka örnektir. 

 

Kardeş: 

Kan bağıyla bağlı olan ve birinci derece akrabalar arasında yer alan kardeş 

terimi Uygur atasözlerinde hem olumlu hem de olumsuz anlamlarda karşımıza 

çıkmıştır.  

Olumlu anlamda kullanıldığı“Qarliġaç balisiġa yem bérer, qerindaş qérin-

daşqa can (bérer) ; Yaxşi künde yat yaxşi, Yaman künde qérindaş (yaxşi)” atasöz-

lerinin ilkinde kardeşin kardeşe can verdiği söylenerek birlikte daha güçlü ol-

dukları vurgulanmıştır. İkinci atasözünde kardeşin bir kimse için kötü günlerde 

en büyük destekçi ve yardımcı olduğuna değinilmiştir. Bunlara göre diyebiliriz 

ki; Uygur atasözlerinde kardeş, bir nevi kara gün dostu ve tutunacak bir dal ola-

rak görülmüştür.  

Olumsuz anlamda kullanıldığı atasözlerinde kardeş başa bela açan kişi 

olarak söylenmiş ve vefasız oluşu dile getirilmiştir. Bu durumda bela uzaktan 

değil insanın en yakını olan kardeşinden gelmektedir. Diğer yandan vefasız kar-

deşe karşılık vefalı olan dost ya da komşunun tercih edildiği görülmüştür. “Aġriq 

- aştin, bala – qérindaştin ; Bala kelse qérindaştin ; Vapasiz qérindaştin, vapadar 

aşna (~xoşna) yaxşi.” 

“Körelmes qérindaşniñ bextinimu körelmeydu” atasözünün anlamı “Haset 

(kıskanç) kardeşinin mutluluğunu da çekemez (kıskanır)” şeklindedir. Burada 

“kıskanç” olarak belirtilen abladan ya da abiden biri olduğu şüphesizdir. Öyleyse 

bu atasözü de olumsuzluk bildirirken kardeşler arasında kıskançlığın olabilece-

ğini göstermektedir.  
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Gelin-Damat: 

Uygur atasözlerinde gelin ve damat bir konu çerçevesinde değerlendiril-

miştir. Gelin ve damadın yer aldığı atasözlerinde ortak tema her ne kadar aileye 

evlilik yoluyla girmiş olsalar da el (yabancı) sayılmalarıdır. Hatta evlilik yoluyla 

kurulan birliktelikten dünyaya gelen çocuğu yabancılaştıran kişi anne yani gelin 

olarak görülür. Bu atasözlerinde ne gelinin ne de damadın kişinin öz çocuğuyla 

denk olamayacağı belirtilmiştir. “Kélinniñ köñli keñ bolmas, öz balisiġa teñ (bol-

mas) ; Kül bilen tam bolmas, küyoġul oġul bolmas ; Oġlumniñ balisi - özemniñ ba-

lisi, yat qilġan anisi.” 

Buna rağmen öz kızın olup kötü olmasındansa gelinin iyi olanının yeğ tu-

tulduğu atasözü de karşımıza çıkmıştır. Buradan ailenin iyi gelini kızları gibi gö-

rüp benimseyebilecekleri yargısı ortaya çıkmaktadır.“Yaman qiziñ bolġuçe, 

yaxşi kéliniñ bolsun.” 

Kayınvalideler ile gelinler arasında anlaşmazlıkların ve çekişmelerin bu-

lunduğu “Piyazni kéliniñge toġrat” atasözünden anlaşılmaktadır. Soğan, gözü ya-

kan ve yaşartan bir sebze olduğundan atasözünde kaynananın soğanı geline 

doğratması söylenmiştir. Bu atasözünde görülen başka bir yargı ise kayınvali-

denin gelin üzerinde otorite kurmaya çalışmasıdır.  

 

Hanım-Kadın-Hatun/Koca-Erkek-Er: 

Hanım-kadın-hatun, Uygur atasözlerinde en sık rastlanan akrabalık te-

rimlerindendir. Kocanın kastedildiği erkek-er terimleri ise atasözlerinde kadın 

kadar geniş bir kullanım alanına sahip değildir. Eşlerle ilgili tespit edilen atasöz-

lerinde daha çok kadınla ilgili hükümler verilmiştir. Bunun sonucunda bir eş 

olarak kadın iyi ve kötü olmak üzere iki yönden ele alınmıştır. Bu atasözlerinde 

iyi hanımın ev ve eş için faydasından ve öneminden bahsedilirken kötü hanımın 

insana dert ve üzüntü kaynağı olarak belirtildiği görülmüştür. “Xotunuñ obdan 

bolsa qaziniñ yaġ, Xotunuñ yaman bolsa yürikiñ daġ ; Yaxşi xotun öyniñ gülistani, 

Yaman xotun öyniñ göristani” bu iki örnekte göze çarpan kadınla ilgili verilen 

pozitif ve negatif yargıların bir atasözünde verildiğidir. İkinci örnekte iyi kadın 

evin gül bahçesi olarak sembolize edilirken kötü kadın evin mezarlığı olarak 

sembolize edilmiştir. 

“Yaxşi xotun yaman erni er qilar, Yaman xotun yaxşi erni yer qilar” İyi bir 

eş güzel söz ve davranışları sayesinde kötü kocayı bile adam ederken, kötü bir 

eş aslında iyi olan kocaya zarar vererek onu bozar. Bu yüzden Uygur atasözleri-

nin birinde “Xotun alġanda xuyiġa qara” erkeğin evlenmeyi düşündüğü kişiyi 

kendine hanım olarak almadan önce huyuna bakıp öyle alması tavsiye 
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edilmiştir. “Yaxşi xotun erge dölet ; Yaman xotun - erge ölüm ; Yaman xotun alġan-

niñ düşmini öyide ; Yaman xotun canġa piçaq” İyi hanım erkeğe devlet yani mut-

luluk, kötü hanım ise ölüm şeklinde tabir edilmiş ve hatta düşman olarak görül-

müştür. Aynı zamanda iyi olan kadının evini bereketli kılacağına değinilmiş-

tir.“Yaxşi xotun - öy bérikiti.”  

Uygur atasözlerinde kadın, kocasını ve evini nasıl baktığı ölçütüne göre iyi 

veya kötü olarak nitelenmiştir. “Xotunniñ obdini érini baqar, déxqanniñ obdini 

yérini (baqar).” Örneğin “Xotun kişiniñ pakizliqini ériniñ yaqisidin kör.” atasö-

zünde bir kadının temiz yani titiz olup olmadığı kocasının yakasından anlaşıl-

maktadır.  

Tabii ki erkeğin de hanımına saygı ve sevgi göstermesi ona karşı iyi dav-

ranması gerektiği aksi takdirde bu durumun erkeğin aleyhine olacağının söy-

lendiği atasözüne de rastlanmıştır. “Baqmisañ méliñ kéter, xarlisañ xotunuñ 

kéter.” Bir bakıma kadının iyi veyahut kötü oluşu erkeğin davranışlarına da bağ-

lıdır. Eğer erkek, hanımına karşı insaflı davranırsa hanımın da kocasına karşı 

vefalı olacağı “Er insapliq bolsa, xotun vapadar bolur.” atasözünde yer alır. Bu 

atasözünde evlilik ilişkilerinde her şeyin karşılıklı olduğu verilmek istenen di-

ğer bir mesajdır.  

Bu başlık altında değerlendirmeye aldığımız örneklere göre; Uygur Türk-

lerinin oluşturduğu atasözlerinin nazarında kadının ve erkeğin evlilikteki rolü 

iyi bir eş olarak tanımlanmıştır. Atasözlerinde baskın olarak ortaya çıkan yar-

gıysa iyi ya da kötü kadının etkisinin, gücünün ve öneminin her anlamda hisse-

dildiğidir.  

 

Kaynana-Kaynata: 

Evlilik sonucu kurulan akrabalıklar arasında yer alan kaynana ve kaynata 

terimleriyle ilgili Uygur atasözlerinde olumsuz yargılar karşımıza çıkmıştır. 

Türk toplumunda kaynana, gelin tarafından genellikle çok sevilmeyen ve hoşnut 

olunmayan kişidir. Gelin ve kaynana,  aralarında yaşanan iletişim çatışmaları 

nedeniyle iyi geçinemeyen kimseler olarak görülür. Eskiden beri var olan kay-

nanalık algısı günümüzde değişmeden devam etse bile bu durum görecelidir.  

Kaynana teriminin tek başına ele alındığı Uygur atasözlerinde kaynanayı 

kötüleyen ve şikâyet bildiren ifadelerin yer aldığı görülür. “Qéynanamniñ gépi 

yaman.” sözüne bakıldığında Uygur Türklerinde de sözleri kötü ve iğneleyeci 

konuşan kaynana modeliyle karşılaşılır. “Qéynaniniñ nénini yéyişke tömürdin çiş 

kérek.” sözü gelinin kayınvalideye karşı aldığı tavrın derecesini gösterirken hoş-

lanmama durumunun karşılıklı olduğunu da bildirir.  
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Kaynanada görülen vaziyet kaynata için söz konusu değildir. Kocaya veya 

kadına göre birbirlerinin babası150 olarak adlandırılan kaynata teriminin geçtiği 

atasözünde söylenen kaynatanın, kişinin öz babası gibi olamayacağıdır. 

“Qéynata - ata bolmas.” 

 

SONUÇ 

Atasözleri ait olduğu toplumun zihniyetini yansıtır. Bu halk ürünleri tec-

rübeye dayalı olduklarından halk edebiyatı içindeki diğer türlere göre daha ger-

çekçi görüşler sunar. Atasözlerinde hayatın içinden birçok kavram ve konu gibi 

akrabalık adları ile ilişkileri de yankısını bulmuştur. Uygur atasözlerinde akra-

balık adı geçen pek çok atasözünün varlığı konuya geniş olarak yer verildiğini 

gösterirken Uygur Türklerince akrabalığa verilen önemi de ortaya koyar.  

Uygur atasözlerinde kullanım yoğunluğu en yüksek terimler; anne, baba, 

çocuk ve kadın olarak belirlenmiştir. Atasözlerinde kan bağıyla oluşan 31 akra-

balık adı tespit edilirken evlilik yoluyla oluşan 10, eşlerin birbirine göre durum-

larını bildiren 7 akrabalık adı saptanmıştır. Amca, dayı, hala, teyze, baldız, elti, 

görümce, enişte, kayın, yeğen gibi çok yakın akrabalık adlarının taradığımız 

eserlerde kullanılmadığı dikkati çekmiştir. Söz konusu durumla ilgili Abdürreşit 

Celil Qarluq’un tespiti şöyledir: Qarluq, geçmişe göre artık modern sayılan top-

lumlarda insan ve akrabalık ilişkilerinin geleneksel toplumlardaki gibi hissi ol-

madığını, ilişkilerin eskiye göre daha ölçülü olduğunu belirtir. Akrabalık ilişki-

lerindeki bu zayıflamanın günümüz Uygur toplumunda da kendini gösterdiğini 

söyler. Uygurlardaki bu zayıflama “Akrabalık ilişkisini eskisi gibi özel adlar ile 

ayırt etme geleneğinin unutulmaya başlandığında kendi ifadesini bulmuştur.” der. 

Qarluq, Uygurlarda yeğen, baldız gibi yakın akraba adlarının hatıralarda kaldı-

ğını ya da nadiren kullanıldığını ve “eski” olarak belirttiği bu terimlerin kaybol-

maya yüz tuttuklarını dile getirmiştir.151 

Uygur Türkçesinde akrabalık ve yakınlık adı türetmede çeşitli yapım ek-

leri görev almıştır. Bunlar; +daş: “qérindaş, adaş, yoldaş; +qan: tuġqan; +çi: elçi; 

+n: kelin; +liq: yaşliq; +lik: ögeylik; +siz: ersiz, xotunsiz; +ş: tonuş ekleridir. Baş-

lıklar altında verilen adların 75’inin tek sözcükten (bovay, ced, perzent, yeñge) 

23’ünün iki sözcükten (oġul bala, xotun kişi) meydana geldiği görülmüştür. İki 

sözcükten oluşan terimlerin büyük çoğunluğu sıfat tamlaması durumundadır 

(kence bala, ersiz ayal, ögey ana). Geri kalan kısmı ise atasözlerinde ifadeyi daha 

                                                           
150 Türkçe Sözlük,  s. 1119. 
151 Abdürreşit Celil, Qarluq, “Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler”, Bilig/Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Dergisi, S. 34, Yaz 2005, s. 37-38. 
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güçlü kılmak için ikileme şeklinde kullanılmıştır (er-xotun, uruq-tuqqan, ata-

ana). Birleşik isim yapısında 5 sözcüğe rastlanmıştır (qoşkézek, küyoġul, qay-

nana, qéynana, qéynata). 

Uygur Türkçesinde aynı anlama gelen akrabalık adlarının bir kısmı ara-

sında fonetik farklılıklar bulunurken -tuġqan-tuqqan, boydaq-boytaq, xoşna-

qoşna, cuvan-çugan, hemra-hemrah gibi- bir kısmı birbirinden tamamen farklı 

sözcüklerdir. (baba: ata-dada, çocuk: çaka-bala).  

Çalışmamızda geçen akrabalık terimleri Doğu kökenli dillerden Farsça, 

Arapça ve Moğolca ile ilintilidir. Batı dillerinden İtalyanca kökenli iki sözcük 

karşımıza çıkmıştır. Bu lehçede Farsçadan altıntı 9, Arapçadan alıntı 7, Moğol-

cadan ve İtalyancadan alıntı 2 akrabalık terimine rastlanmıştır. Bu tabloya göre 

Uygur Türkçesi söz varlığında etkili olan yabancı dillerin Arapça ve Farsça ol-

duğu ortaya çıkmaktadır152. Uygurca+Arapça yapısında 3 akrabalık terimi bu-

lunmaktadır. Uygurcada kullanılan akrabalık terimleri arasında yabancı diller-

den alınma sözcükler bulunsa da bu terimlerin önemli bir kısmı Türkçe sözcük-

lerden oluşmaktadır. 

Uygur atasözlerinden tespit edilen akrabalık terimleri ile Dîvânü Lûgati-t 

Türk, Kutadgu Bilig ve Eski Türkçe döneminde kullanılan akrabalık terimleri 

arasında aynı veya benzer birçok sözcükle karşılaşılması temel akrabalık terim-

lerinin Uygur Türkçesinde büyük ölçüde korunduğunu göstermektedir (ata UT: 

ata EUTS > aba, ata DLT > ata KB ; ini UT: ini EUTS > ini DLT > ini KB ; qérindaş 

UT: ḳarındaş ET. > karındaş DLT > ḳarındaş KB). 

Genel manada Uygur atasözlerinde akrabalık ilişkileri son derece önem-

senen bir değer olarak karşımıza çıkmıştır. Uygur toplumunun oluşturduğu ata-

sözlerinde bu değerin kaybolmaması için akrabalar arasındaki münasebetlerin 

sürdürülmesi tebliğ edilmiştir. Bu görüşlerden Uygur Türklerinin kültüründe 

akraba olan kişilerin, akrabalık ilişkisi dışında kalanlara göre imtiyazlı bir yere 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak akrabalarla ilişkilerin kimi olumsuz neden-

lerden dolayı sınırlandırılması gerektiğini ifade eden atasözlerine de rastlan-

mıştır.  

Uygur atasözlerinde akrabalık kavramında özele inildiğinde bilhassa 

anne ve babanın önemine yapılan vurgular göze çarpar.  Bu atasözlerinde çocuk 

için bir rehber olarak belirtilen ailenin aynı zamanda tabiatı düzgün, topluma 

örnek çocuklar yetiştirmesindeki işlevine değinilmiştir.  

                                                           
152 Arapça ve Farsça sözcükler Uygur Türkçesine İslamiyetin etkisiyle girmiştir. 
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Uygur atasözlerinde “anne” ve “eş” rolleriyle ön plana çıkarılan kadının  

aile içindeki önem ve değeri oldukça büyüktür. Atasözlerinde anne rolüyle ka-

dın kutsal kabul edilerek yüceltilmiştir. Eş rolüyle ele alınan atasözlerinde ise 

kadın kimi örneklerde övülürken kimi örneklerde yerilmiştir. 

“Kız” teriminin geçtiği Uygur atasözlerinde ilginç olan durum kız çocuğu-

nun henüz “gelin” olarak başka bir aileye gitmeden önce kendi ailesinde de ya-

bancı görülmesidir. Bu, Türk toplumunun kız çocuğuna karşı cinsiyetçi yaklaşı-

mından doğmuş bir meseledir. Oysa Uygurlarda kız çocuğunun güzel unsurlarla 

anıldığı atasözlerine de denk gelinmiştir. 

Atasözlerinde öne çıkan başka bir husus da kan bağı ile bağlı olmayan ak-

rabalar içinde gelin, damat, kaynata ve üvey annenin birinci derece yer alan ak-

rabalar (anne, baba, çocuklar) gibi olamayacağından bahsedilmesidir. 

Uygur Türklerinde akrabalık ilişkileri kapsamında atasözlerini baz alarak 

oluşturduğumuz çalışmamızda geleneksel Türk aile yapısını yansıtan örneklerle 

karşılaşılmıştır. Bu durum uzak ve farklı bir coğrafyayı mesken tutmuş olan Uy-

gur Türkleriyle hem ortak bir kültürü paylaştığımızı hem de onların kültürel de-

ğerlerini koruyarak sürdürdüğünü göstermektedir. 

 

Kısaltmalar 

DLT: Divanu Lugati’t-Türk 

KB: Kutadgu Bilig 

ET.: Eski Türkçe 

EUTS: Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 

Fa.: Farsça 

Ar.: Arapça 

Moğ.: Moğolca 

İt.: İtalyanca 

U.: Uygurca 
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13-14. Yüzyıllarda Yazılan Yûsuf U Züleyhâ  
Hikâyeleri 

Arş. Gör. Melike SOMUNCU 

Erciyes Üniversitesi 

ÖZET: Türk edebiyatında şair, şeyh, derviş, tarihçi ve tefsirci gibi çok 
farklı gruplara mensup müellifler tarafından hem manzum hem mensur bir 
çok Yûsuf u Züleyhâ mesnevisinin ele alındığı bilinmektedir. Bu çalışmada 13-
14. yüzyıllar arasında yazılmış olan Yûsuf u Züleyhâlar hakkında kısaca bilgi 
verilecektir. Kültür hazinemize bir katkı sağlaması amacıyla ele alınan bu ya-
zıda şimdiye kadar üzerinde çalışılmamış ama kısa zamanda Türkoloji camia-
sına kitap olarak sunulacak olan bir başka Yûsuf u Züleyhâ’dan da bahsedile-
cektir. Böylece Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılmış olan Yûsuf  u Zü-
leyhâlar topluca sunulacak hem de yeni bir Yûsuf u Züleyhâ’dan da bahsederek 
okuyucuya bir katkıda daha bulunulacaktır. Aksaraylı Mahmud tarafından ya-
zılmış olan bu eser, 1577 beyit 55 varaktan meydana gelip tahminlere göre 13. 
yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmıştır. Bu yeni eser ile birlikte 13-14. yüz-
yıllarda 8 adet değil 9 adet Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi olduğu tahmin edilmek-
tedir. 

Anahtar kelimeler: 13-14. Yüzyıl, Yûsuf u Züleyhâ, Aksaraylı Mahmud 

 
13-14. Th. Centuries Written Yûsuf U Züleyhâ Writings 

 
ABSTRACT: It is known that, in Turkish literature, many Yûsuf u Zü-

leyhâ are considered by both authors and volunteers by authors belonging to 
different groups such as poet, sheikh, dervish, historian and exegesis.In this 
study 13-14. Yûsuf u Züleyhâlar, written between the centuries, will be given 
briefly. It will also be mentioned from another Yûsuf u Züleyhâ, who has not 
worked on this article until now as a contribution to our cultural treasure, but 
which will soon be presented as a book to the Turcology community. Thus, the 
Yûsuf u Züleyhâs written in the Old Anatolian Turkish period will be presented 
collectively and also a new contribution will be made to the reader by mentio-
ning a new Yûsuf u Züleyhâ. This work, written by Aksaraylı Mahmud, was ta-
ken in the second half of the 13th century according to estimates of 1577 co-
uplets consisting of 55 valleys. Along with this new work, it is estimated that 
in the 13-14 th centuries, it is not 8 but 9 Yûsuf u Züleyhâ. 

Keywords: 13.-14. th centuries, Yûsuf u Züleyhâ, Aksaraylı Mahmud 
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Giriş 

Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi Türk edebiyatının en çok bilinen ve hatta en çok 

sevilen hikâyelerindendir. Bu hikâye dinî bir karakter de taşıdığı için edebiyat 

camiasında üzerinde çokça çalışmaya sebep olmuştur. Günümüzde hikâyede ge-

çen konu başka hikâyelerde, şiirlerde ve tiyatrolarda da işlenmektedir. Batı ede-

biyatı bu hikâyeyi daha çok Tevrat’a dayandırmaktadır. Türk edebiyatı ise ba-

zen Kur’ân’ı bazen de Tevrat’ı esas almaktadır. Hikâyelerin genel olgusuna ba-

kıldığında daha çok Yûsuf ve kardeşleri mevzu bahis iken Yûsuf ve Züleyhâ aşkı 

mesnevinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi Eski Anadolu Türkçesi döneminde en az Osmanlı 

sahasında olduğu kadar rağbet görmüştür. Fakat bu hikâye bu dönemde kendi-

sinden sonraki dönemlere nazaran elbetteki daha az nüshası bulunmaktadır. 

Bunun en önemli sebebi Oğuzların bu dönemde yazıya geçmeleri veya yazılı ha-

yata dair ürün vermeleridir. Doğal olarak bu dönemde yazılan eserlerin sayısı 

diğer dönemlere nazaran daha azdır. Ama bu azlık azımsanacak bir boyutta de-

ğildir. 

 

Kıssa hakkında kısa bilgi 

Ken'an (Filistin) diyarında yaşamakta olan Yakup peygamberin Râhil adlı 

karısından olma oğlu Yûsuf, çocukluğunda rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayın 

kendisine secde ettiğini görür. Yûsuf’un Bünyamin adlı bir öz ve on bir de üvey 

kardeşi bulunmaktadır. Kardeşleri kendinden büyüktür. On bir yıldız Yûsuf’un on 

bir kardeşinin sembolüdür. Bunların kendisine secde etmesi Yûsuf’un onlara üstün 

olacağının işaretidir. Hz. Yakup oğluna bu rüyasını kardeşlerine açmamasını söy-

ler. Çünkü şeytan insana düşmandır ve kardeşlerine vesvese verip kalplerine kıs-

kançlık düşürebilir ve ona bir hile yapabilirler. Cenab-ı Hak Yûsuf a peygamberlik 

ve büyük bir devlet verecektir. Hz. Yakup oğulları içinde en güzel ve en akıllı olan 

Yûsuf u sevmektedir. Bu durum üvey kardeşlerin kıskançlığına sebep olur, babala-

rını açıkça bir şaşkınlık içinde bulunmakla suçlarlar ve Yûsuf u ortadan kaldır-

maya karar verirler. Bir gün hile ile onu kıra gezmeye çıkarttıklarında kör bir ku-

yuya atarlar. Gömleğine bir hayvan kanı bulaştırırlar. Eve geri döndüklerinde ba-

balarına yalan söyleyerek ona kanlı bir gömlek uzatırlar ve Yûsuf’un bir kurt ta-

rafından parçalandığını söylerler. Yakup bu yalana inanmaz ama elinden de bir 

şey gelmez ve külbe-i ahzânında yıllarca Yûsufun hasretiyle ağlaya ağlaya gözle-

rini kaybeder. Mısır'a doğru gitmekte olan bir kervandan bir kişi, su almak için 

kuyuya kova saldığında orada Yûsuf u bulur ve onu kuyudan çıkarır. Olan biteni 

uzaktan gizlice takip eden kardeşleri hemen yanaşıp Yûsuf u ucuz bir fiyatla 
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kervana köle olarak satarlar. Kervan sahipleri de Yûsuf u Mısır'a götürüp köle ola-

rak satılığa çıkarırlar. Bu sırada Mısır hükümdarı Reyyân İbn-i Velid adında biri-

dir. Onun baş veziri, maliye bakanı olan ve "Aziz" denilen Katifer, Yûsuf’u eşi Zü-

leyha'nın ısrarı üzerine ağırlığı miktarı altın karşılığında satın alır. Bu sıralarda 

Yûsuf, 18 yaşında bulunuyordu. Yûsuf gelişip olgun bir delikanlı olduğunda güzel-

liği ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerinde toplar. Mağrib melikesi iken Mısır Azizi-

nin eşi olan Züleyha ("Züleyhâ" da denir) da Yûsuf a sırılsıklam âşık olur ve onu 

kendisiyle cinsel ilişkiye zorlar. Yûsuf ise bu teklifi reddedip kesinlikle izin vermez. 

Züleyha Yûsuf’u daha önce rüyasında görüp âşık olmuştu. Mağrib sultanının kızı 

iken güzelliği dillere destan olmuş ve kendisini birçok hükümdar istemesine rağ-

men o kimseyle evlenmek istememiş ve sonunda babası onu Mısır Azizi ile evlen-

dirmişti. Züleyha, aşkıyla ülkenin önde gelen üst tabaka hanımlarının dillerine dü-

şer. Bir gün onlara bir davet verir. Meyve yedikleri bir sırada Yûsuf’u da içeri ça-

ğırtır. Orada bulunan kadın eşsiz güzelliği karşısında kendilerini kaybedip büyük 

bir hayranlıkla bakarken meyve soydukları bıçakla ellerini keserler. Bir başka gün 

Züleyha, yalnız kaldıkları bir sırada Yûsuf u mahrem odasına çağırtır ve ona sahip 

olmak ister. Yûsuf büyük bir ürküntüyle odadan kaçmak isterken Züleyha peşin-

den koşar ve gömleğine yapışır. Bu kovalamaca esnasında Yûsuf’un gömleği yırtı-

lır ve azizle karşı karşıya gelirler. Züleyha korkusundan Yûsuf a iftira atıp onu 

kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlar. Bu iftira üzerine aziz, Yûsuf u zindana 

attırır. Yûsuf’un yedi yıl süreyle kaldığı zindanda Allah kendisine rüya yorumlama 

bilgisini verir. Orada mahpusların rüyalarını tabir eder. Mısır hükümdarının gör-

düğü bir rüyaya göre yedi cılız inek yedi semiz ineği yemekte, yedi kuru başak da 

yedi yeşil başağı sarmaktadır. Bu rüyayı yedi yıl bereketten sonra yedi yıl kıtlık 

olacağı şeklinde en gerçekçi biçimde Yûsuf yorumlar. Nitekim dediği gibi de olur. 

Hükümdar bu tutarlı yorum üzerine Yûsuf u zindandan çıkarıp ülkesinin maliye 

bakanı yapar. Bu sıralarda otuz yaşlarındadır. Böylece Yûsuf köle olarak geldiği 

Mısır'a sultan olur. Zamanla Yûsuf’un bir iftira sonucu hapse girdiği anlaşılır ve 

bu arada Hükümdar ölür. Züleyha'nın Yûsuf’a olan aşkı hâlâ sönmemiştir. Bütün 

mal varlığını Yûsuf’dan haber getirenlere bağışlar. Yûsuf tan başka bir şey düşün-

mez. Yûsuf, rüyanın işaret ettiği gibi bereketli geçen yedi yıl boyunca biriktirdiği 

erzakı takip eden yedi yıllık kıtlık vaktinde halka âdil bir şekilde dağıtır. Kıtlıktan 

etkilenen Yûsuf’un kardeşleri de Mısır'a erzak almaya gelirler. Yûsuf onları tanırsa 

da kendini açığa vurmaz. Onlara gereken iyilik ve yardımı gösterip yeteri kadar 

erzak verir. Tekrar gelişlerinde onlardan baba bir kardeşlerini de getirmelerini 

ister. Yakup onun da kaybolmasından korkarak Bünyamin'i göndermek istemezse 

de istemeye istemeye onu göndermeye razı olur. Bünyamin geldiğinde onu bir 
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hileyle, hükümdarın tasını onun erzak yüküne gizlice saplayıp sonra da düzmece 

bir hırsızlık suçlamasıyla kendi yanında bırakır. Kardeşlerine de kendi gömleğini 

verip bunu babalarına takdim etmelerini ister. Bünyamin'in de elinden çıktığına 

üzülen Yakup Yûsufun gömleğini alıp oğlunun kokusunu hisseder ve onu ağlaya 

ağlaya kör olmuş gözüne sürer sürmez gözleri birden açılır. Yûsuf’un kayboluşu-

nun üzerinden yirmi bir yıl geçer. Kardeşleri onun sağ olmadığını zannediyorlardı. 

Yakup ise Yûsuf’un çocukken rüyayı hatırlıyor ve buna göre kardeşlerinin mutlaka 

bir gün Yûsuf’a secde edeceklerine inanıyordu. Yakup eşi ve bütün çocuklarını top-

layıp Mısır'a gider. Oraya vardıklarında kardeşleri Yûsuf’u yere eğilerek selâmla-

yıp saygılarını sunarlar. Böylece rüyadaki kardeşlerin ona secde etmeleri gerçek-

leşmiş olur. Yûsuf da gerçek kimliğini açıklar ve böylece aile yeniden birleşmiş olur. 

13-14. yüzyıllarda yazılmış olan şimdiye kadar tespiti yapılmış 8 adet 

Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi bulunmaktadır (Doğan, 2014:31). 

 

13. yüzyıl 

1. Ali (Kul Ali),  Kıssa-yı Yûsuf 

2. Kırımlı Mahmud, Yûsuf u Züleyhâ 

3. Haliloğlu Ali, Yûsuf u Züleyhâ 

 

14. yüzyıl 

4. Şeyyad Hamza, Destân-ı Yûsuf 

5. Süle Fakih, Yûsuf u Züleyhâ 

6. Erzurumlu Darir, Kıssa-ı Yûsuf 

7. Ahmed, Yûsuf u Züleyhâ 

8. Garîb, Yûsuf u Züleyhâ 

 

Ali (Kul Ali),  Kıssa-yı Yûsuf 

13. yüzyılın ilk yarısında 1232 senesinde kaleme alınmış olan bu eser 

Türk edebiyatında ilk defa olarak Kur’ân ve tefsire dayanarak işlenmiştir. Pek 

çok yerde Kur’ân ayetlerinin meali alıntılanmıştır.  Bu eseri çalışanların künye-

leri şöyledir: Ertaylan, İsmail Hikmet (1948) “Türk Dilinde Yazılan İlk Yûsuf ve 

Züleyha”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.III, S.1-2, s. 211-230; Cin, Ali (2011), 

Türk Edebiyatında İlk Yûsuf u Züleyha Hikâyesi: Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u, TDK 

Yayınları, Ankara. 
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Kırımlı Mahmud, Yûsuf u Züleyhâ 

Kronolojik olarak, Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’undan sonra Det (Kırım) dilinde 

yazılan Kırımlı Mahmut’un Yûsuf u Züleyhası gelmektedir. Kırımlı Mahmut’a ait 

nüsha bulunamamıştır. Eserin günümüzde mevcut nüshaları Haliloğlu Ali adlı 

bir şair tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.  Kırım dilinde yazılmış olna bu eserin 

nüshası bulunamamıştır. Bu eseri çalışanların künyeleri şöyledir:  Ayan, Gönül 

(2005) “Kırımlı Mahmud’a Atfedilen Yûsuf u Züleyhâ Mesnevisi”, TİKA I.Ulusla-

rarası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, (31 Mayıs-4 Haziran 2004), Kırım-Uk-

rayna, s.182-188. 

 

Haliloğlu Ali, Yûsuf u Züleyhâ 

Haliloğlu Ali’nin bu eseri, Kırımlı Mahmud’un Kırım dili ile yazdığı bugün 

nüshası bulunmayan Yûsuf u Züleyhâ’sının Türkçeye çevirisidir. Bu eseri çalı-

şanların künyeleri şöyledir:  Ayan, Gönül (1997), “Ahmed Yesevi Etkisiyle Yazı-

lan İki Yûsuf u Züleyhâ”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.3, Konya, s.31-38; Er-

taylan,İsmail Hikmet (1960), Yûsuf u Züleyhâ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, İstanbul; Deniz, Rasim (1998), Haliloğlu Ali’nin Yûsuf u Zü-

leyhâ Kıssası, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi,Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Elazığ. 

 

Şeyyad Hamza, Destân-ı Yûsuf 

İlk olarak Fuat Köprülü’nün Budapeşte’de yayınlanan ve sonraları ter-

cüme edilip Türk Yurdu’nda da basılan “Selçuklular Devri Anadolu Şairleri I: 

Şeyyat Hamza” adlı makalesiyle tanıtılmıştır. (Dilçin, 1946:24) 

Şeyyâd Hamza'nın elde bulunan en ünlü eseri “Dâsitân-ı Yûsuf Aleyhisse-

lam Ahsen’ül-Kasas’ül- Mübarek” adını taşıyan mesnevisidir. İlk kez 1946 da 

Dehri Dilçin tarafından basılan eser, Anadolu sahası Türk edebiyatının ve Divan 

edebiyatının bilinen ilk “Yûsuf u Züleyha”sı olması bakımından önemlidir. Sade 

bir dil ile yazılan eser, sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır.  Yer yer okuyucuya 

seslenilmiştir. Okuyucu salavat getirisin diye davet vardır (Türkdoğan 

2008:44). 

Bu eseri çalışanların künyeleri şöyledir: Dilçin,Dehri (1966), Şeyyat 

Hamza, Yûsuf ve Züleyhâ, TDK Yayınları, İstanbul; Yıldız, Osman (2008), Şeyyâd 

Hamza, Yûsuf u Züleyhâ, Akçağ Yayınları, Ankara; Eminoğlu, Emin (2008),Şey-

yad Hamza Destân-ı Yûsuf, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul; Korkmaz, Şenol-

Ümit Ömer Demirci (2008), Şeyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ, Kaknüs Yayınları, 

İstanbul. 



Melike SOMUNCU 

198 
 

Süle Fakih, Yûsuf u Züleyhâ 

Kaynağı Kur’an ve Tevrat’a dayanan eser 4800 beyitten oluşan oldukça 

hacimlidir. Bu eseri çalışanların künyeleri şöyledir: Köktekin, Kazım (1994), 

Sule Fakih’in Yûsuf u Züleyhâ’sı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniver-

sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum; Köktekin, Kâzım (1996), “Bir Yûsuf 

ve Züleyhâ Şairi Süle Fakih ve Eseri” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S. 4, s.173-179; Salman, Ramazan (1989), Sile Fakih: Yûsuf u 

Züleyhâ, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. 

 

Erzurumlu Darir, Kıssa-ı Yûsuf 

1366 yılında tamamlanmış olan eser sade bir dil ile yazılmıştır. Mısır 

Memlukları Oğuz Türkçesinin yaygınlaşmasında ve edebi bir dil olarak kabul 

görmesinde önemli rol oynamış olsa da 14. Yüzyılda  etkisi azalmaya başlamış 

Kuzey ve Doğu Türkçesinin de izleri belirgindir. Karahan tarafından üzerinde 

bilimsel bir çalışmanın yapıldığı bu eser Türkoloji camiasında oldukça ses uyan-

dırmıştır. Bu eseri çalışanların künyeleri şöyledir: Karahan, Leyla (1994), Erzu-

rumlu Darir Kıssa-ı Yûsuf, TDK Yayınları, Ankara. 

 

Ahmed, Yûsuf u Züleyhâ 

Eserin en az üç cilt olarak yazıldığı düşünülmektedir. Eserin ikinci cildi 

Konya, Âsâr-ı AtîkaMevlana Müzesinde yer almaktadır (Dolu, 1953, 221) 

 

Garîb, Yûsuf u Züleyhâ 

Eserin sadece bir nüshası bulunmaktadır. 

Bu eseri çalışanların künyeleri şöyledir: Karakaya, Burcu (2012), 

“Garîb’in Yûsuf u Züleyhâ’sı” Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 31, s.129-168; Ka-

rakaya Burcu (2012),Garîb’in Yûsuf u Züleyhâ’sı, YayımlanmamışYüksek Lisans 

Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.  

13-14. yüzyıllar arasında şimdiye kadar 8 adet Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi 

tespit edilmişken bu yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen bir yeni Yûsuf u Züleyhâ 

mesnevisi daha tespit edilmiştir: 

 

Aksaraylı Mahmud’un Kıssa-yı Yûsuf Mesnevisi 

Kayseri’de yaşayan emekli öğretim görevlisi Rasim Deniz’in özel kütüp-

hanesinde bulunan bu eser 21 numarada kayıtlı olup 25b-80b yaprakları ara-

sında Dâsitân-ı Kıssa-yı Yûsuf ‘aleyhi’s-selâm eserin tam adıdır. Her sayfada 15 

beyit bulunup 55 varaktan oluşmaktadır. Eserin son beyitinde Yûsuf ölüm 



13-14. Yüzyıllarda Yazılan Yûsuf U Züleyhâ Hikâyeleri 

199 
 

döşeğindedir. Gazeller dâhil 1577 beyitten oluşan eserin ilk 16 beyti tevhide 17. 

beyit Hz. Muhammed’e, 18 beyit çaryar-i güzine selama, 19 beyit Allah’a yâd edi-

lerek başlanmış 23. beyite kadar giriş yapılmaktadır. Daha sonra diğer Yûsuf u 

Züleyhâlarda olduğu gibi Yûsuf ve kardeşleri arasındaki münasebet ve Zü-

leyhâ’nın Yûsuf’a olan aşkı anlatılmaktadır. Son yaprak kopuk olduğu için Yûsuf 

ve Züleyhâ’nın anlatıldığı bölümler yoktur (Argunşah-Uçar 2016:6). Eserin son 

yaprağının kopuk olması sebebiyle nerede ve kim tarafından telif veya istinsah 

edildiğine dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. 13. yüzyılın ikinci yarısında 

yazılmış olabileceğini eserin başında yer alan Aksaraylı Mahmud ifadesinden 

yola çıkarak demek mümkündür. Aksarayî yapılan inceleme neticesinde 1332-

1333 tarihinde vefat etmiştir. Böylelikle eserin dilindeki değişmeler ve Aksarayî 

ismi bizlere eserin Eski Anadolu sahasının ilk dönemlerinde yazıldığına dair bir 

ipucu vermektedir. 

 

SONUÇ 

•Türk edebiyatında şair, şeyh, derviş, tarihçi ve tefsirci gibi çok farklı 

gruplara mensup müellifler tarafından hem manzum hem mensur bir çok Yûsuf 

u Züleyhâ mesnevisinin ele alındığı bilinmektedir. 

•Eldeki bilgilere göre ilk mesnevi Kul Ali’ye ait olup 12’li hece vezni ile ele 

alınmışken 14. yüzyılda yazılmış olan Şeyyâd Hamza’nın eseri fâ’ilâtün fâ’ilâtün 

fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Bu yüzyıla kadar yazılan mesnevilerde sanat  kaygısı 

yokken bu yüzyıldan sonra yazılanlarda sanat kaygısının ön planda olduğunu 

söylemek mümkündür. 

•Türk Edebiyatında bilindiği kadarıyla 13. yüzyılda 4, 14. yüzyılda 5, 15. 

Yüzyılda 13, 16. yüzyılda 4, 17. yüzyılda 4,  18. yüzyılda 2, 19. yüzyılda 44 müel-

lifi bilinen 2 müellifi bilinmeyen  toplam 47 adet Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi ka-

leme alınmıştır. 

•Türkoloji camiasına bir yenisi daha eklenmiş olan 13-14. yüzyıllar ara-

sında yazıldığı tahmin edilen Aksaraylı Mahmud’un Kıssa-yı Yûsuf mesnevisi ta-

nıtılmaya çalışılmıştır. 
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Kosova’da Türkçe ve Türk Tarihi Eğitimi 

Arife CİBİL YILDIRIM 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

ÖZET: Dünyanın hızla değiştiği 21. Yüzyılda siyasi haritalar yeniden şe-
killenmektedir. Türk Dünyası da bu durumdan etkilenmekte ve Türkçe eğitim 
alanında adımlar atmaktadır. Çünkü dil öğretimi kuşaktan kuşağa aktarılarak 
toplumu yönlendiren ve topluma kimlik kazandıran en önemli unsurlardan bi-
ridir. Bizi diğer toplumlardan farklı kılan dilimiz yani Türkçe bu bağlamda 
önem kazanmaktadır. Türk Dünyasının önemli bir kısmını oluşturan Balkanlar 
da Osmanlının mirası olarak tarihteki değerini korumaktadır. Balkanların en 
genç ülkesi olan Kosova’da Türkçe ve Türk Tarihi eğitimi alanında çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Türkçe, Türk Tarihi ve Türk Edebiyatı kısaca Türkoloji eğitimi Kosova 
özelinde, Balkanlar ve Türk Dünyası genelinde Türk kültürünü ebedi kılacak-
tır. Bu nedenden dolayı da ayrı bir öneme sahiptir. 

Kosova hem Avrupa hem de Balkanlar için stratejik ve siyasi öneme sa-
hiptir. 450 yılı aşkın bir süre Türklüğün önemli şehirlerinden olan Kosova’da 
Türkçe konuşulmuş ve Türkçe eğitim verilmiştir. Yugoslavya Krallığı döne-
mine gelindiğinde ise bu durum değişmiş 1912-1951 yılları arasında Türkçe 
eğitim yasaklanmış, dersler Sırpça ve Arnavutça verilmiştir. 1951 yılından 
sonraki süreçte ise okullarda yeniden Türkçe eğitim vermenin yolu açılmış, 
kısmi bir rahatlama dönemi yaşanmıştır. 

Bu çalışmada Kosova'nın bağımsızlığını ilan edip dünyaca tanındığı za-
mandan bugüne yani 2008-2018 yılları arasında ülkede Türkçe ve Türk Tarihi 
öğretimi, kimliği sürdürme konusu yazılı, basılı ve süreli yayınlar göz önünde 
bulundurularak tarihsel süreç içerisinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe, Tarih, Eğitim, Türk Kültürü. 

 
Turkısh Language and Turkısh Hıstory Educatıon ın Kosovo 

 
ABSTRACT: Political maps reshape in the 21st century where the world 

rapidly changes. The Turkish world is affected by this situation as well and 
takes certain steps in the field of Turkish education. Because language teaching 
is one of the most important elements that direct the society and gives it an 
identity, transferred from generation to generation. In this context, Turkish, 
the thing that makes us different from other communities, becomes important. 
Balkans, an important constituent of the Turkish world, preserve its signifi-
cance as a heritage of Ottomans. In Kosovo, the youngest country in the 
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Balkans, studies are being conducted in the fields of Turkish and Turkish his-
tory education.  

Turkish, Turkish History and Turkish Literature, in short, Turcology ed-
ucation will make the Turkish culture endure in Balkans and Turkish world 
within the context of Kosovo. It is significant for this reason. 

Kosovo is important strategically and politically for both Europe and 
the Balkans. For more than 450 years, the Turkish language was spoken, and 
Turkish education was given in Kosovo, one of the most important Turkic cit-
ies. This situation has changed in the period of the Kingdom of Yugoslavia 
where Turkish education was prohibited between the years 1912-1951 and 
the language of the classes switched to Serbian and Albanian. In the period af-
ter 1951, schools started to give Turkish education and a period of partial re-
lief was experienced. 

This study will discuss the Turkish and Turkish History and the issue of 
preserving identity between 2008 - 2018, from its independence and recogni-
tion to today within the historical context, referring to the printed and periodic 
publications. 

Keywords: Kosovo, Turkish, History, Education, Turkish Culture. 

 

 

Giriş 

 

“Türkçe’nin çekilmediği yerler vatandır.” 

Yahya Kemal BEYATLI 

 

“Tarih vakaların maddi ve manevi sebeplerini ve sebepler ile vakalar ara-

sındaki münasebetleri araştırıp”153 tahlil ederek sonuçlarını ortaya koymaktır. 

Tarihi olayları tetkik ederken geçmişten günümüze getirdikleri üzerine düşün-

mek ve tespitlerde bulunmak ayrıca önem arz etmektedir. Balkan ismi çoğu za-

man, coğrafi, siyasi, tarihi, kültürel, etnik, dinsel ve ekonomik ölçüte, daha sık 

olarak da bu ölçütlerin bir bileşimine dayanmaktadır. Ama esasen Balkan söz-

cüğü dağ ile bağlantılıdır. Ağaçlarla kaplı kayalık dağlar diye tanımlanmaktadır. 

Balkan hem ormanlık dağları, hem engebeli yüzeyleri anlatır.154 Balkanların çok 

kültürlü karmaşık yapısı etnik, din, dil, siyasi, ekonomik ve askeri anlamda bir-

çok konu üzerinde belirleyici olmuştur. Balkanların coğrafi konumu ortak bir 

kültürün, uyum içinde yaşamasını engellemiştir. Bunlara ek olarak yarımada 

                                                           
153 Z. V. Togan, Tarihte Usûl, Enderun Yayınları, 4.b, İstanbul 1985, s.2  
154 Muhammet Kaçmaz, “Balkan Coğrafyası”, Türk Tarihinde Balkanlar, Sakarya Üniversitesi Bal-
kan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, c.1, s.14 
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yine konumu itibariyle ilkçağlardan günümüze kadar istila ve göçlere155 açık ol-

muştur. 

Balkanların ilk sakinleri Morova vadisinin batısından Adriyatik’e uzanan 

bölgede yaşamış olan İlliryalılar ile Ege’den Tuna’nın kuzeyine doğru uzanan 

topraklarda nehrin doğu tarafına yerleşmiş olan Traklar idi. Trakların bir kolu 

olan Dalmaçyalılar, Romen ulusunun temel unsurunu oluşturacaklardı. İlliryalı-

lar ise günümüz Arnavutlarının atalarıydı.156 Kosova, Güneydoğu Avrupa’nın 

merkezi konumunda ve Balkan yarımadasının ortasında yer alan bir ülkedir. 

Önemli bir konuma sahip olan Kosova, Orta ve Güney Avrupa, Adriyatik, Kara-

deniz arasında ya da Batı Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevini görür.157 

Romenler M.Ö. III. yüzyılda Balkanlar’da yayılmaya başladıklarında, kar-

şılarında İllirya kabilelerini bulmuşlardır. Slavların Balkanlar’da görünüşü ise 

IV. Yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Slavlar, bugünkü Polonya ve Ukrayna top-

rakları olan anavatanlarından güneye doğru inerek bölgeye gelmişler ve VII. 

yüzyıldan itibaren Kosova, Karadağ ve Bosna’ya yerleşmişlerdir. Slav kökenli 

bir halk olan Sırplar Balkanlara M.S. VII. yüzyılda gelmişler ve VIII. yüzyıldan XII. 

yüzyıla kadar Bulgarların ve Bizanslıların yönetimi altındaki topraklarda yaşa-

mışlardır. Slav kabilelerinden oluşan büyük bir topluluğun M.S. V. ve VI. yüzyıl-

larda, Tuna’nın kuzeyinde kalan Orta Avrupa topraklarını istila ettiklerini ifade 

etmektedir. Yani Sırplar, esas olarak Çek toprakları ile Saksonya’da, Hırvatlar 

ise Bavyera, Slovakya ve Güney Polonya’da üstlenmiştir. Dolayısıyla Kosova ve 

çevresi, Sırpların iddia ettiği gibi “Sırpların bilinen en eski yurdu” değildir.158 

Kosova’daki Türk varlığı Hun, Avar, Oğuz, Peçenek, Kuman, Kıpçak gibi kavim-

lerin göçleriyle V. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin 1389 yılında 

Kosova’yı ele geçirmesiyle resmi görevliler, askerler, tacirler Kosova’daki çeşitli 

kasabalara yerleşmiş ve Türklerin bölgedeki düzenli yaşayışı başlamıştır. Türk 

varlığının XII. yüzyıldan itibaren zirveye ulaştığı Balkan coğrafyasında Kosova 

                                                           
155 Göç, ekonomik, topumsal, siyasi sebeplerle bireylerin ve toplulukların bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitmesi olarak tanımlanmaktadır. Göçün nedenleri arasında işsizlik, ter-
ror, afet ve savaş gibi çeşitli faktöeler yer almaktadır. Göç bir noktada; kaybolmuş, unutulmuş dil, 
kültür, değerler, gelenek, görenek ve töreler olarakta tanımlanmaktadır. Bu değerler tam olarak 
yok olmasa da değişerek farklı bir biçimde varlığını sürdürmektedir. (Bkn. Ayşe Zeynep Akkoyun, 
“Göç Sürecinin Ruh Sağlığı Üzerinde ki Etkileri”, 3.Türkistan Kurultayı, 3-5 Ekim 2018, Bildiri 
özetleri, s.40, Kastamonu 2018)  
156 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 18. Ve 19. Yüzyıllar, Küre Yayınları, c.1, 3.b İstanbul 2013, s.4 
157 M. Durmuşçelebi, B.Koro, “XX.Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulan-
ması”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, nr:32, Y:2012/1, s.138 
158 Zeynel Levent, “Tarihi Süreçte Kosova”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ata-
türk Yolu Dergisi, nr:52, Güz.2013, s.856 
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önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 2.5 milyonluk nüfusun %2’sini Türkler oluş-

turmaktadır.159Kosova’yı yurt seçen Türkler, yüzyıllar boyunca diğer milletlerle 

beraber Prizren, Priştine, Vıçıtırın, İpek, Novobırda gibi yerleşim yerlerinde ya-

şamış birçok birçok kültür eserleri yaratmış ve hayatın akışına yön vermişler-

dir. Osmanlı Devleti’nin yüzyılları aşan uzun egemenlik devriyle beraber Kosova 

Türklerinin hem dilsel yapısı, hem etnik yapısı Oğuz Türkleri gelenekleri doğ-

rultusunda şekillenmiştir.160  

 

1.Kosova 

10.800 kilometrelik bir alana sahip olan Kosova, Sırbistan- Makedonya-

Arnavutluk ve Karadağ ile sınır komşusu olup, yaklaşık 2. 5 milyon nüfusa sa-

hiptir. Başkenti Priştine olan ülkenin % 90’ı Müslüman Arnavut, % 5. 3’ü Orto-

doks Sırp, % 2’si Boşnak, % 2’si Türk ve % 2’si diğer azınlıklardan (Goralı161, 

Romlar162, Aşkaliler) oluşmaktadır. Kosova kelimesi, Eski Bulgar ve Çek dille-

rinde “Karatavuk” anlamına gelen Kos’dan türemektedir. Kosova, tarih boyunca 

birçok kavmin saldırısına uğramış bir yerleşim bölgesidir. Roma İmparatorluğu 

M. S. 395’de ikiye ayrılınca, Kosova Doğu Roma (Bizans İmparatorluğu) toprak-

ları içinde kalmıştır. Bu dönemde kuzeyden gelen ve Batı Avrupa’ya doğru iler-

leyen Hunlar, Avarlar ve Vizigotlar Kosova’dan geçmişlerdir. M. S. 6. yy. başında 

Kosova bölgesine Slavlar yerleşmiştir. Kosova, Bizans’ın baskısının süregelme-

sinin ardından VIII. yy. da Bulgarlar ve Bizanslılar arasında el değiştirmiş bu du-

rum XI. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu arada batıda ki Arnavutlar Kosova’ya 

doğru yayılmışlardır.163 Osmanlı Devleti’nin bölgeye hakim olması ile birlikte 

523 yıl sürecek huzur dönemi başlamıştır. Kosova’nın, Türk tarihinde I. Ve II. 

Kosova Savaş’larına sahne olması bakımından ayrıca bir önemi de vardır. Macar 

Kralı Janos Hunyadi’nin önderliğinde Sırplar hariç müttefik Haçlı güçleriyle 

                                                           
159 Nursel Elmas, “Kosovalı Türkler: Dilleri ve Kültürleri”, Bilig, Yaz:2014, nr:70, s.132  
160 Giray Saynur Bozkurt, “Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müs-
lümanlar“, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c.X, nr.2, Kış.2010 s,67-68 
161 Balkanlar’da özellikle Kosova’nın Prizren iline bağlı Dragaş bölgesinin köylerinde yaşayan hal-
kın genel adı “Goralı”dır. Kimilerine göre Arnavut, Bulgar, Makedon, Slav veya Boşnak, kimilerine 
göre Türk soylu oldukları iddialarında bulunulmaktadır.(Bkn. Turgut Tok, “Gora ve Goralılar Üze-
rine Bazı Tespitler”, Yeni Türkiye, Yıl:24, nr.101, Mayıs-Haziran 2018 s.675)  
162 Tarihsel açıdan ele alındığında Çingeneler (Roma)yaklaşık XIX.Yüzyıl sonra açlık, kuraklık ve 
savaş gibi nedenlerle Kuzey Hindistan’ı terk ederek İran’a gelmişler küçük bir kesimi Rusya’ya 
oradan başta Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ve Macaristan olmak üzere Av-
rupa’nın diğer ülkelerine dağılmıştır. (Bkn. Suat Kolukırık, “Türkiye’de Rom, Dom ve Lom Grupla-
rının Görünümü”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol: V, 2008, s.146,) 
163 Sibel Akgün, “Kosova Türklerinin Tarihten Bugüne Kimlik Mücadelesi”, Karadeniz Araştırma-
ları, Yaz 2012, nr.34, s.16 
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yapılan savaş üç gün sürdü, sonunda Janos kaçmak zorunda kaldı. Bu savaşta 

tarafsız kaldıkları için Sırpların elindeki topraklara dokunulmadı. Bu sebeple 

Kosova sahrasının kuzey sınırlarını teşkil eden Vıçıtırın (Vuçitërn) yöresi Sırp-

ların elinde kaldı. 1455’te Fâtih Sultan Mehmed Novobërdo, Trepça, Lap vadisini 

ele geçirdi; Kosova’nın diğer bazı kasabaları da alındı. Böylece Kosova’nın ta-

mamı Osmanlı idaresi altına girmiş oldu. Osmanlı hâkimiyetinin ilk dönemle-

rinde bölgenin etnik ve dini durumunda büyük bir gelişme olmadı. 1480'lerde 

Prizren civarındaki köylerde Müslüman nüfus yoktu. Diğer yerlerde de durum 

buna benzemekteydi. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Vıçıtırın sancağında giderek 

Müslüman nüfusta artışlar başladı. Vıçıtırın, Prizren, Priştine gibi şehirler hızlı 

bir şekilde büyüdü ve kalabalık Müslüman nüfusa sahip merkezler haline 

geldi.164 

İslamlaşmak, Arnavutların yerleşim yerlerini genişletmelerine imkan sağ-

larken bir yandan da Slavlaşmaktan kurtarmıştır. Sonuç olarak, Kosova’daki Ar-

navut nüfus, çoğunluğu oluşturmuş, Kosova’dan göç ederek Voyvodina’ya yer-

leşen Sırplar ise, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Osmanlı İm-

paratorluğu’nun ilerlemesine karşı bir set olarak kullanılmışlardır. 1737 yılında 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Kosova içlerine yeni bir akını olmuş 

lakin başarılı olamayarak Niş’e doğru geri çekilmişlerdir. Sırplar açısından 1690 

tarihinde yaşananlar, 1737’de tekrar etmiş ve ikinci bir göç dalgası meydana 

gelmiştir. Bu dalgada da yine kuzey Arnavutluk ve komşu bölgelerden Arnavut-

lar Sırpların boşalttığı yerlere göç etmişlerdir. Kosova, XVII. yüzyılın sonların-

dan itibaren girmiş olduğu savaş ve kargaşa ortamında çok fazla göç vermiştir. 

Bu dönem öncesindeki nüfusuna ancak iki asır sonra ulaşabilmiştir. Sırpların 

1788–91 savaşı esnasındaki ayaklanmaları kısa sürede bastırılmış, yeniçerile-

rin yerel halk üzerindeki baskısı, 1804 yılında yeni bir ayaklanmaya neden ol-

muştur. Kara George liderliğinde başlayan isyan aralıklar ile 1812 yılına kadar 

sürmüştür.1651878 yılında 32 bin kilometre kareyi içine alarak vilayet haline dö-

nüşen Kosova Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 30 

Ağustos 1913 yılında Londra Antlaşmasıyla Sırbistan’a bırakılmıştır.166 Balkan 

Savaşı’nda Kosova vilayetindeki Sırpların etkisiyle Arnavutlar ile Türkler göçe 

zorlanmış, Makedonya ve Kosova civarından İzmir’e gelen göçmen sayısı 

1913’te 10.000’e ulaşmıştır. Kosova, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Sırp-Hırvat-

                                                           
164164Münir Aktepe, “Kosova”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, c.26, İstanbul 2012, s.217 
165 Kosovam.Wordpress.com erişim 06.08.2018  
166 Giray Saynur Bozkurt, “Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müs-
lümanlar“, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c.26, nr.2, Kış. 2010, s.68  
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Sloven Krallığı olarak kurulan, 1929 yılında Yugoslavya ve II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra da Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) adını alan ülkenin 

sınırları içinde kalmıştır. Bu dönemde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın bünye-

sinde etnik azınlık167 olarak; Arnavut, Boşnak (Müslüman), Türk, İtalyan, Alman, 

Romen ve Yahudileri barındırdığını ifade edilmektedir.168 1933-38 tarihleri ara-

sında ise bölgenin önemli aktörü Türkiye ile Yugoslavya hükümetleri arasında 

birçok kez Kosova ve Makedonya bölgesindeki Arnavut Müslümanlar ve Türk-

lerin durumu ile alakalı görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda 11 

Temmuz 1938’de yaklaşık 40 bin Müslüman Arnavut ve Türk ailenin Türkiye’ye 

göç etmesi konusunda bir protokol imzalanmıştır. Ancak II. Cihan Harbi’nin çı-

kışı bu protokolün uygulanmasını engellemesine rağmen, Yugoslavya hüküme-

tinin Kosova ve diğer balkan coğrafyasında izlediği politikalar nedeniyle iki ci-

han harbi arasındaki tarihlerde, Kosova’dan yaklaşık 90 ile 150 bin arasında in-

sanın göç ettiği ileri sürülmektedir.169  

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlayan 

İkinci Dünya Savaşı, Balkan halklarının kaderi üzerinde önemli gelişmelere yol 

açtığı gibi, aynı zamanda Balkan halklarının mihvere direnişi de savaşın gidişa-

tında önemli rol oynamıştır. Bu süreçte Kosova bölgesi, İngiliz istihbaratçıları-

nın kullandığı stratejik bir merkez olmuştur.170 II. Dünya Harbi bitmiş ve işgal-

den kurtulmuş olunmasına rağmen, Kosova’nın geleceği konusunda ise halen 

bir netlik sağlanamamıştır. Buna rağmen 10 Temmuz 1945’te Tito’ya bağlı Ko-

sova Milli Kurtuluş Hareketi öncülüğünde Prizren’de toplanan Kosova Bölge 

Halk Meclisi, Kosova’nın Federal Sırbistan’ın bir parçası olarak Yugoslavya 

içinde kalması kararını almıştır. Tito önderliğinde Yugoslavya’da, 29 Kasım 

1945’te Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edilmiştir. 

Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyetini kuran 1946 Anayasası, SSCB’nin 1939 

tarihli anayasasından esinlenerek ve yasama meclisinin iki kanadıyla ülkede ya-

şayan bütün ulusların ve etnik grupların temsiline imkân sağlamak üzere hazır-

lanmıştır.171 Yugoslav Federal 1946 Anayasası’nda altı devlet (Sırbistan, Slo-

venya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Makedonya) sayılırken, Kosova 

                                                           
167 “Azınlık”, Ekaliyyet, bir ülkede, belli bir toplulukta veya bir kurulda çoğunluğu oluşturmayan-
lar azınlık olanlar, (Bkn. Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Seçkin Kitabevi, 3.b, Ankara 1986, s.90) 
168 Zeynel Levent, , “Tarihi Süreçte Kosova”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ata-
türk Yolu Dergisi, nr:52, Güz.2013, s.858 
169 Selçuk Ural, “Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık”, Çankırı Ka-
ratekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): s.154 
170 Hüseyin Emiroğlu, Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu, Orient Yay, Ankara 2006, s.83-84 
171 Selçuk Ural, a.g.m, s.157 
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ve Voyvodina için Sırbistan’a bağlı, özerk bir yapılanma öngörülmüştür.1721948 

yılında patlak veren Tito- Stalin çatışması ardından Doğu Blokuna dahil olan bü-

tün diğer ülkeler gibi Arnavutluk’ta her alanda Yugoslavya ile ilişkilerini don-

durmuştur. Bu gelişmeler sırasında Yugoslavya devleti Türklerle ilgili politika-

sını değiştirmiştir. Bu değişme ile 1951 yılından başlayarak Kosova ve Batı Ma-

kedonya’da Türklerin varlığı tanınmıştır.173 1963’te yürürlüğe giren ‘Yugos-

lavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Anayasası ise Kosova’nın özerkliğini daha 

da genişletmiştir. Öncelikle 1963 Anayasasının 111. madde 1. fıkrasında cum-

huriyetlere, ayırt edici ulusal ya da başka farklılıkları bulunan bölgelerde, böl-

gede yaşayan halkın özgür iradeleri temelinde özerk eyaletler kurma yetkisi ta-

nınmıştır. Ayrıca Voyvodina Özerk Eyaleti ile birlikte Kosova-Metohija Özerk 

Eyaletleri ismen sayılmıştır. 1966-1968 olayları sonrasında Anayasa’ya eklenen 

ek maddelerle Kosova’nın özerkliği artırılmış ve federe devletlere yakın bir hale 

gelmiştir. 1968’de yapılan VII numaralı değişiklikle özerk eyaletin adı Kosova-

Metohija iken, ‘Kosova’ olmuştur.1741970’lerden itibaren Kosova’da Tito’nun 

uyguladığı ”böl-yönet” politikasına tepki olarak, Arnavut milliyetçiliği yükselişe 

geçmiştir. Tito, Kosova’daki diğer Müslüman unsurları Arnavutluk’tan ayırmaya 

çalışıyordu. Bu yüzden Arnavutlar giderek diğer Müslüman topluluklar üze-

rinde baskı kurmaya başlamışlardır. 1971-1980 yılları arasında Belgrad yöne-

timi Kosova’da tırmanışa geçen Arnavut milliyetçiliğini Arnavutlara birtakım 

anayasal haklar vererek durdurmaya çalışmıştır. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Ko-

sova’daki Arnavutlar ile Türkler arasındaki ilişkiler, bu iki toplum arasındaki 

ilişkilerin niteliğinden ziyade dışsal faktörler yüzünden gerginleşme eğilimine 

girmiştir.175 1974 Anayasası ile özerk yönetim yapısı güçlendirilen Kosova, özel-

likle 1986 yılından sonra, her alanda Sırbistan baskısını daha fazla hissetmeye 

başlamıştır. 1987 yılında Devlet Başkanlığı tarafından yapılan bir çalışmada, 

1974 Anayasasında yaklaşık 130 civarında değişiklik tavsiye edilmiştir. Federal 

Meclis’te yapılan uzun tartışmalardan sonra Kasım 1988 tarihinde 1974 Anaya-

sasının 39 noktada ıslahı kabul edilmiştir. Özellikle dönüşümlü başkanlık sis-

temi eleştirilmiştir. 27 Şubat 1989’da Federal Kollektif Devlet Başkanlığı, Ko-

sova’da anayasal düzeni, kamu düzeni ve barışı korumak için özel önlemler al-

dığını ilan etmiş. Mart 1989’da özerk eyalet statüsünde bulunan Kosova ve 
                                                           
172 Volkan Tatar,”Kosova’nın bağımsızlık süreci ve Birleşmiş Milletler”, Akademik Sosyal Araştır-
malar Dergisi, Y.5, nr.59, Kasım 2017,s.235 
173 M. Durmuşçelebi, Bedrettin Koro, a.g.m, s.144  
174 Volkan Tatar, a.g.m, s.235 
175 T. Ü. Bilgiç, B. S. Bilgiç, “Kosova Türkleri: ‘Sıra dışı’ Bir Türk Diasporası“, Bilig, nr.62, Yaz.2012, 
s.48-49 
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Voyvodina’nın özerkliklerini kaldırmıştır.176 Artan baskılara Kosovalı Arnavut-

ların tepkisi 1989-1996 arasında barışçı direniş şeklinde gelişti. 1990’da bağım-

sızlığını ilan eden ve 1992’de İbrahim Rugova’yı devlet başkanı seçen Kosovalı 

Arnavutlar, Sırp yönetiminden bağımsız şekilde paralel yönetimlerini, okulla-

rını, sağlık merkezlerini açtılar ve finansmanını da esas olarak yurtdışında ya-

şayan Arnavut diyasporasının katkılarıyla sağladılar. Fakat Bosna-Hersek Sa-

vaşı’nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması’nda Kosova sorunundan bahsedil-

memesi sonucu hayal kırıklığı yaşayan Arnavutlar arasında giderek daha fazla 

sayıda grup barışçı direnişin işe yaramadığını dile getirmeye başladı. 1996’da 

Sırp güvenlik güçlerine ve Arnavut “işbirlikçiler”e yönelik saldırılara başlayan 

Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës-UÇK) ilk kez Sırplar tara-

fından öldürülen bir Arnavut öğretmenin Aralık 1997’deki cenaze töreni sıra-

sında kamuoyunun önüne çıktı. Miloşeviç yönetiminin bu saldırılara tepkisi ise 

sivil-milis ayrımı yapmadan tüm Arnavutlara yönelik baskı ve saldırılar şek-

linde oldu.177Süreç içerisine her iki taraf ta kendi pozisyonlarını güçlendirmek 

amacıyla atılan adımlar, çoğu zaman çatışma eğilimini artırmakta ve sürece şid-

deti artıracak unsurlar eklemekteydi. 28 Şubat 1998 tarihinde UÇK’ya karşı baş-

latılan ve 80 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay yaşanır. Sırbistan yönetimi, bir 

yandan ‘terörist grup’ olarak nitelediği UÇK’ya karşı askeri harekatını devam et-

tirirken, diğer yandan uluslararası toplumun baskısını hafifletecek köklü deği-

şim içermeyen politikaları da uygulamaya koymaktadır.178 

Mart 1999 tarihinde Slobodan Miloseviç başkanlığındaki Sırbistan Hükü-

meti Kosova’daki “özerklik“ statüsünü kaldırmıştır. 24 Mart 1999 tarihinde 78 

gün süren NATO müdahalesiyle Kosova, UNMİK( Birleşmiş Milletler Kosova Ge-

çici Yönetimini)’in idaresine geçmiş ve NATO dahilinde 88 yıl sonra Türk askeri 

tekrar bölgeye ayak basmıştır. NATO ve UNMİK gelince de 10.06.1999 tarihinde 

Birleşmiş Milletler 1204 sayılı kararını açıklamıştır. Bu kararla Kosova’da 1974 

Anayasası’nın geçerli olduğu duyurulmuştur.179 Nihayetinde 17 Şubat 2008’de 

Kosova Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. 

 

 

 

                                                           
176 Hüseyin Emiroğlu, a.g.e, s.96-97 
177 Birgül Demirtaş Coşkun, “Kosova’nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008)”, Ulusla-
rarası İlişkiler, c.7, nr. 27, (Güz 2010), s.56 
178 Hüseyin Emiroğlu, a.g.m s.131-132 
179 Giray Saynur Bozkurt, a.g.m, s.68 
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2.Kosova’da Müfredat 

Kosovalı Türklerin bugünkü durumu, uluslararası hukukta “azınlık” ta-

nımı içine girmektedir. 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 

anayasada Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki seçimlerde, yerel seçim barajı 

olan %6 oranının geçilmesi durumunda Türkçenin, Arnavutça ve Sırpça yanında 

resmi dil olarak kabul edilmesi hususu vardır. Bu barajın aşılamadığı yerlerde 

Türkçenin resmi dil olarak kullanılamayacak olması, Türklerin 1974 Anayasa-

sında belirtilen Türkçenin devlet dairelerinde, okullarda, basın-yayın organla-

rında resmi düzeyde kullanılması hakkını kaybetmelerine neden olmuştur.180 

 Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu günden bugüne kadar Kosova’da 

Türkçe eğitim tarihini gelişim özelliklerine göre beş döneme ayırmak mümkün-

dür: 

1-Osmanlı Dönemi 

2-Yugoslavya Krallığı Dönemi 

3-Sosyalist Yugoslavya Dönemi 

4- BM Geçici Yerel Yönetim Organlarının Yönetim Dönemi 

5- Kosova Cumhuriyeti Dönemi17 Şubat 2008’den Günümüze 

1. Osmanlı Dönemi (1455-1912): Osmanlı döneminde eğitim, 1912 yı-

lında, Balkan Savaşları’nın başlamasına kadar etkinliğini sürdürmüştür. Bu eği-

tim, Anadolu topraklarında yapılan eğitime paralel olarak, Osmanlı eğitim sis-

temi dahilinde, bir elden ve düzenden gerçekleştirilmiştir. 

 2. Yugoslavya Krallığı Dönemi (1912-1945 veya 1951): Osmanlı İmpara-

torluğu, Birinci Balkan Savaşı’nda (1912), Balkan İttifakı karşısında yenilgiye 

uğrayınca Kosova, Sırbistan Krallığı sınırları içerisinde kalmıştır. I. Dünya Sa-

vaşı’ndan sonra, 1 Aralık 1918 yılında, Kosova’nın da dahil olduğu Sırp, Hırvat 

ve Sloven Krallığı önce SHS Krallığı adını alırsa da, 1929 yılında Yugoslav Kral-

lığı ismini alır. Bu dönemde, Kosova’da eğitim öğretim süreci içerisinde Türkler, 

ana dilinde öğrenim yapamamıştır. Sözü edilen yıllar, bir karanlık dönem olarak 

adlandırılabilir.  

3.Sosyalist Yugoslavya Dönemi (1951-1999): Bu dönem, 1951 yılında 

Sosyalist Yugoslavya’da, Türklerin ana dili eğitimi hakkına yeniden kavuşması 

ile başlar ve 1999 yılında NATO’nun Kosova’ya müdahalesine kadar devam 

eder. 1951 yılında Türkçenin, resmi dil olarak Kosova’da kabul edilmesi oldukça 

önemli bir gelişmedir. Buna karşılık, 1999 yılında NATO’nun müdahalesi sonucu 

Türkçenin resmî dil olarak kaldırılması ise bir o kadar acıdır.  

                                                           
180 Nursel Elmas, a.g.m, s.135 
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4. BM Geçici Yönetim Organlarının ve Yerel Yönetim Organlarının Yöne-

tim Dönemi (1999- 17 Şubat 2008): Bu dönem, 1999 yılında başlayıp 17 Şubat 

2008’e dek devam etmektedir. Kosova’da çok uluslu toplumun ve demokrasinin 

oluşturulması için sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu ve eğitim stratejilerini 

belirlediği görülmektedir. Türkçenin resmî dil olarak kabul edilme sürecinde 

yapılan tüm başvurular bu yıllar içerisinde amacına ulaşamamıştır.181  

5.Kosova Cumhuriyeti Dönemi 17 Şubat 2008’den Günümüze: Bu dönem 

17 Şubat 2008 de Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan edilişinde başlar 

ve günümüze dek devam etmektedir. Bu dönemde, önceki dönemde eğitimde 

başlanılan reformlar güçlenmesi için eğitimde kaliteye ve sorunlar için çözüm 

arayışlarına önem verilmektedir.182 

Tüzükten anayasal çerçeveye kadar Kosova’da Türkçe’nin durumunu 

şöyle özetleyebiliriz;  

Kosovalı Türkler için “karanlık dönemi” oluşturan 1912-1951 yıllarının 

sonlarına doğru 1948 tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük yürürlüğe girdi-

ğinde, Kosova’da Türkçe, diğer dillerle eşit bir dil değildi, Türk toplumunun var-

lığı da hukuken tanınmıyordu. 20 Mart 1951’de Kosovalı Türklerin ulusal kim-

liği hukuken tanınmış oldu. 1953 tüzüğünde Türkçeye yer verilmemiştir. 1963 

tüzüğünde Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi’nde Türk dilinin de öteki diller 

gibi kullanılmasına imkan tanınmıştır. 1969 tüzüğünde 1963 tüzüğüne oranla, 

dillerin eşitliği daha somut bir şekilde belirtilmiş devlet organları, kamu kurum 

ve kuruluşlarında eşit olarak kullanılması düzenlenmiştir. 1970 Anayasasında 

Kosova Sosyalist Özerk Bölgesinde dillerin yazılarının eşitliği kabul edilmiş-

tir.1974 Kosova Anayasasıyla Kosova’da Türklerin ve Türk dilinin de hak eşitliği 

düzenlenmiştir. 1977 Anayasasına göre eğitim kurumlarında Türk dilinde eğiti-

min gerçekleştirilmesi yükümlülüğü kabul edilmiştir.1989 yılında Kosova’nın 

özerkliğinin kaldırılmasıyla dil eşitliği ilkesi de büyük bir darbe yemiştir.1991 

yasasında sadece Sırp dili somut olarak belirtilmiştir. Böylece dillerin eşitliği il-

kesi bozulmuştur.183  

Kosova’nın 17Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etmesiyle eğitim alanında 

yeni bir döneme geçilmiştir. Bu dönemde başlatılan eğitim reformları süreci de-

vam etmiş eğitimde kalite arayışları artmıştır. Çağdaş toplumun hızlı gelişme-

leri, eğitim alanında da reformları zaruri hale getirmiş ve Kosova Cumhuriyeti 

                                                           
181 S.Dilek Çelik, “Kosova’da Türkoloji Eğitimi”, International Journal Of Central Asian Studies, Vo-
lume: 13,2009 s.150-151 
182 M. Durmuşçelebi, B. Koro, a.g.m, s.139 
183 Giray Saynur Bozkurt, a.g.m, s.71-73 
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hükümeti çağdaş koşullara uygun yeni bir eğitim programının getirilmesi için 

çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda Kosova Meclisi 2011’de Yeni Kosova Eği-

tim Programı (Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Müfredat Çerçevesi) ve 

Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Yasası (04/L-032 Sayılı Yasa) ka-

bul edilmiştir.184Aşağıda verilen Kosova Müfredat çerçevesi ile ilgili bilgiler 

uzun olmakla beraber orijinal olması dolayısıyla alınması uygun görülmüştür. 

”Kosova eğitiminin amaç ve hedefleri, Kosova özelinde çatışma sonrası 

demokratik, ekonomik, dünyaya açılma gibi yeni fırsatlar dikkate alınarak oluş-

turulmuştur. Eğitim sonucunda gençler: Tümüyle toplumsal görevlerde görev 

alabilecek, çoğulcu ve demokratik toplumda aktif ve sorumluluk sahibi bireyler 

olacaklardır. Bilgi toplumu olmanın ve özgür dünyada hayat boyu öğrenme ba-

kış açısının zorluklarıyla baş ederken onlara yardımcı olabilecek değerli, güncel 

bilgi ve uygulama becerileriyle donanmış olacaklardır. Bugünün dünyasında öz-

gürlükler sayesinde kişisel kimliklerini zenginleştirmeye açık olmanın yanı sıra 

yerel, etnik ve ulusal kimliklerini geliştirebileceklerdir. Kimliğin sadece insan-

ları birbirinden ayıran bir olgu olmasından çok, daha büyük bir dünyanın par-

çası yaptığını anlayabileceklerdir. Ortak ilgilere ve daha geniş bir aidiyet duygu-

sunu paylaşabileceklerdir. Farklı durumlarda ve yeni ortamlarda bilgi ve yete-

neklerini zekice kullanabilecek; bireysel ya da iş birlik içerisinde olarak yaratıcı 

problem çözebilecek, motivasyonu sağlayabilecek, özgür ve eleştirel düşünce 

için yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Hem kendilerinin, hem toplumun hem 

de çevrenin sorumluluğunu alabileceklerdir. Teorik bilgiyi pratikle birleştirebi-

lecek, öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirecek, edindiği bilgi ve becerileri 

gelecekte iş yaşamında, toplum ve özel hayatında kullanma becerisine sahip ola-

caklardır. Kendine güvenen, pozitif motivasyona sahip ve haklarını doğru kulla-

nan bireyler olacaklar. Kosova, çok uluslu olan bir ülke olması sebebiyle eğitim 

felsefesi ve amaçlarının arasında hoşgörü ve işbirliği sık sık ifade edilmektedir. 

Anılan amaç ve hedefleri yerine getirmede en büyük uygulayıcı ve yol gösterici 

olan öğretmenlerini de bu hedefler doğrultusunda eğitecektir. Kosova’nın sınıf 

öğretmeni ve diğer branşlarda öğretmenler yetiştirme politikasında izlediği yol-

lar da bu hedeflerden geçmektedir.”185 

Yeni Kosova eğitim programı (Müfredat Çerçevesi) Kosova yurttaşlarının 

XXI. Yüzyılın sorunlarına meydan okumaları ve elde ettiği yeni bilgilerle küresel 

                                                           
184 Bedrettin Koro, “Kosova’da Türkçe Eğitimin Kısa Tarihi ve Bugünkü Durumu”, Paradigma, 
2015, s.9 
185 Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları Eğitim Raporu 2017, Pegem Akademi Yayınları, 
(Edt. Erdal Bay), Ankara 2017, s.38-39 
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iş pazarında aktif bir biçimde rekabetçi olmasını hedeflemektedir. Üniversite 

Öncesi eğitimin, Kosova eğitimi demokratik toplum için gereken bilgi, beceri, 

tutum ve değerleri (yeterlikleri) geliştirme amacı vardır. 2011 yılı eğitim prog-

ramıyla orta üst öğretimde değişmeler yapıldı. Bu eğitim programıyla üst orta 

öğretimde 13. son sınıf kaldırıldı. Bu değişmeyle üniversite öncesi eğitim sis-

temi 5+4+3 oldu. Bundan başka mesleki üst ortaokul mezunları mesleğinde uz-

manlaşmaları için 4. kademede üniversite dışı 6 aydan 2 yıla kadar tersiyer yük-

sek mesleki öğretim geliştirilmesini öngörmektedir. Belirttiğimiz gibi yeni eği-

tim programı bilgi kazanımları yerine yeterlilikleri kazanmalarına önem ver-

mektedir, o da: İletişim ve ifade, düşünme, öğrenme, yaşam, iş ve çevreyi ko-

ruma, kişisel ve yurttaşlık yeterlilikleri öğrencilerde geliştirmelerine önem ve-

rilmesi, 

2011 yılında kabul edilen Kosova Eğitim Müfredat Çerçevesinin, Kosova 

okullarında uygulanır olmasını sağlamak için 2012’de “Çekirdek Eğitim Müfre-

datı” yayınlanmıştır. Bu müfredat çerçevesi kısaca; 

 2011 yılı Ağustos ayında EBTB tarafından kabul edilen Kosova Eğitim 

Müfredat Çerçeve’sinin, Kosova okullarında uygulanır olmasını sağlayan bir bel-

gedir. Bu belgeyle, gerçek bilgiye ve usuller sayesiyle, beceriler sayesiyle, belli 

dönemlerde öğrencilerde gelişmesi gereken tavır, tutum ve değerler sayesiyle 

ve erişimle uygulanabilirlik, denetim ve değerlendirme metodolojisi sayesiyle 

ifade edilen yaşamın farklı alanlarında yeteneklilik sonuçları belirlenir. Aynı za-

manda bu belge, Müfredat alanları arasında zaman dağılımı ve öğrencinin ye-

terliliğinin geliştirilmesinde ilerlemeyi sağlayan aralarındaki bağıda belirler. 

Çekirdek Eğitim Müfredat Belgesinin destekledikleri: öğrenciler onların 

kademeli gelişimine, yaşam boyu eğitim yeteneklerinin gelişimine ve yaşam 

zorluklarla karşı karşıya gelebilmek için hazırlanırken toplumla kolayca bütün-

leşebilmesidir.186 

Kosova okullarında Kosova Müfredat Çerçevesini uygulanabilir yapan 

Ana Müfredatı, Ağustos 2011 EBTB tarafından onaylanmıştır. Bu belge ile haya-

tın çeşitli konularında, gerçek ve prosedürel bilgi, becerilerle, belirli zaman dö-

nemlerde öğrencilerde gelişmesi gereken tutum ve değerler, yanı sıra yaklaşım-

lar, uygulama metodolojileri, izleme ve değerlendirme bilgisi ile ifade edilen yet-

kinliklerin sonuçlarını belirler. Aynı zamanda bu belge, öğrencilerin yetkinlikle-

rinin geliştirilmesinde ilerleme olanağını sağlayarak Müfredat alanları boyunca 

zaman tahsisini ve bağlantılarını belirler.  

                                                           
186 Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Teknoloji Bakanlığı, Çekirdek Eğitim Müfredatı, 2012, s.12  
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 Ana Müfredat belgesini destekler, öğrencilerin kademeli gelişimine, ya-

şam boyu eğitim için yetkinliklerin geliştirilmesine, kolay sosyal entegrasyo-

nuna, hayat zorlukları ile karşılaştırmaya hazırlamak amacıyla; öğretmenleri-

öğrencilere sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme faaliyetlerin başarılı planlamasında ve 

işin yürütülmesinde, Neden ve Hangi amaçla öğrencilerin öğrenmesi gerekir, so-

rularında ki cevaplara; Müfredat alanları ve öğrenme sonuçları doğrultusunda, 

farklı yaşam durumlarında çıkabilecek bilgi, davranış ve tutumlar.187  

Yeni Kosova eğitim programı tüm üniversite öncesi eğitim sisteminde dü-

zenleyici bir role sahiptir. Eğitim programı, özellikle ilköğretimde öğretim alan-

ları: dil ve iletişim, sanat, matematik, fen bilimleri, toplum ve çevre, sağlık ve 

refah, yaşam ve iş ve seçmeli alan içinde öğretim alanlarına ayırmıştır. Eğitim 

programının sonunda bu yeni müfredat 2013/14 öğretim yılında pilot okul-

larda, 2014/15 – 2018/19 öğretim yıllarında tüm Kosova Cumhuriyeti okulla-

rında uygulanacağı ve bu programın uygulanması için hizmet içi eğitimlerin ge-

rekliliği vurgulamaktadır.188 

“Kosova Yasaması çoğunluk konumunda olmayan topluluklara eğitim ko-

nusunda geniş kapsamlı ve özel eğitim haklarını sağlamaktadır. Söz edilen hak-

lar her düzeyde kamu eğitim resmi dillerin birinde (Arnavutça ve Sırpça) kamu 

eğitimi görme hakkını içermektedir. Anadili Kosova çapında resmi dil olmayan 

toplulukların yaşamış olduğu bölgelerde topluluk üyeleri devletin ana okul, il-

kokul ve ortaokul eğitiminde kendi dillerinde eğitim görme hakkına sahiplerdir. 

Topluluk üyelerinin yeterli sayısının olmaması ya da farklı nedenlerden dolayı 

seçilmiş dil ya da topluluk dilinde eğitim sağlanmaz ise konuyla ilgili alternatif-

ler garanti edilmelidir. Uygulanmakta olan yasal hükümlere göre topluluk üye-

lerine özel eğitim ve eğitim merkezlerini ve de kendi kültür, tarih ve gelenekleri 

hakkında ders parçalarını hazırlayabilirler. Aynı zamanda hükümler, eğitim 

müfredatına Kosova’da geleneksel olarak mevcut olan toplulukların tarih, kül-

tür ve diğer özelliklerinin dahil edilmesi ve tüm topluluklar arasında saygı, an-

layış ve hoşgörünün teşvik edilmesini vurgulamaktadır.189 Kosova müfreda-

tında kullanılan ders kitaplarının kalitesi ve müfredatın müsaitliği ders kitapla-

rının hazırlanmış olduğu, mesela Arnavutça, Boşnakça ve Türkçe dillerine ba-

ğımlıdır. Kosova müfredatı çerçevesi genel derslere ve milli dersler olmak üzere 
                                                           
187 Kosova Cumhuriyeti, Eğitim, Bilim, Teknoloji Bakanlığı, Ana Müfredat (Kosova Düşük Orta Öğ-
retim İçin.2012), s.10  
188 Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları Kosova Eğitim Raporu 2017, Edt. Erdal Bay, 
Pegem Akademi Yay, Ankara 2017, s.30-31 
189 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu, “İlkokul ve Ortaokul Eğitim Sistemleri 
İçinde Kosova’da Çoğunluk Toplumuna Ait Olmayan Toplulukların Konumu”, Nisan 2009, s.1-2  
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ikiye ayrılmıştır. Milli dersler dil, tarih, resim ve müzik dersleridir. Kosova Türk-

leri ve Kosova Boşnakları için milli dersler Kosova Türk ve Kosova Boşnak top-

luluklarına ait uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.”190 

Kosova’da eğitim vizyonu, Kosova Müfredat Çerçevesinde tanıtıldığı 

üzere bireylerin bağımsız olmalarını, kendi kişisel yaşamlarını yerine getirme 

durumunda olmalarını ve sürekli gelişime katkı vermelerini, Kosova toplumun 

refah ve saadeti için imkanlar sunmasıdır. Bu vizyondan ortaya çıkan temel 

amaçlar şunlardır: Esnek, çok katlı ve kültürel ulusal mensubiyet kimliğin geliş-

mesi; Genel kültürel vatandaşlık değerlerin tanıtımı; Öğretim ve öğrenim ken-

disi, diğerleri, toplum ve çevre sorumluluğun gelişmesi; Sosyal kültürel değişik-

likler açısından yaşam ve çalışmaya hazırlanmak; girişimciliğin gelişimi ve tek-

nolojinin kullanımı; Yaşam boyu öğrenmeye hazırlık. Yetkiler ve nihayi sonuçlar 

(mecburi eğitimin sona ermesine dek öğrenilmesi gereken) Kosova Müfredat 

Çerçevesine dahil olan Kosova eğitim vizyon ve politikalarına uygun, devamda-

kiler Kosova eğitim sistemi için öngörülen yetkilerdir:191 

Kosova okullarında Kosova Müfredat Çerçevesini uygulayabilir yapan 

Ana Müfredatı, ağustos 2011 EBTB tarafından onaylanmıştır. Bu belge ile haya-

tın çeşitli konularında, gerçek ve prosedürel bilgi ile becerilerle, belirli zaman 

dönemlerde öğrencilerde gelişmesi gereken tutum ve değerlerle yanı sıra yak-

laşımlar, uygulama metodolojileri, izleme ve değerlendirme bilgisi ile ifade edi-

len yetkinliklerin sonuçlarını belirler. Aynı zamanda bu belge, öğrencilerin yet-

kinliklerinin geliştirilmesinde ilerleme olanağını sağlayarak Müfredat alanları 

boyunca zaman tahsisini ve bağlantılarını belirler.192 

 

Üniversite öncesi eğitimin hedefleri; 

Her bir üniversite öncesi eğitimin resmi seviyesi öğrencide bilgileri, bece-

rileri, tutumları ve değerleri, demokratik toplum doğrultusunda geliştirmeli, 

aşağıdakileri yaparak:  

•kişisel kimlik, ulusal, devlet ve kültürel eğilimli,  

•genel kültür ve yurttaşlık değerlerini tanıtmak,  

                                                           
190 Aynı yer. s.6-7 
191 Eğitim ve Öğrenim İkinci Seminer,(Bu seminer AB tarafından desteklenen, Kosova’da Avrupa 
Komisyonu Dairesi tarafından yönetilen ve GIZ-IS konsorsiyumunca Eğitim Bilim ve Teknoloji Ba-
kanlığı adına uygulanan ‘Kosova Öğretmenlerinin Eğitilmesi, Okul Müdürleri ve Belediye Kapasi-
tesinin Geliştirilmesi’ projesi tarafından sağlanmıştır, 2012 s.6 
192 Ana Müfredat Kosova Düşük Orta Öğretim İçin(sınıf VI, VII, VIII,IX), 2012 s.10  
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•kendine, başkalarına, topluma ve çevreye karşı sorumlulukların gelişti-

rerek,  

•farklı sosyal bağlamlarda ve kültürel yaşam ve iş için eğitilmiş,  

•girişimciliği geliştirmek ve teknolojiyi kullanmak,  

•yaşam boyu eğitim için eğitilmiş.  

XXI. Yüzyılın başlangıcında Kosova’da Türkçe Eğitimin, diğer eğitim dille-

rinde yapılan eğitimde olduğu gibi öğrenci sayılarında bir azalma gözlenmekte-

dir. On yıl içerisinde Kosova Türkçe eğitiminde (ilk ve orta öğretimde) öğrenci 

sayılarında durumu tespit etmek için 2003/04 ve 2013/14 yılındaki eğitim is-

tatistiklerine göz atalım. 2003/04 öğretim yılında Kosova’da Türkçe ilköğre-

timde 102 sınıfta 2108, orta öğretimde ise 26 sınıfta 714 öğrenci öğrenim gö-

rürken on yıl sonra ilköğretimde 2013/14 öğretim yılında 113 sınıfta 1894, orta 

öğretimde ise 30 sınıfta 730 öğrenci öğrenim görmüştür. 

2014/15 öğretim yılında Kosova Cumhuriyeti’nde üniversite öncesi eği-

timde; 10 sınıfta 180, ilköğretimde 113 sınıfta 1866 ve ortaöğretimde 28 sınıfta 

706 öğrenci toplam 151 sınıfta 2752 öğrenci Türkçe öğrenim gördü.193 

 

Kosova Düşük Ortaöğretimi için Ana Müfredat 

Üniversite Öncesi Eğitimin İlkeleri  

Ana Müfredat uygulanabilirliği, üniversite öncesi öğretimin resmi seviye-

lerin tümüne tutarlık ve uyum sağlar, bu ilkelere dayanarak: Çocukların ve genç-

lerin kaliteli eğitime eşit olarak dahil edilmesi; Öğretimin farklı zamanlarında 

bütün öğrenciler tarafından kademeli ve ilerici bir şekilde elde edilmesi bekle-

nen öğrenme sonuçlarına yansıtılan, yetkinliklerin geliştirilmesi; Tam öğretimi 

sunan entegre ve tutarlı öğretim ve öğrenme, doğanın ve insan tarafından keş-

fedilen dünyanın bağlantıları ve bağımlılığını, öğrencilerin onlar hakkında ki 

bilgi ve enformasyonu ile; Öğretim ve öğrenmenin metodolojisinde ve senelik 

öğretim planın hazırlanmasına yansıyan, seçmeli kısmın ve Ana Müfredatın okul 

düzeyinde ki uygulamasında özerklik ve esneklik; Sürekli değerlendirme kültü-

rünün oluşmasına yansıyan-sorumluluk yanı sıra verilerin analiz ve toplanması 

aracılıyla Müfredatın gereklerinin uygulanmasında ki ilerlemeyi takip etme, se-

çim ve zorlukların belgelenmesi, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve Müfreda-

tın gereklerinin uygulamasının sağlanması.194  

                                                           
193 B. Koro, a.g.m, s.10 
194 Kosova Cumhuriyeti, Üniversite Öncesi Eğitim Müfredat Çerçevesi, Priştina, Ağustos 2011, s.11 
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Öte yandan,bütün Ana Müfredatlarda mevcut yedi Müfredat alanı şunlar-

dır:  

1. Diller ve iletişim; 

2. Sanatlar; 

3. Matematik; 

4. Doğa bilimleri; 

5. Toplum ve çevre; 

6. Sağlık ve refah; 

7. İş ve hayat. 

3. Bağımsızlıktan Günümüze Kosova’da Türkçe ve Tarih Eğitimi 

Kosova’da Türk toplumunun millî bilincin korunmasında Türk kültür, dil 

ve tarihinin gelecek nesillere aktarılmasında Tarih ve Türkçe eğitimi önemlidir. 

Öğrenci kimliğinin geliştirilmesinde ana dil önemli bir etmendir. Yabancı dille-

rin, klasik dillerin edinimi, kültürel bilinç ve daha geniş kimlik duygusunun ge-

lişmesine katkıda bulunmaktadır. Özel bir ders olarak ana dil, her ilkokul (ana-

sınıfı dahil) ve orta eğitim sınıfında vardır.195 Kosova’da günümüzdeki Türkçe 

ve Tarih eğitim –öğretimi için bilgi vermeden önce Kosova’daki eğitimi kısaca 

hatırlayalım. Kosova’da Türkçe eğitim XV. Yüzyılın ikinci yarısında Kosova’nın 

fethedilmesiyle başlar. Bu durum Balkan Savaşları’nda Kosova’nın kaybedilme-

sine kadar devam eder. 1951 yılına kadar ki süreçte Türkçe’nin karanlık çağı 

olarak nitelendirilir çünkü bu dönemde Türkçe eğitim yasaklanmıştır. 1951’den 

1999’a kadar olan dönemde Türkçe eğitim yeniden başlar ve Türkçe resmi dil 

olarak kabul edilir. 1999 yılından bağımsızlığa kadar olan dönemde ise Ko-

sova’da çok uluslu demokrasinin ve toplumun oluşturulması için çaba gösteril-

miştir. 2006/2007 eğitim yılında Kosova’da altı yerleşim yerinde 21 eğitim ku-

rumunda Türkçe eğitim-öğretim yapılmaktadır. 2006/2007 öğretim yılında Ko-

sova’da ana sınıflarda110, ilköğretimde 2263, üst orta öğretimde 663, Priştine 

Üniversitesi’nde 187, toplam 3223 öğrenci anadilinde -Türk dilinde- öğrenim 

görmektedir.196 

Kosova Eğitim Stratejik Planı (2011-2016) hayat boyu öğrenme, kapsayı-

cılık ve eşit eğitim hakkı sunması açısından büyük önem arz etmektedir. Strate-

jik planın amacı tüm bireylere eğitim imkanı sunmak, etkili yönetim ve bütçenin 

etkili bir şekilde planlanması olarak sıralanmaktadır. Bu planda Kosova’da ya-

şayan etnik toplulukların da eğitimden eşit şekilde yararlanması amacıyla 

                                                           
195 C. Topsakal, B. Koro, Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitim, Bay Yayınları, Prizren, 2007, s.104 
196 Bedrettin Koro, Kosova Türkçe Eğitimi’nde Gelişmeler, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Ya-
yınları, Kasım 2011, Prizren s.172 
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çalışmalar düzenlenmektedir. İlgili topluluklar Arnavutların dışında, Sırp, Türk, 

Boşnak ve RAE (Rom, Aşkali ve Mısırlı) toplulukları mensuplarını kapsamakta-

dır. Hali hazırda Arnavutça dışında Sırpça, Türkçe, Boşnakça dillerinde eğitimler 

devam etmektedir. RAE azınlık mensuplarının kendi dillerinde eğitim görmesi 

konusunda çalışmalar ve yasal düzenlemeler devam etmektedir. RAE mensup-

ları resmi dillerden herhangi birinin çatısı altında eğitim almaya devam etmek-

tedir. Ayrıca engelli bireylerin de ister özel okullarda ister devlet okullarında 

eğitim alması konusunda ciddi girişimlerde bulunulmaktadır.197 

Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsız anayasasının 9 Nisan 2008 tarihinde 

kabul edilmesinden sonra Kosova çok uluslu yapısına uygun olarak, çoğunluğa 

olduğu gibi azınlıklara da dil, tarih ve kültür hakları verilmiştir. Kosova’da 

Türkçe eğitim Kosova Cumhuriyeti Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın dü-

zenlediği müfredata göre yapılmaktadır. Kosova müfredat çerçevesi “genel 

dersler “ve “milli dersler” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Milli dersler dil, tarih, 

resim ve müzik dersleridir. Kosova Türkleri ve Kosova Boşnakları için milli 

dersler müfredatları Kosova Türk ve Kosova Boşnak topluluklarına ait uzman-

lar tarafından hazırlanmaktadır. (02/L-37 sayılı Diller Yasası, 8.4. ve 

8.12.madde) Tarih dersi milli ders olarak nitelendirildiğinden dolayı Kosova’da 

Türkçe ve Boşnakça eğitim müfredatları Kosovalı Türk ve Boşnak uzmanlar ta-

rafından hazırlanan ve toplulukların özelliklerini yansıtan milli dersler progra-

mını içermektedir.198 

Aşağıda verilen bilgiler Gjon Buzuku Fen Lisesi tarih öğretmeni olan, ta-

rihçilik açısından önemli çalışmalar yapan, Kosova Tarihi’ne katkıda bulunan 

aynı zamanda da Sakarya Üniversitesinde Doktora eğitimi alan Fetnan Derviş-

ten alınmıştır. 

 

Kosova Cumhuriyeti Müfredatı, Toplum Çevre Alanı Müfredatı 

6.sınıf Priştine 2016, tarih dersi amaç, hedef ve konuları 

6. sınıf tarih dersi müfredatında amaç öğrencilere genel olarak, ilk insan 

toplulukları dönemi ve Eski Çağ tarihi dönemindeki olaylar, süreçler, şahsiyet-

lerle ilgili bilgiler kazandırmaktır. Ayrıca dersin kararlı bir şahsiyet ve sorumlu 

bir vatandaş olarak öğrencilerde o tarihi dönemle ilgili tarihi, yaratıcı, eleştirel 

                                                           
197 Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları,Kosova Eğitim raporu 2017, Edt. Erdal Bay, 
Pegem Akademi Yay, Ankara, s.78-79 
198 Fetnan Derviş, “Kosova’da Diller Yasası ve Resmi Yazılarda ve Kamu Alanlarında Türkçe’nin 
Kullanımı ve Türkçenin Kullanımında Var Olan Sorunlar”, Yeni Türkiye, Yıl:24, nr.101, Mayıs-Ha-
ziran 2018, s.650-653 
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düşünme yetenek ve becerileri geliştirerek; cinsiyet, etnik, ırk, toplumsal, kül-

türel, inanç ve cinsel yönelim gibi farklı kimlik ve aidiyetiyete mensup kişilere 

saygı gösterebilecek yetenek, beceri, değer ve tutumları geliştirmektir.6.sınıf 

Tarih dersi konuları;  

Tarih Öncesi Devirler, 

İlk İnsan Toplulukları,  

Eskiçağda Tanınmış Şahsiyetler, 

Orta Asya Türk Uygarlıklar,  

Eski Doğu Uygarlıkları, 

İlir Uygarlığı, 

Antikçağ ve Ortaçağ döneminde Toplumsal İlişkiler,  

İlk Türk Devletlerinde Kanun-Töre, Dinler ve İnançlar, 

Karar Alma ve Enstitüler,  

Çevre, Kaynaklar ve Sürdürülebilir gelişme olarak belirlenmiştir.199 

 

7.sınıf Priştine 2017 tarih dersi amaç, hedef ve konuları, 

7.sınıf tarih dersi müfredatında amaç öğrencilere genel olarak, belirlenen 

tarih dönemindeki (Ortaçağ dönemi) olaylar, süreçler, şahsiyetlerle ilgili bilgiler 

kazandırmaktır. Ayrıca dersin kararlı bir şahsiyet ve sorumlu bir vatandaş 

olarak öğrencilerde o tarihi dönemle ilgili tarihi, yaratıcı, eleştirel düşünme 

yetenek ve becerileri geliştirerek; cinsiyet, etnik, ırk, toplumsal, kültürel, inanç 

ve cinsel yönelim gibi farklı kimlik ve aidiyetiyete mensup kişilere saygı 

gösterebilecek yetenek, beceri, değer ve tutumları geliştirmektir. 7.sınıf tarih 

dersi konuları; 

Kavimler Göçü ve Yeni Devlet Oluşumları, 

Ortaçağın Başlarında Arbırlar, 

Orta Çağ’ın Tanınmış Şahsiyetleri,  

Doğu Roma – Bizans, Slavlar,  

İlk Müslüman Türk Devletleri,  

Selçuklular ve Moğollar (Cengiz İmparatorluğu),  

Orta Çağ’da Toplumsal Organizasyon 

Ortaçağ’da Din,  

Haçlı Seferleri ve Ortaçağ Dünyasına Etkileri, 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu,  

                                                           
199 Fetnan Derviş, Kosova Gjan Buzuku Lisesi Tarih Öğretmeni, s.2-9 
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Balkanlar’da ilk Fetihler, 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u ve Balkanları Fethi, 

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri,  

Avrupa Toplumunda Değişiklikler,  

Hümanizm ve Rönesans Ortaçağ Toplumunun Hukuk Organizasyonu,  

Avrupa’da Yönetimin Temeli Olarak Feodalizm, 

Selçuklu ve Osmanlı Devlet Yönetim Şekli ve Toprak Yapısı, 

 Bilim ve Teknik Gelişmeleri ve Bu Gelişmelerin Yaşam ve Çevreye Etki-

leri200 

 

8. sınıf Priştine-2018 Tarih dersinin hedefleri ve işlenecek konular 

8. sınıf Tarih dersi müfredatında amaç öğrencilere genel olarak, belirle-

nen tarih dönemindeki (Yeniçağ dönemi) olaylar, süreçler, şahsiyetlerle ilgili 

bilgiler kazandırmaktır. Ayrıca dersin kararlı bir şahsiyet ve sorumlu bir vatan-

daş olarak öğrencilerde o tarihi dönemle ilgili tarihi, yaratıcı, eleştirel düşünme 

yetenek ve becerileri geliştirerek; cinsiyet, etnik, ırk, toplumsal, kültürel, inanç 

ve cinsel yönelim gibi farklı kimlik ve aidiyetiyete mensup kişilere saygı göste-

rebilecek yetenek, beceri, değer ve tutumları geliştirmektir. İşlenecek Konular; 

Yeni Çağ’ın Tanınmış Şahsiyetleri,  

Yeni Çağ’ın Başlangıcında Avrupa,  

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Avrupa,  

XVII. Yüzyılda İngiltere,  

Yeni Çağ’da Din, Yakın Çağ’a Geçiş,  

XVII. – XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti,  

Yeni Çağ’da Toplum ve Avrupa’da Mutlak Krallıkların Güçlenmesi,  

Osmanlı Devleti’nde Yönetim Şekli, Toprak Yapısı ve Ordu Hukuk Organi-

zasyonu, 

Bilim Teknik Gelişmeleri ve Bu Gelişmelerin Yaşanan ve Çevreye Etkileri  

Coğrafya Keşiflerinden Sonra Bilim ve Teknikteki Gelişmeler201 

2017/2018Eğitim yılı 9.sınıf konuları ise şu şekildedir; 

Birinci Dünya Savaşından Sonra Dünya  

Birinci Dünya Savaşından Sonra Parlamenterli Demokrasi Ülkelerde Top-

lumsal ve Siyasi Gelişmeler,  

                                                           
200 Fetnan Derviş, Kosova Gjan Buzuku Lisesi Tarih Öğretmeni, s.2-12 
201 Fetnan Derviş, Kosova Gjan Buzuku Lisesi Tarih Öğretmeni, s.2-9 
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İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Uzak Doğu ve Güney Amerika’da 

Gelişmeler, 

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Ekonomi, Bilim, Kültür ve Sanatta 

Gelişmeler,  

Birinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye 

Türkiye Kurtuluş Savaşı, 

Kosova Halkının Antifaşist Hareketlerine Katkısı,  

Savaştan Sonra Faşizme Karşı Direnişler, 

Toplama Kampları ve Holokaust,  

Eski Yugoslavya’nın Faşistler Tarafından İşgalci Faşistlere Direnişlerin 

Belirmesi, AVNOY Oturumları,  

Partizan Kuvvetleri ve Yugoslavya’nın Kurtuluşu,  

Kosova’nın İşgalciler Tarafından Bölünmesi,  

Kosova’da Antifaşist Hareketler ve Kurtuluş Mücadeleleri,  

İtalyan Faşistlerin Arnavutluk’u İşgali, 

Nazi-Faşist ve Antifaşist Blokunun Arnavutluk ve Arnavutlara Karşı Siya-

seti,  

Soğuk Savaş Dönemi Uluslararası İlişkiler,  

Barış Anlaşmaları,  

Blokların Kuruluşu,  

Birleşmiş Milletler Örgütünün Dünya Barışını Korumadaki Rolü,  

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Ekonomi, Eğitim, Bilim, Kültür 

ve Sanatta Gelişmeler,  

1945-1980 Yılları Arasında Yugoslavya, Yugoslavya’da Buhranlar ve Dev-

letin Yıkılması, 1945-1968 Yılları Döneminde Kosova  

1968-1990 Yılları Arasında Kosova,  

Kosova’da 1999 Savaşı ve NATO Barış Harekatı Arnavutluk’ta Komü-

nizm’in Yıkılışı ve Parlamentolu Demokrasinin Gelişimi,  

Kosova’da Türk Halkı,  

Sömürgeciliğin Çökmesi, 

Yeni Devletler,  

Bağlantısızlar Siyaseti, I 

I.Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa, SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Dü-

zeni,  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilim, sanat ve kültürde gelişmeler, 

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş (1946 - 1960),  

1960-2000 Yıllarında Türkiye,  
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Tarih ders programının pratikte uygulanması için Kosova Müfredat Çer-

çevesinin felsefe ve ilkeleri bağlamına uygun eğitim ve öğretim metodlarının 

kullanılması gerekir. Bu felsefeye dayanarak günlük planlar yada metodoloji se-

çimi sadece teorik değil uygulamalı eğitime odaklanmalıdır. Günümüzde öğren-

ciler tarihi, yaşadıkları bugünkü dünyayı anlamak için ve bugünkü dünyayı şe-

killendiren olayları ve süreçleri bilmek ve anlamak için öğrenmektedirler.  

Farklı kaynak ve ders materyali ile çalışanlarda, eğitim öğretim aracılı-

ğıyla özel beceriler – nice ki “tarihçi gibi düşünmek”, bireysel tutum ve değerleri 

geliştiren yetenek, beceri ve değerler geliştirmektedir. Tarih öğretimi sürecinde 

öğretmenler, geçmişi öğreterek günümüzde demokratik vatandaş değerleri ola-

rak barış ve hoşgörüye katkı sunduklarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Et-

kinliklerin bu anlayışla planlanması ile transfer edilebilir beceri olarak görülen 

yaratıcı ve eleştirel düşünme gelişerek: aktif ve demokratik vatandaşlar yetiş-

tirmek için önemli faktör olan bilgi ile çalışma becerisi, akılcı yargılama becerisi 

de gelişmektedir.202 

Kosovalı Türk öğrenciler ya Türk dilinde ya da Arnavut dilinde eğitim gör-

mektedirler. Türk dilindeki müfredat, Kosovalı Türk uzmanlar tarafından hazır-

lanan ve toplulukların özelliklerini yansıtan milli dersler programını içermekte-

dir. Türk dilindeki tarih ders kitaplarının yüzde yirmi (%20)ya da otuzu (% 

30’u) Kosova Türk toplumuna ve Türkiye’nin tarihini ve de Türkiye’nin Balkan-

lara etkisini kapsamaktadır. İlkokulda müfredata dayalı kitaplar genellikle mev-

cuttur, ancak ortaokuldaki dersler için Türkiye’den gönderilen yardımcı kitap-

lar kullanılmaktadır ki bu kitaplarda Kosova’yla ve Kosova Türkleriyle ilgili bil-

giler mevcut değildir. Kosova müfredatında Kosova Türklerinden yeterli şekilde 

temsil edilmediği belirtilmektedir. Konuya ilgili Kosova Türk topluluğu tarafın-

dan yapılan şikayetler ve Türkiye Eşgüdüm Ofisi önerileri ile müfredata ait 

programdaki değişiklikler ve bu topluluğun kültür ve tarihi açısından daha ob-

jektif tanıtılmasına imkan tanımıştır.203 

“Toplulukların yaşadığı çevrede tüm bireylerin kendi dil kimliklerine say-

gıyı sağlamak amacıyla, dil kimliklerini koruyabilmek için dillerin kullanımına 

dair Yasa No. 02/ L-37 2007 yılında yürürlüğe girdi.  

                                                           
202 Fetnan Derviş, Kosova Gjan Buzuku Lisesi Tarih Öğretmeni, (Eylül-Haziran Konuları), s.1-12 
203 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu ,İnsan Hakları ve Topluluklar Depart-
manı  
 İlkokul ve Ortaokul Eğitim Sistemleri İçinde Kosova’da Çoğunluk Toplumuna Ait Olmayan Toplu-
lukların Konumu, Nisan 2009, s.25 
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1- 3. Maddeler Kosova’da yaşayan bütün toplulukların bütün haklarını 

sağlamakta, dil eşit haklılığı, bütün dillerin tanıtımı, merkezi ve yerel düzeydeki 

resmi dillerin statüsünü belirlemekte, resmi kullanımdaki dilleri ve yerel dü-

zeyde bir dilin ne kadar bir yüzdelikle resmi kullanımda uygulamaya geçebile-

ceğinin altını çizmektedir.  

 İkinci Bölüm Dillerin Merkezi Kurumlarda Kullanımı 4- 6. Maddeler Mer-

kezi kurumlarda dillerin kullanımını sağlamaktadır. Resmi diller, iletişimde, ku-

rumların toplantılarında, kamu toplantılarında, resmi belgelerde, kurumların 

resmi adlandırılmalarında vs. eşit haklı kullanılmaktadır. Bu maddeler, değişik 

kurulların, Meclis’in çalışmaları toplantılarında ve kanunlar ile resmi dillerde 

normatif düzenlemelerin çıkartılmasında dillerin kullanım hakkını sağlamakta-

dır. 19-24. Maddeler Anayasa ve eğitim yasası düzenlemeleri çerçevesinde 

kamu eğitim kurumlarında eğitimin bu dillerde yürütülmesini sağlamaktadır. 

Her bireyin kendi ana dilinde eğitim alma hakkı vardır. Eğitim kurumları bütün 

çalışmalarını yasaya ve diğer benzeri yasalara uygun bir şekilde yürütmelidir. 

Kosova’nın resmi dilleri, kamu üniversitelerinde yürütülecek başlıca eğitim dil-

lerini oluşturmaktadır. Dil Özgürlüğü 28-30. Maddeler Herkesin kendi dilinde 

eğitim alma, kültür dernekleri, kuruluşlar, ekonomik kurumları gibi tüzel yapı-

larını yürütme hakkını tanımaktadır. Aynı zamanda özel sektörde şirketler seç-

tiği dillerden birinde iletişim kurma ve hizmet sunma hakkına sahiptir. Fakat, 

bu şirketlerin çalışmaları her ne kadar resmi dillerden birinde değilse, kamu dü-

zeni, kamu güvenliği, sağlığı vs. kamu çıkarına meşru zarar verebileceği için, Ko-

sova kurumları ek resmi dillerin kullanımı da talep edebilirler. Kamu hizmeti 

sunan şirketler için resmi dillerin eşit haklı muamele görmesi prensibi geçerli-

dir. Kosova Cumhuriyeti’nin her vatandaşının kendi kimliğinin en temel unsuru 

olarak kendi dilini koruma ve geliştirme ve kendi dil ile yazısını özel ve kamu 

yaşamında kullanmaya hakkı vardır (Anayasa, 59.1 ve 59.5 maddeler; Yasa, 4.2 

ve 4.3. maddeler).İfade özgürlüğü olarak, her vatandaşın seçtiği bir dilde bilgi 

alma, o dilde bilgi talep etme ve fikirlerini o dilde sunma hakkı garanti edilmiş-

tir. Dil esasına dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır.(Yasa, Madde 3.1. ve 3.2.) 

Merkezi Düzeydeki Resmi Diller Arnavutça ve Sırpça Kosova Cumhuri-

yeti’nin resmi dilidir (adı geçen metin: resmi diller).Yerel Düzeydeki Resmi Dil-

ler Türkçe ve Boşnakça yerel düzeydeki resmi dillerdir. Türkçe Prizren ve Ma-

muşa’da, Boşnakça ise Dragaş, İpek ve Prizren’de resmi dillerdir. Merkezi dü-

zeyde resmi olmayan, bir belediyede nüfusun %5’inden fazlasını oluşturan top-

luluk mensuplarının dili, resmi dil statüsündedir ve diğer resmi dillerle birlikte 

eşit haklı kullanımdadır. Sadece istisnai bir durumu teşkil eden Türkçe, 
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Prizren’de geleneksel olarak kullanılmaktadır ve Belediye düzeyinde resmi dil 

statüsüne sahiptir.” (Yasa, Madde 2.3.).204 

“21. yüzyılın başlangıcında Kosova’da Türkçe eğitimin, diğer eğitim dille-

rinde yapılan eğitimde olduğu gibi öğrenci sayılarında bir azalma gözlenmekte-

dir. Öğrencilerin sayısındaki bu düşüş Kosova’da genel olarak doğum oranının 

düşmesinden dolayıdır.205 Kosova Türkçesi, tarihî süreçte gelişen özellikleriyle 

bugüne kadar gelmiştir. Bugün Kosova Türklerinin ve daha geniş alanıyla, Ko-

sova’daki bütün Türkçe konuşurlarının günlük hayatta kullandıkları Türkçe, 

standart Türkiye Türkçesinden bazı yönleriyle ayrılmaktadır.206 Kosova’da yü-

rürlükte olan yasamalara göre ilkokul ya da ortaokullarda ya da eğitim dili resmi 

dil olmayan yerlerde öğrenciler kendi seçimlerine göre resmi dilde eğitim 

görme konusunda yükümlüdürler. Ancak, Boşnak ve Türk dilindeki Kosova müf-

redatı ikinci resmi dili mecburi ders olarak göz önünde bulundurmamaktadır, 

ikinci resmi dil öğrenciler ya da ebeveynler tarafından seçilebilecek bir ek ders 

olarak görülmektedir. Kosovalı Boşnak ve Kosovalı Türk öğrencilerin ebeveyn-

leri bu durumdan yararlanarak çocuklarının hafta ek olarak iki ders Arnavutça 

dilini öğrenmelerini talep etmektedirler. Ebeveynlerin diğer resmi dili seçme 

imkanı ya da teorisi bulunurken Sırp dilindeki eğitim hakkında müfredat ve hü-

kümler olmadığı için Sırp dili hakkında karar veremiyorlar ya da tercih edemi-

yorlar.  

Arnavutça dilindeki eğitimin eksik ve yetersiz olmasından dolayı öğrenci-

ler bu dili iyi öğrenemiyorlar ve netice olarak da çoğunluk konumunda bulun-

mayan öğrencilerin istihdam ve eğitim konusunda daha az fırsatları bulunmak-

tadır. Prizrende Kosovalı Türk ve Kosovalı Boşnak öğrenciler, Eğitim Bakanlığı 

tarafından seçme ders olan Arnavutça dili hakkında müfredatın bulunmasına 

rağmen Arnavutça dersine ait kitapların hala yayınlanmadığı ya da müsait ol-

madığının altını çizmektedirler. Bunun yanında öğretmenler öğrencilere anadili 

Arnavutça olan öğrencilerin kullandıkları kitaplardan okutmaktadırlar ki bu ki-

taplar Arnavutça dilini yeni öğrenenler için hayli zor, karışık ve pratikte kulla-

nılmayan kitaplardır.”207 

                                                           
204 Kosova Cumhuriyeti Dillerin Kullanım Yasasının Uygulaması El Kitabı, Haziran 2014, s.7-12  
205 Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları,Kosova Eğitim raporu 2017, Edt. Erdal Bay, 
Pegem Akademi Yay, Ankara, s.72 
206 Alpay İğci, “Kosova Türkçesinde Bazı Yeni Eğilimler”,Turkısh Studıes, volüme 4/3 Spring 2009, 
s.1177 
207 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teeşkilatı Kosova Misyonu, İnsan Hakları ve Topluluklar Depart-
manı, İlkokul ve Ortaokul Eğitim Sistemleri İçinde Kosova’da Çoğunluk Toplumuna Ait Olmayan 
Toplulukların Konumu, Nisan 2009, s .27 



Arife CİBİL YILDIRIM 

224 
 

İlkokula başlangıç yılındaki yaşlarda birbirlerini dillerini iyi bilmemekten 

dolayı Kosovalı Türk ve Kosovalı Arnavut öğrenciler arasında ciddi bir şekilde ile-

tişim sorunu yaşanmaktadır. Kosovalı Türkler Arnavut dilini akıcı konuşamıyor 

ve dolayısıyla Kosovalı Arnavut çocuklarıyla birlikte günlük etkinliklere dahil ol-

maları açısından güçlüklerle karşı karşıya kalıyorlar. Ortaokul eğitimi sırasında 

konuyla ilgili durumda gelişme görülmektedir. Bu dönemde Arnavut dilini daha 

iyi konuşabildikleri için okul dışında bile etkileşim görülmektedir ve sosyal etkin-

liklere birlikte katılmaktadırlar. Bu safhada kız öğrencilerden ziyade Kosovalı 

Türk erkek öğrenciler daha sık Kosovalı Arnavut arkadaşlarıyla birlikte ortak et-

kinlikler (spor içerikli ve diğer etkinlikler) düzenlemektedirler. Bu olay Kosovalı 

Türk erkek ve kız öğrencilerin de Arnavut dili konusunda eksiklikleri olduğunu 

göstermektedir, bu durumdan dolayı özellikle kız öğrenciler erkeklere nazaran 

daha fazla dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.”208 

 

Sonuç 

Kosova’da yaşayan Türk toplumu için Türk Tarihi ve Türkçe eğitimi hem 

Kosova ve hem de Türk dünyası açısından önemlidir. Bu durumun bilincinde olan 

Kosova Türkleri Türk Tarihi ve Türkçe eğitime kurum, kuruluş ve sivil toplum ör-

gütleri ile sahip çıkmaktadır. Kosova Cumhuriyeti çeşitli toplulukların bir arada 

yaşadığı çok kültürlü ve çok dilli eğitimin gerçekleştiği bir ülke konumundadır. Bu 

çok kültürlü ve çok dilli toplum içinde Türklerin varlığını, kimliğini ve kültürünü 

kaybetmeden sürdürebilmesini sağlayacak en önemli etmenlerden bir tanesi 

Türk Tarihi ve Türkçe eğitimdir. Türkçe eğitimin sürdürülmesi noktasında müf-

redat çerçevesi, eğitim programlarının titizlikle ve uygulanabilir nitelikte hazır-

lanması ve Kosova halkının bilinçlenerek Tarihine ve Türkçesine sahip çıkma 

duygusu aşılanarak duyarlı nesiller yetiştirilmesi önem arz etmektedir. 

Bir milli topluluğun, varlığını sürdürebilmesi dil, tarih ve kültüre bağlıdır. 

Ülkede verilen eğitim bu bilinci aşılıyorsa milli topluluk devam eder, sağlayamı-

yorsa milli topluluk çözülür, varlığı tehlikeye düşer. Kosova’da Türk topluluğun 

çözülmesini önlemek ve Türk varlığını devam ettirmek için, Türk Tarihi ve Türkçe 

eğitimine gereken önem verilmeli, öğretmen kadrosu yetiştirilmeli, ders kitapları 

yayınlamalı, yardımcı ders araç ve gereçleri Türkiye’den talep edilmelidir.  

Kosova’da Türk Tarihi ve Dil’i ile ilgili olarak yapılan bu çalışma sadece Ko-

sova’yı değil Balkanların tümünü ilgilendirmektedir. Kosova’da yaşanacak olumlu 

gelişmeler Balkanlarda yaşayan tüm Türkler için yaşanacak güzel günlerin baş-

langıcı olabilir.  

                                                           
208 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu İlkokul ve Ortaokul Eğitim Sistemleri 
İçinde Kosova’da Çoğunluk Toplumuna Ait Olmayan Toplulukların Konumu, Nisan 2009, s.28 
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ÖZET; Her ülkede, her dilde görülen, toplum içinde bir kesimin ya da 
öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu özel bir 
dil olarak tanımlanan argonun Doğu Trakya Ağızlarındaki kullanımı üzerine yo-
ğunlaştığımız bu çalışmada, bölgeyle ilgili 25 farklı çalışmadan çıkarılan argo 
sözcükler sınıflandırıldıktan sonra yapı ve köken bakımından ele alınmıştır.  

Yapı bakımından Doğu Trakya ağızlarından derlenen argo sözcüklerin bir 
kısmı basit halde bulunurken bir kısmı çeşitli yapım ekleri kullanılarak türetil-
miştir. Bazı argo sözcüklerin meydana gelirken kelime grupları oluşturduğu göz-
lenmiştir. Derlenen argo sözcükler arasında kökenlerine ulaşabildiklerimize 
göre Türkçe kökenli sözcük sayısının alıntı sözcüklere oranla daha fazla olduğu 
görülmüştür.  

Bu çalışmadaki temel çıkış noktamız Türkçenin zengin söz varlığının kul-
lanım çeşitliliği hakkında bir fikir vermektir. 

Anahtar Kelimeler:  Doğu Trakya, Türkçe, Söz varlığı, Argo. 

 
A Classification Study On Slang Structures Used in Eastern  

Thrace Accents 
 

ABSTRACT: In this study that we concentrate on usage of slang in Eas-
tern Thrace Dialects which seen in every country in every language, defined as 
a special language formed by fractions or masses in a society to communicate 
in a different way, slang words found in 25 different studies about the area 
were classified and then evaluated in terms of structure and origin. 

In terms of structure, some of the slang words compiled from the Eas-
tern Thrace dialects are simple but some are derived using various construc-
tion suffixes. It has been observed that some of the slang words constitute 
word groups when being comprised. It is seen that the number of Turkish ori-
ginated words is higher than the quoted words according to what we can reach 
in origin among the slang words. 

Our main motive in this study is to give an idea about the varieties of 
usage of rich Turkish vocabulary. 

Keywords:   Eastern Thrace, Turkish language, vocabulary, slang 
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GİRİŞ 

Püsküllüoğlu, birtakım kaynaklara dayanarak “argo” sözcüğünün Fran-

sızca yoluyla Türkçeye girdiğini belirtmekte ve yine aynı kaynaklarda bu sözcü-

ğün etimolojik açıdan kaynağının bilinmediğini de söylemektedir.209 Fransızca 

yazı dilinde “argot” biçiminde olan sözcüğün konuşma dilinde sondaki “t” ün-

süzü söylenmez. Diğer dillerde de yazılışı Fransızca yazı dilindeki gibi olan argo 

sözcüğü, bazı dillerde başka sözcüklerle karşılanmaktadır.210 

Argonun sınırlarını belirlemek zor olsa da kendine özgü bir kullanım ala-

nın bulunması ve söz varlığı açısından zenginliği onun dil içinde ayrı bir konu 

başlığı olarak değerlendirilecek büyüklüğe sahip olduğunu gösterir.211 Argoya 

tam bir sınır çizilememesinde; argonun ölçünlü dille iç içe bulunması, jargon, 

küfür, kaba söz, mecazlı anlatım, halk söyleyişleri gibi anlatımlarla karıştırıl-

ması, her kesim tarafından kullanılması, zaman aşımına uğraması, kısacası giz-

liliğin yok olması gibi nedenler etkili olmaktadır.212  

Çeşitli araştırmacılar tarafından farklı görüş açılarıyla ele alınan argo üze-

rine önemli çalışmalar hazırlanmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında argoyla ilgi 

yer alan görüş ve tanımlar şu şekildedir: Türkçe Sözlük’te argo, “Kullanılan or-

tak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil 

veya söz dağarcığı; Serserilerin ve külhan beylerinin kullandığı söz veya deyim” 

biçiminde tanımlanmıştır.213 Doğan Aksan, argo için “Her ülkede, her dilde görü-

len, toplum içinde bir kesimin ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağla-

mak amacıyla oluşturduğu özel bir dildir” tanımını yapmıştır.214 Hulki Aktunç, 

ise argoyu“Sınıfsal, mesleki ya da yöresel olarak sınırlı bir insan topluluğunun kul-

landığı özel bir dil ve bazı toplumsal kesimlerde kullanılan kaba, bayağı biçim-

lerde süslenmiş anlatım tarzıdır” şeklinde tanımlamıştır.215Turgay Sebzecioğlu 

ve Serap Çoşkun Özgür, argonun kaynağını konuşma dili (spoken language) ola-

rak belirtmiştir.216    

                                                           
209 Ali Püsküllüoğlu, Türkçenin Argo Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2004, s. 7. 
210 Age, s. 7. 
211 Kerim Demirci, Türkoloji İçin Dilbilim (Konular, Kavramlar, Teoriler), Anı Yayıncılık, Ankara 
2014, s. 299. 
212 Hülya Taş, “Erzurum Ağzı ve Argo”, Milli Folklor, C. 7, S. 50, Yaz 2001, s. 72. 
213 Türkçe Sözlük, 1998, s. 129. 
214 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2015, s. 89. 
215 Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla). Afa Yayınları, 1990, s. 9. 
216 Turgay Sebzecioğlu, Serap Coşkun Özgür, “Cinsiyete Bağlı Argo Kullanımı Üzerine Bir Twitter 
Etiketi Örneklemi”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Y. 3, S. 5, 
2015, s. 83. 
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Doğan Aksan, özel bir dil türü olarak belirttiği argonun sürekli değişim 

içinde olduğunu söyler. Aksan, değişimin nedenlerini argonun, toplumda zaman 

içinde önem kazanan çeşitli kavramlardan, modalardan, yabancı ülke ve dillerle 

kurulan bağlantılardan yararlanılması olarak sıralar. Bu değişimi, dilin toplumla 

olan ilişkisinin ve dilin değişkenliğinin tanıklarından biri olarak gösterir.217 

Hulki Aktunç, argo kullanımının sadece belli bir gruba atfedilmesinin 

doğru olmadığını belirtir. Çünkü herhangi birinin sırf argo niteliğindeki ifadeleri 

kullandığı için “hırsız, yankesici, esnaf, düşük, kaba, artist, kaçakçı, dilenci” ola-

rak nitelendirilemeyeceği düşüncesindedir.218 Elbette argo sözcükler sadece bu 

gruplara özgü kişiler tarafından kullanılmaz. Her insan günlük yaşamında, diğer 

insanlarla olan iletişiminde ister istemez ya da farkında olmadan argo sözcük-

lerden kullanabilir. Fakat çoğunlukla toplumun belirli bir kısmı tarafından kul-

lanımının yaygınlaştığı ve o alana mahsus ifadeler olduğu için buna göre bazı 

gruplandırmaların yapıldığı görülür. Yapılan gruplandırmalardan birkaçı şöyle-

dir: “Hapishane dünyası, kabadayılar, kışla, belirli yaş grupları, belirli semtlerin 

erkekleri, denizciler, şoförler, göçmenler, azınlıklar, çeteler, dilenciler, eşcinsel-

ler, fuhuş dünyası, esnaf, kumar âlemi vb.219 Demirci, bu toplumsal grupların 

mertlik, samimi görünme, özentilik, ters görünme, herkesle aynı olmak iste-

meme gibi nedenlerden ötürü kendilerince oluşturdukları dili kullanmakta ol-

duklarını belirtir.220  

Argolar üstü kapalı anlatımlardır. Zira argoda esas olan gizliliktir. Argo 

yapılar genellikle dilde var olan sözcüklere kendi anlamı dışında mecazî anlam-

lar yüklenerek başka bir sözcüğü -anlamı- karşılar duruma getirilmesiyle oluş-

turulur. Resmi dilin dışında gayrıresmî bir dil ve gayrıresmî anlatımlar olduğun-

dan ifade ediliş biçimi de o şekilde olmaktadır. Bu yüzden toplumda argo konu-

şanlar aşağı görülen ve beğenilmeyen kimselerdir.   

Argo yapılardaki mecazlı anlatım elde edilirken edebî sanatlardan fayda-

lanılır. Aynı zamanda bu yapıların mizahi özellik taşıdığı görülmektedir. Bunlar-

dan dolayı argo ifadelerin günlük konuşma dili dışında edebî metin türlerinde 

ve film dilinde de kullanımına rastlanır.221 Çünkü argo ifadeler kullanıldığı bağ-

lamdaki söyleyişi renklendirerek daha çarpıcı kılan bir güce sahiptir. Bu ifade-

lerin yerine göre güldürücü ya da sert ve alaycı bir ifade tarzı bulunur. 

                                                           
217 Aksan, age, s. 90. 
218 Aktunç, age, s. 11-12. 
219 Demirci, age, s. 299. 
220 Age, s. 299. 
221 Age, s. 299. 
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Argonun kaynağının “konuşma dili” olarak belirlenmesine göre ağızlar 

argo konusu bakımından ayrıca çalışılması gereken bir alandır. Bir dilin ağızla-

rında her alana ait binlerce sözcük yaşamaktadır. Sözcük hazinesi olan ağızlarda 

argo alanına ait farklı kullanımların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Her bir 

yöredeki kullanımların tespit edilip bilimsel bir çalışma olarak sunulması en 

başta Türk dili alanına bir katkı sağlarken aynı zamanda ağızlar arasında karşı-

laştırma çalışmalarının yapılmasına zemin hazırlayarak ortaklıkların ve farklı-

ların görülmesini sağlayacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda bu çalışmada Doğu 

Trakya ağızlarında yaşayan argo sözcükler tespit edilmiştir. Çalışmamızda Der-

leme sözlüğüyle birlikte bölgeyle ilgili İstanbul hariç Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

ve Çanakkale üzerine yapılan 25 farklı çalışmadan hareketle argo yapılar üze-

rinde yoğunlaşılmıştır. Tespit edilen argo sözcükler önce kelime türüne göre 

(isim, fiil, sıfat, zarf, ünlem, ikileme) ayrıldıktan sonra yapı ve köken olarak in-

celenmiştir. Bunun yanı sıra insanın niteliğini belirten argo yapılar ayrı bir bö-

lüm olarak verilmiştir. 

 

A. Kelime Türüne Göre Argo Sözcükler 

A.1. İsimler: 

analık: Üvey anne. (DS: Kayapa, Lalapaşa, -Ed.; Saray çevresi –Tk.), arık: 

Haset, (DS:Çavuşköy /Babaeski -Krk.), ayakyolu: Tuvalet. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.) , babisa: Barsak bozukluğu, ishal. (DS: Ceylanköy/Lüleburgaz -Krk.), 

bayınlık: Şımarıklık. (DS:-Ed. göçmenleri), bel: Meni. (DS:Çavuşköy/Babaeski –

Krk.), beşli: Çingene. (DS:Lüleburgaz -Krk.; Kavacık, Uzunköprü -Ed.), bızık: 

Anüs, büzük. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bibi: Çocuk dilinde cinsiyet or-

ganı. (DS:Kadıköy, Saray -Tk.), boğasak: Boğa isteyen inek, dana. (DS:Çavuşköy,  

Babaeski, Lüleburgaz –Krk.; Doğucalı, Dambazlar, Hayrabolu, Çorlu, Saray -Tk.;-

Ed.; Fili, Biga, Mormat, Ezine, Evreşe, Gelibolu -Çkl.), bok: Kaba dışkı, gübre, bok. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bokluk: Hayvan gübrelerinin biriktirildiği yer.  

Çuçug duğdunan boklā atılır sakince olsun deye. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 

KİASV), boktan iş: Karmaşık iş. (KDS – Demirköy/Lalapaşa –Ed.), boosak: Boğa 

isteyen inek, boğasak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bödek: Tek husyeli hay-

van, iyi burulmamış, dişisine yanaşamayan hayvan. (DS:Vize,Lüleburgaz -Krk.), 

burguç: Yumurtası burularak erkekliği giderilmiş koç, teke vb. hayvan. (DS:Ça-

vuşköy/Babaeski -Krk.), burma: Yumurtası burularak erkekliği giderilmiş koç, 

teke vb. hayvan. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), büzük: 

Kalın bağırsağın sona erdiği yer, anüs. (KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 
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çalıklık: Ölçüsüz hareketler yapmak. (KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çara: Me-

meli hayvanların kızgınlık zamanlarında ve doğumları yaklaşınca dişilik organ-

larından akan sıvı. (DS:-Krk.), çav (1): Hayvanların erkeklik organı. (DS: Çavuş-

köy/Babaeski -Krk.; Kumbağ, Karacakılavuz -Tk.; Kurşunlu -Çkl.), çetlik: Ufak me-

meli koyun. (DS:Hedye -Krk.), çük: Çocuk dilinde erkeklik organı, pipi. (KDS–De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), çüş: Sırt. uşak tā küçük alēm seni çüşümá, gidēz mandayı 

aydēz. (KİASV.), danataşağı: Çamsakızı. (DS: -Çkl.), domuzluk: Pislik, kötülük.  

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), döl (1): Canlılarda üremeyi sağlayan tohum. 

(DS: Ceylanköy; Lüleburgaz -Krk.KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), döl (2): Kavun, 

karpuz, kabak ve hıyar bitkisinin çiçeği dökülmemiş meyvesi. (DS: Ceylanköy; 

Lüleburgaz -Krk.KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), dölleme: Soy, soyun devamını 

sağlayan çocuk. (KİASV.), encek: Kedi ve köpek yavrusu. (DS: Ceylanköy /Lüle-

burgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), enik: Enik. Kedi köpek yavrusu. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), erif (1): Güven vermeyen, aşağı görülen, ba-

yağı kimse. (KİASV.), erif (2): Herif, adam.  (EİA; VYAÖ; TMİKA), falfaralık: Far-

fara olma hali. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), fısırık: Sonucu olmayan, boş iş. 

(DS: Kirazlı -Çkl..), fışkı: Hayvan dışkısı. (TMİKA), gaco (1): Çingene. (DS:Lüle-

burgaz -Krk.), gaco (2): Gacal kelimesinin Romanlar arasındaki telaffuzu. 

(TMİKA), gavur: Gavur. (BMİBH ; BKŞÇ ; PINGD ; Lüleburgaz –KİASV/DeS ; 

VYAÖ), gıcık: Kuşku, işkil, kaygı. (DS: Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), gıldırgıç: Geçimsizlik, karışıklık. (DS:Çavuşköy /Babaeski -Krk.), göt 

(1): Anüs, göt, popo. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), göt (2): Arka taraf. (KDS –

Demirköy/Lalapaşa–Ed.), gucuk: Kuyruksuz, kuyruğu kesik hayvan. (DS: Çavuş 

/Vize -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gücüktük: Zamparalık, çapkınlık. 

(DS: -Ed.), gürdük: Hayvanlarda çiftleşme zamanı. (DS:  Kızılkeçi -Çkl.), herif: 

Adam. (ÇGDE; EİİA), hoyratlık: Kabalık, sertlik. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

huysuzluk: Namussuzluk, hafiflik. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ırıp: Yalan, 

düzen. (DS:Vize –Krk.), istekli: Sevgili. (HİKA), javur: Gavur. (EİİA; PINGD), ja-

vuv: Gavur. (PINGD), kabak (1): Açık baş. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  , ka-

bak (2): Saçsız baş. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kabak (3): Boynuzsuz koç. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kaçamak: Evli insanların başkalarıyla gizlice 

buluşması, ihanet etmek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kakaş: Pis, yenmez 

çocuk dilinde. (DS:Ceylan/ Lüleburgaz -Krk.), kakavannık: Ahmakça inatlık. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kancık: Dişi köpek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.), kāpenin pedisi: Kahpenin çocuğu anlamında kullanılan bir küfür sözü. 

(TMİKA), karaçalı: Engel. (DS:Lüleburgaz -Krk.;KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

karakulak: Casus. (DS:Çavuşköy /Babaeski –Krk.), kefere: Gayr-i müslim.  (KDS 
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–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), kenef: Tuvalet, ayak yolu. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), kerāne: Genelev. (TMİKA), kıç (1): Göt, makat, popo. (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed., EİİA.), kıç (2): Kuyruk sokumu bölgesi. (KOF; TMİKA), 

kırık: Kadının yasalara ve törelere aykırı olarak ilgi kurduğu erkek sevgili. (DS: 

Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koç katımı: Koyunların döl-

lenme mevsimi. (DS:Lüleburgaz –Krk; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koçsak: 

Koç isteyen dişi koyun. (DS: Saray , Tk.), köresánnik: Yokluk, fakirlik. (KİASV.), 

körlük (1): Kötülük. Kötü olma durumu, kemlik, şer.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.), körlük (2): Kıskandırma, nispet, inat. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

körōlu: Eş. (VYAÖ), kösnük: Çiftleşmek isteyen at, eşek vb. hayvan. (DS:Lülebur-

gaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), köstek: Engel, ayak bağı. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), kuku: Kadın cinsel organı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), kuyruk: Sürekli birinin ardından giden. (KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

maçıl: Mangır, yalancı altın. (DS: Bayramiç –Çkl.), máriz: Dayak. (TMİKA), 

marya: Yaşlı koyun.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; Hamidiye -Demirköy Kİ-

ASV.), maskaralık: Rezillik, utanmazlık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mas-

tar: Davar memesi. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ma-

yıs: Yaş sığır pisliği, gübre. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS – Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), maytap: Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapı-

lan hareket veya söylenen söz, latife. (KİASV.; KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

mekare: Eşek. (EİA), meret: Nesne, şey. (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), mev-

şana: Ayak yolu. (KİASV.), mıcırık: Kavga veya çekişme bahanesi. (DS:Lülebur-

gaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mihorluk: Sarhoşluk. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), mora: Domuz yavrusu. (Dereköy -Krk. DS), mosmak: Sopa, 

dayak. (Beğendik -Demirköy KİASV.), mömüş: Çocuk dilinde meme. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), nālet (lânet): Lanet. (EDAJE), oturamak: Kıç, makat. 

(DS: Hayrabolu -Tk.), ötürük: Hayvanlarda ishal. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), palaçor: Yırtık, eski püskü giysi. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), palavra: Gerçeğe aykırı, uzun ve boş söz. (TMİKA), pale: Köpek 

yavrusu. (Hamidiye -Demirköy KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), pali: Kö-

pek yavrusu. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), pezeveng: Pezevenk. (EİİA; 

TMİKA), pezevengin ōlu: Hakaret sözü. (EİİA), pimpirik: Ufak tefek işler. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), pipi: Tavukgiller takımından eti için yetiştirilen bir 

kümes hayvanı. Hindi. (KİASV. ; DS:Lüleburgaz -Krk.), püsür: Makat. (DS: Fili, 

Biga -Çkl.), püsürlük: Tembellik. (DS: -Ed.; Lüleburgaz –Krk.), razon: Racon, ku-

ral. (EDAJE), sangılık: Sersemlik, ağırlık, rahatsızlık: Başımda bir sangılık var. 

(DS: Biga -Çkl.), sarsaklık: Sersemlik, dağınıklık. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –
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Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sıkılık: Cimrilik, pintilik. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), sidik : Sidik. İdrar. (KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.  ;  EHİKA; PINGD), 

sepi: Dayak, sopa. (DS:Lüleburgaz –Krk.), sidiklik: Tuvalet taşının derin kısmı.  

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), siidik: Sidik, idrar. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa–Ed.), sidik yarışı: Gerekli gereksiz rekabete girmek. (THGGS), 

soymantı: Sopa. (Rumeli göçmenleri /Vize –Krk. DS), sümkürük: Burun ifrazatı. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sürgün: İshal. (DS: Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Lülebur-

gaz -Krk.), süsek: Süsmeye, boynuzlamaya alıştırılmış hayvan.(DS:Lüleburgaz -

Krk.), şaplak: Tokat. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV.), şapşallık: Boşbo-

ğazlık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şopar: Çingene çocuğu. (DS:Lüleburgaz 

-Krk.; Çorlu –Tk; Büyük Altıağaç –Ed.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed. ; EDAJE), 

şorolop: Boş, kandırıcı söz. (DS:Çengelli /Lüleburgaz -Krk.), tabansızlık: Kor-

kaklık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), takaza (1): İnce anlamlı, alaylı söz. (DS: 

Sarayözü, Ezine -Çkl.), takaza (2): Azarlama. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

takım: Sigara ağızlığı. (DS:Lüleburgaz -Krk.), taşra: Ayakyolu. O bizim taşranın 

arkasına aşlı cevis ekmiş o cevis tá bǖmüş onnarı sana toplamış. (KİASV.), tere: 

İnsan ya da hayvan dışkısı. (DS: Lüleburgaz -Krk.), tırıskı: Dayak, tokat, sopa. 

(DS:Vize -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), uçkur işi: Müstehcen, seksle il-

gili. Belden aşağı iş. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ufak su: Çiş. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), uluz: Azgın, zarar yapan hayvan. (DS: Lüleburgaz, 

Deveçatağı -Krk.), uyduruk: Düzme, uydurma, yalan. (DS: -Ed.), uyuntuluk: Ya-

ramazlık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), vereklik: Cömertlik. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), yakasız göynek : Kefen. (DS:Lüleburgaz –Krk.), yalama: Du-

dakta çıkan yara, uçuk. (DS: Ceylân/Lüleburgaz -Krk.), yalık (1): Çiftleşme za-

manı gelmiş köpek, kurt, çakal. (DS: Çorlu -Tk.;Ezine -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed. ;  DS: -Ed.), yalık (2): Eş isteyen dişi kedi veya köpek. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yalıksak: Çiftleşme isteği uyanan köpek. (DS: 

Lüleburgaz -Krk.;Çkl.), yanpiri: Eğrilmiş, eğri, yan, çarpık. (DS:Lüleburgaz -Krk.) 

, yapıntı: Genelde bir yere sonradan gelen istenmeyen kedi, köpekler için söy-

lenir. (KİASV.), yarak: Penis, erkeklik organı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

yoz: Kısır ve erkek davardan oluşan sürü. (DS:Vize -Krk.), yüssüzlük: Arsızlık, 

sıkılmazlık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zıkkım: Zehir, zakkum. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), zırıltı (1): Yakışıksız tartışma, kavga. (DS: Lüleburgaz –

Krk; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zırıltı (2): Gürültü. (DS: Lüleburgaz –Krk; 

KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zıpçık: Dar ve kısa giysi. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.)  
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A.2. Fiiller 

apışmak (1): Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. (DS: Evreşe, Geli-

bolu, Fili, Biga -Çkl.),apışmak (2): Bacakları ayırarak durmak, dikilmek. (DS: Kü-

çükkuyu , Ayvacık -Çkl.; Çavuşköy, Babaeski -Krk.;Kayapa,  Lalapaşa –Ed.), apış-

mak (3): Yorgunluktan bacakları tutulmak, yürüyememek. (DS: Çavuşköy , Ba-

baeski –Krk.), apışmak (4): Şaşırmak, bocalamak, donup kalmak. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.;-Krk. DS), arpalamak: Ağzına geleni söylemek, ne  dediğini 

bilememek. (DS:Çavuşköy/Babaeski -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), av-

sunlamak: Hastaları iyileştirmek için okuyup üflemek, bir takım göreneksel iş-

lemler yapmak. (DS: Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), avunmak: Dişi hayvan gebe kal-

mak, döl tutmak. (KOF), aykırlamak (1): Önünü kesmek. (DS:Babaeski -Krk.), 

aykırlamak (2): Bir istikamete yönelmek,  yöneltmek. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), aymak: Ayılmak, kendine gelmek. sersemlikten kurtulmak. (DS :-

Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), aynaşmak (1): Sırnaşmak, musallat olmak 

sataşmak.(DS:Çavuşköy,Babaeski -Krk.), aynaşmak (2): Alay etmek, eylenmek.  

(DS:Çavuşköy ,Babaeski -Krk.), aynaşmak (3): Sıkıntı vermek, rahatsız etmek. 

(KİASV.), azdırmak: Kızdırmak: Şu deliyi azdırma (azıtma) yahu. (DS:Fili, Biga -

Çkl.), azmak: İnsanların kötülükleri aşırtması. (KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

bangilenmek: Budalalık yapmak dikkatsizlik etmek: Nedir bu yaptığın aklını 

başına al, bangilenme. (DS:Sarıcaali, İpsala -Ed.), bayınlanmak [bayınnan-

mak]: Şımarıklık  etmek, çok söylemek, yüzsüzlük etmek, nazlanmak, bir kim-

seyi canından bezdirmek. (DS:Deveçatağı -Krk.;Çorlu -Tk.;-Ed. göçmenleri), bay-

nanmak:Baynanmak. Bay, (zengin) çocuğu gibi şımarmak, çoşmak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), bırkalamak:Karıştırmak,ellemek,kurcalamak. (DS:Cey-

lanköy/Lüleburgaz,Krk.;KDS, Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bıykılmak: Yana doğru 

eğilmek. (KİASV.), bızıklamak (1):Bızığa parmak atmak,  Parmaklamak. (DS:Sa-

ray -Tk.Hamidiye –Demirköy), bızıklamak (2): Karıştırmak. (Hamidiye –Demir-

köy KİASV.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , bızıkmak: Oyun bozanlık etmek, mı-

zımak, caymak, caydırmak.(DS: Lüleburgaz köyleri –Krk.; KİASV.), boğasamak: 

Boğaya gelmek, inekler (çiftleşmek için) boğa istemek. (DS:Büyükmanika, Saray 

-Tk.;Çavuşköy, Babaeski, Lüleburgaz -Krk.;Kayapa, Lalapaşa -Ed.), boğasımak: 

Boğaya gelmek, inekler (çiftleşmek için) boğa istemek. (DS:Lapseki -Çkl.), boo-

samak: Boğasamak, boğa istemek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), büzdekle-

mek: Miskince hareket etmek, oyalanmak, duraksamak. (DS:-Ed.; Vize -Krk.), cır-

lamak: Gevezelik etmek. (DS:-Ed.), çakmak (1): Bir şeyin farkına varmak. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çakmak (2): Tokat atmak. (KDS –
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Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çalıklanmak: Acele ve dikkatsiz davranmak. (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çatışmak: Köpekler için çiftleşmek. (DS:Lüleburgaz -

Krk.), çatmak: Birine sataşmak, dokunmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çe-

kişmek: Tartışmak. Kavga etmek.  (HİKA;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV.), 

çektirmek: Kızgınlık döneme giren dişi hayvanların erkek hayvanla çiftleştiril-

mesi. (KİASV.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çepellemek: Bozmak, kirletmek. 

(DS:Lüleburgaz -Krk.), çevirmek: Yol kesmek.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 

KİASV.), çıkışmak: Birini azarlamak, sitem etmek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), çimdimek: Dişi develer çiftleşme isteği göstermek. (DS:Mormat, Ezine -

Çkl.), çimkirmek: İshal olmak. (DS:Lapseki -Çkl.), çödürmek: Fışkırtarak, kavis 

çizerek işemek. (DS ;Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), çökermek: İhtiyarlamak. (DS: 

Lüleburgaz –Krk.), çönmek: Başına çullanmak. (DS Çavuşköy /Babaeski -Krk.), 

çövdürmek: Fışkırtarak, kavis çizerek işemek.(DS: Saray -Tk.;-Çkl.; Lüleburgaz –

Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çullamak: Kapatmak, örtmek. (BMİBH; 

KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çullanmak: Birinin üstüne atlamak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), çüvmek (1):Bir yerden bir yere zıplamak. (KİASV.), çüv-

mek (2): Düşmek. (KİASV.), çüydürmek: Fışkırtmak; işemek. (DS:İnecik -Tk.), 

dadanmak: Bir şeyi yapmaya alışmak. (DS:Lüburgaz –Krk.;KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), dakmak: Alay etmek: (DS Çavuşköy/Babaeski-Krk.), dangıldamak: 

Gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak. (DS:Çavuşköy/Babaeski –Krk.), dan-

gırdamak: Bağıra bağıra, yüksek sesle konuşmak. (DS:Saray –Tk. ; Çavuş-

köy/Babaeski -Krk.), darlanmak: Garipleşmek, üzülmek.  (DS:Ceylânköy/Lüle-

burgaz -Krk.), darsıkmak: Canı sıkılmak, bunalmak, rahatsız olmak, sıkıntılı va-

kit geçirmek, hiddetlenmek manasına gelen bir sözdür. (DS:Ceylanköy/Lülebur-

gaz -Krk.), devşirmek: Kendine gelmek, toparlanmak. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.; KİASV.), dıngılmak: Yatmak, uyumak. (DS:Ceylanköy, Çengelli/Lüle-

burgaz -Krk.), dırdırlanmak: Gereksiz ve çok konuşmak, gevezelik etmek. 

(DS:Lüleburgaz-Krk. ; KDS –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.), didmek: Tırmalamak. (DS 

Lüleburgaz, Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), diklenmek: Karşı gelmek, kafa tutmak, 

dayatmak, dikleşmek. (DS Çavuşköy /Babaeski -Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), dingildemek: Kuşkulanmak. (DS :Lüleburgaz–Krk.), dodurdanmak: Kıza-

rak söylenmek. (TMİKA), domalmak: eğilmek, arkasını çıkarmak, çıkıntı yap-

mak. (DS:Çavuşköy/Babaeski, Lüleburgaz –Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , 

dömelmek: eğilmek, arkasını çıkarmak, çıkıntı yapmak. (DS:Çavuşköy/Babaeski, 

Lüleburgaz -Krk.), dudulamak: Başa çıkmak, vurmak, tepelemek.  (TMİKA), du-

manlamak: Cinsel ilişkiye girmek. (TMİKA), ekleşmek (1): Köpekler çiftleşmek. 
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(DS:Ceylanköy /Lüleburgaz -Krk.), ekleşmek (2): Sataşmak, birinin başına belâ 

olmak. (DS :Lüleburgaz, Çavuşköy /Babaeski -Krk.), falfaralanmak: Farfaralık 

yapmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), fallamak: Bir küfür türü, bellerim. 

(DS :Çavuşköy/Babaeski -Krk.), fittiklemek: Sinsice destekleyip, kışkırtmak. (Be-

ğendik -Demirköy KİASV.), gapızlamak: İhbar etmek, çalmak. (EİA), gebermek: 

Ölmek. (KRKKA; TMİKA; ÇVYAÖ), gıcıklanmak: Gıcık olmak. bazı nahoş sesler-

den kulağın ve beynin rahatsız olması. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , gür-

düklemek: Kediler çiftleşmek istemek, kızışmak. (DS: Çorlu -Tk.), hayda-

mak:Çifte koşulan hayvanı sürmek, dehlemek. (DS:Lüleburgaz -Krk. ; KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), hötürmek: Sürgün, isal olmak. (DS: -Çkl.), huylanmak: 

Kuşkulanmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ıkınmak: Ikınmak, kendini sık-

mak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ırıklamak: Zayıflamak. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), ilişmek: Irza geçmek. (DS:Krk.), kaçmak: Kocaya varmak. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kakalamak (1): İtelemek, sallamak, sokuştur-

mak. (DS:Saray -Tk.;Lüleburgaz, Çavuşköy/ Babaeski -Krk. DS), kakalamak 

(2):Yayık dövmek. (Ceylan /Lüleburgaz -Krk. DS), kakılmak: Batmak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa–Ed.), kakmak: Çivi çakmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , 

kamalamak:Bıçaklamak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kapışmak: Kavga et-

mek.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BKŞÇ), kapıştırmak: Kavga ettirmek. 

(BKŞÇ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kararmak: Sigara içesi gelmek. (KİASV.), 

karılmak: Hayvanların çiftleşmesi. (Lüleburgaz -Krk. DS), kaskallamak: Kan-

dırmak. (KİASV.) Adam babasını yirmi bin lira kadar kaskallamış. (KİASV.), ka-

yışmak: Cinsel ilişkiye girmek. (TMİKA), kaykılmak: Ölmek. (DS: Lüleburgaz –

Krk.), kaynamak: Küfretmek. (TMİKA), kerkinmek: Sapık amaçla birinin arka-

sına değmek, sürtünmek. (KİASV.), kesmek: Palavra atmak, abartmak.  (DS:Lü-

leburgaz -Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kırışmak: Cilvelenmek, kendini 

beğendirme çabasında olmak.  (DS:Lüleburgaz-Krk.: KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), kırıtmak: Cilvelenmek, kendini beğendirme çabasında olmak. (DS:  Saray -

Tk.;Lüleburgaz -Krk.), kırmak: Öldürmek. (KİASV.), kısetlēmek: Eziyet etmek, 

zulüm yapmak. (PINGD), kıyışlanmak: Yüreklenmek. (DS :Lüleburgaz –Krk.), kı-

yışmak: Mertlik, yüreklilik göstermek. (DS:Lüleburgaz –Krk.), kızışmak: Isın-

mak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koçsamak: Dişi koyun erkek koyun iste-

mek. (DS: Saray , Tk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koşalamak (1):Kovala-

mak, kovmak. (DS:Çavuşköy/Babaeski, Vize -Krk.), koşalamak (2): Hırpalamak. 

(DS:Çavuşköy/Babaeski, Vize -Krk.), kotarmak: Bir işi bitirmek, başarmak. 

(DS:Lüleburgaz -Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koymak (1): Vurmak. 
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(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koymak (2): Etkilenmek, dokunmak. (DS: Lü-

leburgaz -Krk.), köklemek: Kökünü kazımak. (TMİKA), kösnümek: At, eşek vb. 

hayvanlar çiftleşme istemek. (DS:Lüleburgaz -Krk. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), kusmak (1): Kumaşta boyanın dağılışı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

kusmak (2):Söylemek, istenenleri ortaya dökmek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), kürümek: Kökünden kazıyarak temizlemek. (TMİKA), langırdamak: Geve-

zelik etmek. (DS :Dereköy, Kofcağız -Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mariz-

lemek: Dövmek, dayak atmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;KİASV.), mıkırda-

mak: Ses çıkarmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mıklamak: Konuşmak. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mışkırmak: Kızmak, öfkeli öfkeli solumak. 

(DS:Lüleburgaz -Krk. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mogurdamak, mokur-

danmak: Anlaşılmaz şeyler söylemek, mokurdamak, sokurdamak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), otlanmak: Başkalarının sırtından geçinmek. (DS:Lüle-

burgaz -Krk.), önezelemek (1): Önüne çıkmak, yolunu kesmek. (DS: Lüleburgaz 

-Krk.), önezelemek (2): Geçmek. (DS: Lüleburgaz – Krk.), ötürmek: İshal, sürgün 

olmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), palazlanmak: 

Korkarak kaçmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.), papalamak: Elle yoklamak. (DS:Vize -

Krk.), paptırmak: İttirmek. (Vize –Krk./KİASV.), pataklamak: Dövmek. Dayak 

atmak. (BKŞÇ ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), patırdamak (1):Anlaşılmayacak 

biçimde konuşmak, kendi kendine söylenmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.), patırda-

mak (2):Birbirine sert söz söylemek, çekişmek. (DS:Çavuşköy/Babaeski -Krk.), 

patlatmak (1): Tokat atmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), patlatmak (2): 

Gözlerini geniş açmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), patlatmak (3):  Kafa 

yormak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), pısmak: Korkudan susmak, sinmek. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), pilemek (1): Bir kızın gönlünü çalmak, kız tav-

lamak, avutmak, teselli etmek. (KİASV.), pizlenmek: İçki içmek, kafayı çekmek. 

(Beğendik -Demirköy KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sadılamak: Sözü 

ağzında gevelemek, şaşırıp sözü uzatmak, istediğini tam anlatamamak. (DS:Çen-

gelli, Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sakıtmak: Eline yüzüne 

bulaştırmak. (Avcılar–Demirköy KİASV.), salınmak: Gevşemek. (HİKA; KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), savsaklamak: İşi ağır almak, geciktirmek, oyalamak.  

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), semelemek: Sersemlemek. (DS:Lüleburgaz –

Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sıçmak: Berbat etmek. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), sineklenmek (1): Kuşkulanmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.), si-

neklenmek (2): Oyalanmak, tembellik etmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), sokranmak: Söylenmek, homurdanmak,  gönülsüz iş 
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görmek. (DS:Vize –Krk.), sokurdanmak : Söylenmek, homurdanmak, gönülsüz 

iş görmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.), sümek: Küfür etmek. (HİKA), şişinmek: Onur-

lanmak, kibirlenmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ta-

kışmak (1): Kovalamak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), takışmak (2): Şaka 

yapmak, alay ederek eğlenmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.), tapalamak: Başa kak-

mak. (DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk.), taraşlamak: Altüst etmek, araştırmak, ka-

rıştırmak. (DS:Vize, Lüleburgaz -Krk.), tavlamak: Ayartmak, avlamak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), tekesimek: Dişi keçi çiftleşmek istemek. (DS: Evreşe, Ge-

libolu –Çkl.), tellemek: Ağır söz söylemek, aşağılamak.   (DS:Lüleburgaz -Krk.), 

tısmak:Korkup susarak bir köşeye büzülmek, sinmek. (DS:Kömürköy -Krk.;KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), tiğdirmek: Fışkırtarak işemek. (DS: -Krk.), tirkazla-

mak: Dürtüklemek. (DS:Vize -Krk.), tozikmek: Farkettirmeden uzaklaşmak, kaç-

mak. (Beğendik -Demirköy KİASV.), tutunmak: Bir yerde barınabilmek. (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), tüymek: Kaçmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), uyuntulanmak: Yaramazlık yapmak. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), ütmek: Oyunda, kumarda kazanmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.), ütül-

mek: Oyunda kaybetmek. (DS:Lüleburgaz -Krk.), yacanmak: Tiksinmek. (DS 

:Deveçatağı -Krk.), yakmak: Çalıştırmak. (KİASV.), yalabımak: Düzgün,parlak 

duruma gelmek, güzelleşmek.(DS:Lüleburgaz -Krk.: KDS – Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), yalandırmak: Aldatmak, kandırmak. (DS:Lüleburgaz -Krk.), yalıklamak: 

Köpek,çiftleşme istemi göstermek.(DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk.), yalıkmak: Kö-

pek, çiftleşme istemi göstermek. (DS: Mormat, Ezine, Çkl.), yanızlamak: Yansıla-

mak, alay etmek. (DS:Ceylan /Lüleburgaz -Krk.), yansalamak:Tiye alarak karşı-

dakinin söylediklerini tekrarlamak.(DS:Lüleburgaz –Krk.), yaraşmak: Yakış-

mak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , yardırmak: Öteden beriden konuşmak. 

(DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk.), yarmak: Ameliyat etmek.  (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.; KİASV.), yenişmek: Ardından konuşmak. (DS:Ceylân/Lüleburgaz -

Krk.), yerleştirmek (1): Birine tokat ya da yumruk atmak. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), yerleştirmek (2): Laf koymak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; Kİ-

ASV.), yeşillenmek: Cinsel isteklerini söz ve davranışla belli etmek. (DS: Fili, Biga 

-Çkl.), yeyilmek: Şımarmak, nazlanmak. (DS Ceylan /Lüleburgaz –Krk.), yılış-

mak: Kendini sevdirmek, hoşa gitmek, ilgi toplamak için soğuk, yapma bir tavır 

takınmak, gülmek. (DS: Lüleburgaz -Krk.), yolanmak: Kaçmak. (Vize –Krk./Kİ-

ASV.), yozukturmak: Ürkütüp caydırmak, ayırmak, soğutmak. (DS:Vize, Lülebur-

gaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yumulmak: Saldırmak.  (DS:Lülebur-

gaz –Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zırıldamak: Kafa tutmak, kavga 
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etmek. (DS: Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , zor etmek: Sal-

dırmak. (DS:Lüleburgaz –Krk.) 

 

A.3. Sıfatlar 

atık: Çarpık, bükük, eğri. (DS:Lüleburgaz ve çevresi -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed), cırtlak: Kulağa hoş gelmeyen karıncalı ses. (DS: Kadıköy, Sa-

ray -Tk.; Lüleburgaz –Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koskojoman: Kosko-

caman. Çok büyük, çok iri, muazzam. (KİASV.), koyak: Etkili, dokunaklı, acıklı, 

içli. (DS:Vize -Krk.), maçalok: Güzel. (DS:Lüleburgaz -Krk.), nafile: Kötü. (HİKA), 

obat: Kaba, biçimsiz. (DS:Ceylân /Lüleburgaz-Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), şantaflı: Gösterişli. (TMİKA), yalabık: Cilalı, parlak, ışıldak, pürüzsüz. düz-

gün. Onnā da aynı don anteri giyēlár, baş mendil örtünēlár, traş olmuş suratı 

yalabık kadına benzē (DS:Lüleburgaz -Krk.; KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.)  

 

A.4. Zarflar 

kıçça: Geri doğru. (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), nanay: Yok. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), şıppadak: Çabucak. (DS: Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), şappadan: Şappadak, ansızın şap diye. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), şıppadan: Şıppadak, çabucak, hızlıdan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.)  

 

A.5. Ünlemler 

abá: Seslenme sözü. (BMİBH ; KOF), abe: Seslenme sözü. (KOF; BMİBH ; 

AKVİZ; EİİA), ābe: Seslenme sözü. (KOF), ba: Seslenme sözü. (KOF; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed; KİASV), bě: Seslenme sözü. (BMİBH; HİKA; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed. ;  EİİA; KOF ;  BMİBH ;  BKŞÇ ; PINGD ; VYAÖ ;  AKVİZ), bē: 

Seslenme sözü. (KOF ; PINGD ; VYAÖ ;  AKVİZ), beya: Seslenme 

sözü.(HİKA;TMİKA;TSKAD ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed. ; EİİA ; EHİKA; 

PINGD), beyā: Seslenme sözü. (PINGD ; AKVİZ), beyāv: Be yahu. (EİA), beyy: 

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. (DS:Rumeli 

göçmenleri; Lüleburgaz -Krk.), bird : Şaşırma sözü. (HİKA;KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), çuş: Merkebi durdurmak için kullanılır. (DS: Lüleburgaz -Krk.;KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), eh anasını:Kızma ünlemi. (EİİA), ēy: Seslenmek veya 

ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. (KİASV. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), hee: ünl. Evet anlamında gerçekleme edatı olup soruların olumlu olduğunu 

belirtir. (DS: Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hoov: Koşulu 
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hayvanların durmaları istenince seslenilir, dizginnêr çekilir. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), höst: At, katır, sığır vb. hayvanları durdurma, kovalama ün-

lemi. (DS: Çorlu -Tk.; Fili, Biga –Çkl.;Lüleburgaz -Krk. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.), hösta: At, katır, sığır vb. hayvanları durdurma, kovalama ünlemi. (DS:Cey-

lan/Lüleburgaz –Krk.), hū: Seslenme ünlemi. hadi hū gelmeycen ni?   (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.; KRKKA), ıh: Hastaların inilti ünlemi. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), ıı: Hayır. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ma: 

Seslenme sözü. (HİKA), mare: Mari. Halk arasında kadınların birbirlerine ses-

lenme şekli. (KİASV.; TSKAD), marı: Halk arasında kadınların birbirlerine ses-

lenme şekli. (TMİKA; KOF ; KRKKA), mari: Halk arasında kadınların birbirlerine 

seslenme şekli. (ÇGDE;TMİKA;HİKA; KİASV.; KRKKA; KOF ; BKŞÇ ; PINGD ; /DS. 

Lüleburgaz; KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed. ; EDAJE ; EİİA), mık: Sus, ses çıkarma, 

aldırma. (DS :-Krk.), na: Nah. (PINGD), nā: Nah. Alır mısın arabadan kabā dedi 

bana ben gene suz be dedim ben nā alırsın sen o kızı. (TMİKA; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.; KrkKA/KİASV. PINGD), nāh: Nah. (TMİKA), nah: Nah. 

(BMİBH), oha: Sığır durdurma ünlemi. (DS:Biga -Çkl.; Ceylân ,Lüleburgaz -

Krk.KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BMİBH), olan: Ulan. (HİKA), puşt: Ağır ve 

kaba bir sövgü sözü olarak kullanılır. (HİKA), ulan: Çok kaba biçimde öfke ve 

nefret anlatır. (KOF ; PINGD; EİİA; TMİKA; TSKAD), yaa: Hayır, olmaz. (DS:Lüle-

burgaz -Krk.), yav: Dikkat ifade eden bir ünlem. Yahu. (DS: Lüleburgaz –KİASV; 

EİA ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

 

A.6. İkilemeler 

A.6.1. Aynı Sözcüklerin Tekrarlanmasıyla Kurulanlar: 

fildir fildir: Fıldır fıldır, hareketli. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gıcır 

gıcır: Çok şık giyinme. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ļak ļak: Boş konuşma. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), tay tay (durmak): Yeni yürümeye başlayan ço-

cuk ayakta durmak. (KİASV.), yalap yalap: Parıl parıl, ışıl ışıl. (DS:Lüleburgaz -

Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  

 

A.6.2. Biri Anlamlı Diğeri Anlamsız veya Yakın anlamlı Sözcüklerle 

Kurulanlar: 

ayın oyun: Bozukdüzen, karışık, karmakarışık, olur olmaz, acayip, baştan 

savma, gelişigüzel. (DS: Çavuşköy /Babaeski -Krk.), içki sıçkı: İçki sıçkı. (DS:Lüle-

burgaz –KİASV; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.),  yarım yamalak: Eksik, özensiz 

yapılmış, düzensiz iş için.  (DS:Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
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B. İnsan Niteleyicileri Bakımından Argo Sözcükler 

abılobut: İri, şişman, hantal. (DS:Gelibolu -Çkl.), abızambak: Ahmak, bu-

dala, sersem, aptal.(DS: Gelibolu -Çkl.), abulabut : Ahmak, budala, sersem, aptal.  

(DS:Gelibolu -Çkl.), abullabut: İri, şişman, hantal. (DS:Gelibolu -Çkl.), açık ağız: 

Boşboğaz, geveze, aptal. (DS:Lüleburgaz ve köyleri –Krk.), ağzı açık: Boşboğaz, 

geveze, sır tutmaz.  (DS:-Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ağzı kara: Kaba 

konuşan, söven, sövmeyi huy edinmiş. (DS:Gelibolu -Çkl.), ahlat kurusu: Uzun 

boylu, zayıf, aptal kimse. (DS:-Krk.), ahmak: Ahmak. (KOF), akkaya bülbülü: 

Muaşeret  adabını bilmeyen, kaba adam: Akkaya bülbülü geldi. (DS:-Ed.), alagız: 

Ara bozucu, boşboğaz, geveze, ikiyüzlü, dönek. (DS:Kaşıkçı -Tk.), alaşa: İkiyüzlü, 

ara bozucu, yaltaklık eden. (DS: İpsala ve Uzunköprü köyleri -Ed.), algın: Renksiz, 

cılız, zayıf, hastalıklı, yılgın.  (DS:Çorlu -Tk.; Gelibolu -Çkl.), alık: Zayıf, halsiz, 

renksiz, soluk. (DS:Lalapaşa -Ed.), āmak: Ar.sf.Ahmak.Aklını gereği gibi kullana-

mayan, bön, budala, aptal. (KİASV. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , ampacı: 

Her şeyi bedavaya getirmeye çalışan kişi, beleşçi. (KİASV.), ampur: Salak, ser-

sem. (Avcılar –Demirköy KİASV.), amsalak (1): Salak, akılsız. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.) , amsalak (2): Şaşkın, budala, ahmak, alık, pısırık. (DS:Fili, 

Biga -Çkl.), ancıl: Obur, doymaz. (DS:Vize -Krk.), andaval: Aptal, ahmak, bece-

riksiz, bön, avanak, şaşkın, andavallı. (DS:Fili, Biga, Gelibolu –Çkl.), ansak: Topal, 

aksak. (DS: Bayramiç -Çkl.), apşak: Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı. 

(DS: Lâpseki -Çkl.), apşalak: Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı. (DS: Ka-

yapa, Lalapaşa -Ed.), aptal: Zekâsı pek gelişmemiş olan, alık, bön, budala, ahmak 

(kimse). (TMİKA), arabozucu: Fitne fesat yapıp kavga üreten kişi. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), arık: Zayıf, cılız, sıska. (DS:Çavuşköy/Babaeski –Krk.), aslak: 

Kötü, fena. (KİASV.), aşlak (1): Cılız, çelimsiz. (DS:Lüleburgaz ve çevresi -Krk.), 

aşlak (2): Kötü, çirkin. (KİASV.), avara: Şaşkın, kararsız, beceriksiz, işsiz, avare. 

(DS:Ceylanköy /Lüleburgaz -Krk.), ayankacı: Kaçak tütün satıcısı. (DS:Bayramiç-

Çkl.), ayaz: Kel. (DS: -Ed.), aydaş: Zayıf, cılız, beceriksiz. (DS: Çan, Bayramiç, Biga, 

Gelibolu, -Çkl.;Hayrabolu, Şarköy -Tk.;Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Uzunköprü -Ed.), 

aydaşık: Zayıf, cılız. (DS: Çavuşköy , Babaeski -Krk.;-Ed.), aylak: İşi gücü olmayan, 

işsiz. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), aymana: Avare, başıboş, aylak. (DS: Ka-

yapa -Ed., DS: Malkara-Tk.;Çavuşköy /Babaeski –Krk.), aynasız: Biçimsiz, uygun-

suz, fena, kötü, çirkin. (DS:Fili, Biga -Çkl.), aynaşık: Sırnaşık, arsız. (DS: -Ed.), ay-

ran gönüllü: Maymun iştahlı. (DS: Lüleburgaz ve  köyleri -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), āzı dānık: Sır tutamayan. kardaşlāmın arasında en āzı dānık 

olanı üseyndi mi ne? (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;KİASV.) , aznavur: Asık 

yüzlü, sinirli, sert, haşin, iriyarı. (DS:Büyükmanika, Saray -Tk.), badırık: Başına 
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buyruk: Bu çocuk çok badırık olacak. (DS:Kadıköy, Saray -Tk.), bağlı:Büyülü, er-

keğin büyülenerek cinsî bakımdan iktidarsız olması. (DS ;-Krk.), banbul: Tom-

bul şişman kadın veya kız. (DS:Gelibolu -Çkl.), başangı: Baştan çıkmış, huysuz, 

haşarı, yaramaz, hırçın, ele avuca sığmaz, ahlâksız: Şu kız çok başangı. (DS:Vize 

-Krk.), başıboş: Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan. (BMİBH ; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), başıbozuk: Kötü (kimse), dirliksiz, serseri, külhanbeyi. 

(DS:Kavacık, Kurtbey,Uzunköprü -Ed.), bayık: Şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, 

terbiyesiz, arsız, densiz: Komşunun çocuğu çok baylan. (DS:Lüleburgaz -Krk.), 

baymaşık: Gevşek, uyuşuk, ağır. (DS:Saray -Tk.), bekr: İçki içmeyi seven, ayyaş. 

(KİASV.), benava: Sersem, budala, ahmak. (DS:Ortacaköy -Tk.;-Ed.), bengiltmek: 

Bayıltmak. (DS:Vize -Krk.), benselemek: Ürkütmek, korkutmak, şaşırtmak. (Ça-

vuş/Babaeski -Krk. DS), bet: Kötü. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bırantı: Ye-

tim, kimsesiz. (DS:Fili, Biga -Çkl.; Hisar, Hayrabolu -Tk.;-Ed.), bızdık: Kısa boylu, 

ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.  (DS:Vize, Lüleburgaz ve köyleri -Krk.; Gelibolu -

Çkl.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), biinsiz: Aptal. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), bitik: Halsiz, zayıf. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

bocuk domuzu: Şişman ve sevimsiz kimseler için söylenir. (TVMA.), boğazlı: 

Obur, pisboğaz.  (DS:Lüleburgaz -Krk.KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), boğazsak: 

Obur, pisboğaz. (DS:Kayapa -Ed.), boğazsız: İştahsız, az yemek yiyen.  (DS: Lüle-

burgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bōzlak: Boğazlak. Yemek yemesini 

çok seven, obur kimse. (KİASV.), budala: Kafaca, zekâca geri olan kimse, aptal 

kimse. (EKEİYK Enez –Yenice köyü), buldumcuk delisi: Ne oldum delisi, umdu-

ğundan fazla şey bulmaktan şaşkın. (DS ;-Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

buruk (1):Aksi, ters, inatçı. (DS:Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), buruk (2): Husyesiz 

erkek. (DS;-Krk.), büzükteş: Kafadar, arkadaş. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

caayil: Cahil. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), cail: Cahil. (DS:Lüleburgaz –Kİ-

ASV.), cadaloz: Cadı karı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), cāgil: Cahil. (HİKA), 

cahil: Cahil. (TMİKA), cāil: Cahil. (TSKAD), camgöz: Afacan çocuk. (DS:Lülebur-

gaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), cangalaz: Zayıf, cılız. (DS:Fili, Biga -

Çkl.), cangaloz: Cadı. (DS:Saray -Tk.), cangaza: Geveze. (DS:Çengelli/Lüleburgaz 

–Krk.; Çorlu, Saray -Tk.; -Ed.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), caygın: Vazgeçen, 

işin ardını bırakan, dönek. (DS:Fili, Biga -Çkl.), celep: Zayıf, ince (kimse). (DS:Ka-

dıköy, Saray-Tk.), cenabet: Cenabet, cünüp, pis. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

cıdal: Ayrı, aksi. (KİASV.), cılız: Cüce. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), cıllak: İnce ve sürekli sesle bağırıp ağlayan. (DS:Lüleburgaz -Krk.), 

cımbar: Zayıf. (DS:Çavuşköy/Babaeski -Krk.), cırba: Gelişmemiş, cılız çocuk. 

(DS:-Ed.), cızlak: Tez ağlayan çocuk. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), cinaz: 
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Cılız. (DS:Gelibolu –Çkl.), cineviz: Kısa boylu fakat çok akıllı adam.  (DS:Çavuş-

köy/Babaeski -Krk.), cinkoz: Zayıf, cılız. (DS:-Ed. ve çevresi), cizlak: Kansız. 

(DS:Malkara ve köyleri -Tk.), combalcı: Çok eski elbise giyen üstüne başına dik-

kat etmeyen. (KİASV.), congalaz: İhtiyar kadın. (DS:Kadıköy, Saray -Tk.;-Ed.), 

congamas: Cadı. (DS:-Çkl.), cudam: Beceriksiz. (DS:Lüleburgaz -Krk.), çabcak: 

Şımarık, hoppa. (DS:-Ed.), çaça: Genelev işleten, kötü yol gösteren kadın. (DS:Lü-

leburgaz -Krk.), çaçaran: Çok konuşan. (DS:Kaşıkçı -Tk.), çakal: Açıkgöz, kurnaz. 

(DS:Fili, Biga –Çkl.), çanak aazlı: Çok konuşan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

çarqacı: Dolandırıcı. (KİASV.), çaşut: Dedikoducu. (DS:Çerkeş, Kale -Çkl.), çavı: 

Azgın, vahşi. (DS:Kirazlı -Çkl.), çaylak: Çaylak. Acemi. (KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.), çelet: Şımarık, hırçın, atılgan, haylaz (çocuk). (DS:-Ed.), çelimsiz: Gösteriş-

siz, zayıf. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çenesek: Konuşkan, çenebaz. 

(EDAJE), çepelli: Karışık, pislikli, çöplü. (DS;Çavuşköy, Babaeski, Ceylanköy,Lüle-

burgaz -Krk.), çepiç: Pis, pasaklı. (KİASV.), çıbır: Tembel. (DS :Doğanca ,Vize -

Krk.), çıfıt: Düşkün insan. Çiñgene çıfıt deyiminde geçer. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), çıplak: Fakir, yoksul. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çırlak: Ge-

veze. (DS:Lapseki -Çkl.), çıvgan:İnce, cılız, zayıf. (DS:Çavuşköy /Babaeski -Krk.), 

çifteli: Uğursuz. (DS:Lapseki -Çkl.), çintirik (1): Kısa boylu (kimse). (DS:Lapseki 

-Çkl.), çintirik (2): Çok konuşan (kimse). (DS:Lapseki -Çkl.), çorlu: Hastalıklı, 

dertli, illetli. (DS:Vize -Krk.), çölpe: Miskin, uyuşuk, beceriksiz. (DS:-Çkl.), çöpten 

çelebi: İnce, çelimsiz, zayıf kimse. (DS:Lapseki -Çkl.), çulsuz: Yoksul, fakir. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), dabansız: Halk arasında korkak insanlara verilen 

ad.  (EHİKA), dal taşak: Çırılçıplak. (TMİKA), dangalak: Düşüncesiz, budala, akıl 

yoksunu, hödük (kimse). (TMİKA), darlak: Kel, dazlak. (DS: Biga -Çkl.), daz: Saç-

sız baş, kel. (DS: Karaağaç -Tk.), değirmen oluğu: Anlamsız söz söyleyen, bo-

şuna konuşan. (HİKA), değirmencahcağası: Anlamsız söz söyleyen, boşuna ko-

nuşan, boşboğaz. (DS: Lapseki -Çkl.), delibaş: Delice hareketler yapan çocuk. 

(DS: Lüleburgaz ve çevresi -Krk. ; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), deşgel: Soğuk-

kanlı, tembel. (DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.), deşkel: Karnı şiş, koca göbekli 

kimse. (DS: Çavuşköy /Babaeski -Krk.), dıllık: Yaramaz, yerinde duramayan, hır-

çın (kimse). (DS: Hayrabolu -Tk.), dındın: Mızmız, mıymıntı, çabuk karar vere-

meyen, sözü uzatan. (DS:Babaeski -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed. ; Çavuş-

köy –Ed.), dırdalaş: Geveze, yerli yersiz konuşan.  (DS: Gelibolu -Çkl.), dırdırık: 

Geveze, yerli yersiz konuşan. (DS: Çavuşköy /Babaeski -Krk.), dızlak: Tüysüz, 

çıplak: Size dızlak kafalı bir adam geldi. (DS: Lapseki –Çkl.), dızman: Uzun boylu, 

iri yapılı, kocaman, şişman (kimse). (DS: Çukuryurt, Saray -Tk.), dibelek: Kısa 

boylu, şişman. (DS:Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), dik: İnatçı. (KDS –



Levent DOĞAN – Muharrem ÖZDEN 

244 
 

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), dikme: İç güveyisi. (DS: Lapseki -Çkl.; Şahin,  Malkara 

-Tk.; Lüleburgaz, Çavuşköy /Babaeski-Krk.), dilemenli: Fazla gevezelik eden, ge-

lişigüzel konuşan. (DS: Lapseki -Çkl.), dingil: Kırıcı, düşüncesizce konuşan 

kimse. (DS:Ceylanköy/Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), dirlik-

siz: Geçimsiz, huysuz. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

dişli: Zorlu, mücadeleci.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), divriki: Yara-

maz. (DS: Gelibolu -Çkl.), döllük: Koyunların kuzulamak için toplandıkları yer. 

(KİASV.), dönek (1): Sınıfta kalan öğrenci. (DS:Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), dönek 

(2): Fikir veya kararından dönen kişi. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , dulaca: 

Yaramaz : Dulacalık yapma. (DS: -Ed.), duşul: Sarsak (kimse). (DS: -Ed.), efelekli: 

Aceleci, çok telâşlı, delimsi hareketleri olan kimse. (DS:Çavuşköy / Babaeski -

Krk.), ekdi: Cimri, pinti, görmemiş. (DS:Vize, Çavuşköy /Babaeski -Krk.; -Ed. ; KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ekti (1): Birinin sırtından geçinmeye çalışan kimse. 

(KİASV.), ekti (2): Cimri, pinti, görmemiş. (DS :Vize, Çavuşköy, Babaeski -Krk.), 

ekti (3): Arsız, yüzsüz, görgüsüz. (DS: Gölcük, Bayramiç -Çkl.), elebez kancığı: 

İşsiz güçsüz olup, gönül eylemek için avare avare dolaşan. (DS: Ceylanköy , Lüle-

burgaz -Krk.), eneze: Boşboğaz, geveze. (DS: Bayramiç –Çkl.), engeme: Dalkavuk, 

iki yüzlü, asalak, sığıntı. (DS: Lahna , Hayrabolu -Tk.), eringen: Tembel, üşenen 

(kimse). (DS: -Çkl.), esirik: Delişmen, deli. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), falfara: Boş boğaz. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), fal-

taka: Dedikoducu. (DS: Karabiga, Biga -Çkl.), fıkara: Fukara. Yoksul, fakir. (Kİ-

ASV;BMİBH), fildirik: Şuh bakan kız. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gaco: 

İnatçı (kimse). (DS: Lüleburgaz -Krk.), gagaburun: Gaga gibi burunlu. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), gaga burunnu: Gaga gibi burunlu. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), gaygay: Budala, aptal. (DS: Pirinççeşme, Malkara, İnecik -Tk.), ge-

berik: Zayıf ve güçsüzlük hakkında aşağılama için söylenir. (DS:Lüleburgaz -

Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gebeş (1): Göbeği fazla sarkık kimse. (Av-

cılar-Demirköy KİASV.), gebeş (2): Kısa boylu, şişman, göbekli. (DS: Gelibolu -

Çkl.), gece kirpisi: Söz getirip götüren, dedikoducu. (DS: Lapseki -Çkl.), gecere: 

Sıska, zayıf. (DS:Çavuşköy /Babaeski–Krk.), gege: Çelimsiz, zayıf kimse. (DS:Lü-

leburgaz, Çavuşköy /Babaeski –Krk.), gelgeç: Unutkan kimse. (DS: Lüleburgaz –

Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gelgeç akıllı: Unutkan, sonradan anımsa-

yan kimse. (DS:Ceylan Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gelme-

şik: Yaramaz çocuk.(DS: -Çkl.), gemalmaz: Söz dinlemeyen, inatçı : Kâzım ge-

malmaz bir adamdır. (DS: Saray-Tk.), gercik: Süslü, güzel, zarif, şık kimse. 

(DS:Çavuşköy / Babaeski, Lüleburgaz -Krk.), gevşek: Tez bıkıp yorulan gayretsiz 

kişi. (KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gezente: Çok gezen (kimse). (DS: Ceylan , 
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Lüleburgaz -Krk.;Uzunköprü -Ed.), gıbgıbı: Cimri. (DS: Çerkeş ve köyleri -Çkl.), gi-

biz: Zayıf, cılız. (DS: Gölcük, Bayramiç -Çkl.), gicük: Çapkın erkek, zampara. (DS: 

Çavuşköy /Babaeski -Krk.), gite: Kısa boylu (erkek). (DS: -Ed. ve çevresi), görme-

dik: Görgüsüz. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), götlek: İri 

ve dolgun popolu. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gudubet: Pis, çirkin, biçim-

siz. (DS: Büyükmanika, Saray -Tk.), güdeleç: Kısa, bodur, gelişmemiş. (DS: -Ed.), 

güdül: Kısa, bodur, gelişmemiş. (DS: -Ed.), gümüşgöz: Açgözlü, para canlısı, 

cimri. (DS: Saray -Tk.), güvende: Kötü yola düşen kadın. (DS: Çavuşköy/Babaeski, 

Evrensekiz /Lüleburgaz, Vize -Krk.), haburdos: Dağınık, derli toplu olmayan in-

san. (Avcılar -Demirköy KİASV.), halaşa: Haşarı, edepsiz. (DS: -Ed.), hampur: Ap-

tal, salak. (DS: Keşan -Ed.), handat: Laftan sözden anlamayan, arsız, sağa sola 

saldıran çocuk. (KİASV.), hasıl: Şişman (kimse). (DS: -Ed.), haşlak (1): Fakir. (DS: 

Fili, Biga -Çkl.), haşlak (2): Cılız, sıska, büyüyememiş (genellikle insan için). (DS: 

Çorlu, Saray -Tk.; Ceylan/Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hay-

mana (1): Tembel. (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.), haymana (2): İşsiz, serseri. 

(DS: Beyçayır -Çkl.; Çavuşköy, Babaeski -Krk.), hayta: Boşta gezen, serseri. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hımız: Cimri, aç gözlü. (DS: Kocaköy –Çkl.), hındıl: 

Üstübaşı yırtık perişan (kimse). (DS:-Ed.), hınzırın kızı: Güzel ve alımlı kız. 

(EİİA), hıra: Obur, çok yiyen (kimse). (DS: Gelibolu -Çkl.), hışır: İnatçı. (DS:Ceylan 

/Lüleburgaz –Krk.), hont (1): Sözü anlaşılmayan, tutuk (kimse). (DS: Hayrabolu 

-Tk.), hont (2): Kaba, hantal. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hoyrat: Kaba ve 

sert kimse. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hödük: Korkak. (DS: Saray -Tk.), hu-

luz: Huysuz (hayvan ve insanlar için). (DS:-Ed.), huylu: Huylu, alışkanlığı olan. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), huysuz: Terbiyesiz kişi. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), hümbül: Pis boğaz. (DS: Gülpınar, Kocagöz, Ayancık -Çkl.), ıblık: Er-

kekliği olmayan, hadım. (DS: Kumbağ -Tk.), ımbıl: Tembel, iş yapmak istemeyen, 

uyuşuk kimse. (DS:Lüleburgaz -Krk.), ımbıla: Tembel, iş yapmak istemeyen, 

uyuşuk kimse. (KİASV.), ırgın: Zayıf, sıska, güçsüz. (DS:Dereköy -Krk.), ırık: Be-

denen çok zayıf, cılız, arık. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ısmık: Utangaç ve 

çekingen. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), iğez: Zayıf, hastalıklı, cılız (insan, 

hayvan ve bitki için). (DS: -Çkl.), ineze: Sıska, cılız, bakımsız, hastalıklı (kimse). 

(DS: Çardak, Lapseki -Çkl.), itleme: Halk arasında yaramaz, aklı haylazlığa çalı-

şan çocuğa verilen yakıştırma, fırlama. (KİASV.), iylis: Zayıf, hastalıklı. (DS:Ça-

vuşköy/Babaeski-Krk.), kabakçı: Vergi toplayan görevli. (DS Celaliye, Lülebur-

gaz -Krk.), kaçık: Aklı kaçık, deli. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kaçkın: Bir 

âfetten kaçan kişi, kaçak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kafadan ēsik: Kafa-

dan eksik. (KOF), kakavan (1): Düşüncesiz, bilgisiz, aptal adam. (DS Çavuşköy 
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/Babaeski, Lüleburgaz -Krk. ; Saray –Tk.), kakavan (2): Ahmak ve inat insan. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kalıngözlü: İnatçı. (HİKA; KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), kalın kafalı: Nasihat kabul etmeyen, bilgiye açık olmayan insan. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kalmaş: Dönek, kötü, sözünde durmayan 

(DS:Çkl), kaļp: Tembel. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kalpazan: Haylaz, tem-

bel adam.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), kaltak: İffetsiz kadın. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kambuk: Kılıbık adam. (DS:Sığırcık, Uzunköprü -Ed.), 

kancık: Kız. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kapçık āzlı: Kapçık ağazlı. Boş ko-

nuşan, geveze kimse.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV.), kanırık: İnatçı. 

(DS:-Ed.; DS:Çavuşköy /Babaeski -Krk.), kapran: Ağır yürüyen, oyalanan insan. 

(DS: Lapseki -Çkl.), karamursal sepedi: Ufak tefek yaratılışlı insanlar için söyle-

nen bir ifade. (TMİKA), katana: Güçlü ve iri yapılı insanlar için kullanılan bir 

benzetme. (TMİKA/BSYD), keleş (1): Çirkin, kötü. (DS: Saray -Tk.), keleş (2): 

Hasta, cılız, zayıf. (DS:Lüleburgaz -Krk.), kelete: Zayıf, cılız hayvan. (DS:Kofcağız, 

Dereköy-Krk.), kemçik: Düzenci, fena adam. (DS: Lapseki -Çkl.), kendiliksiz: Aklı 

başında olmayan.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; Beğendik -Demirköy KİASV.) , 

kerāneci: Birine (genellikle çocuklara) şaka yollu takılırken söylenen bir söz. 

(TMİKA/BSYD;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kerata: Çocuklara ya da gençlere 

şaka yollu söylenen bir söz.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;TMİKA.352/965; 

KEİYKAD), keriz: Kolayca aldatılabilen, aptal, saf kimse. (TMİKA), kıç bacā: İşe 

yaramaz kişi. (DS:Lüleburgaz –KİASV; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kırıtkan: 

Kendini beğenmiş, mağrur. (DS: Lüleburgaz -Krk.), kırnak (1): Cilveli, oynak (ka-

dın). (DS: Saray-Tk.; Ceylan/Lüleburgaz -Krk.), kırnak (2): Çalımlı, süslü gezen 

kimse. (DS: Çavuşköy /Babaeski, Lüleburgaz -Krk.), kıyak: Güzel, biçimli, yakı-

şıklı, düzgün giyimli. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), koca 

kafalı: Anlayışı kıt, anlayışsız, mankafa. (EHİKA; TMİKA), kodoş: Söz taşıyan, çaşıtlık 

yapan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kofalak: Gururlu, çalımlı (kimse). (DS: 

Lapseki,  Gelibolu,  Kirazlı –Çkl.), koğcu:Dedikoducu, söz getirip götüren, arka-

dan çekiştiren. (DS: Lapseki ,Çkl), kokana: Kokona. Süsüne düşkün kadın. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kokar: Tembel, miskin, uyuşuk. (EDAJE), kokona: 

Süsüne düşkün yaşlı kadın. (KrkKA/KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed) , ko-

pil (1): Küçük, fırlama çocuk. (KİASV. ; TMİKA), kopil (2): Hristiyan çocuğu. 

(KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kovalak (1): Gururlu, çalımlı kimse. (DS: Çavuş-

köy/Babaeski-Krk.), kovalak (2): Sersem, avanak. (DS: Çavuşköy/Babaeski-Krk.; 

KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kökçek: Güzel insan için kullanılan yakıştırma. 

(DS:Vize -Krk.), köse: Kısa boylu insan.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV.), 

kulağı kesik: İşini bilen, politikacı. (DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.), kumkuma: 
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Fesat, kıskanç insan. (Avcılar –Demirköy –KİASV.), kurada: Gelişmemiş, zayıf, cı-

lız insan ve hayvan. (DS: Vize –Krk.), kurgaf (1): Kendini beğenmiş, kibirli.  (DS: 

Büyükaltıağaç, Kavaklı, Ed.), kurgaf (2): Kuru, zayıf, cılız.  (DS:Saray, Tk.;Lüle-

burgaz, Çavuşköy /Babaeski -Krk.; Büyükaltıağaç, Kavaklı -Ed.; Biga , Çkl.; Beyça-

yırı , Ezine , Çkl; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kurgun: Kendini beğenmiş, ki-

birli. (DS: Nişancı, Ed.), kuru: Zayıf. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kuskunsuz: 

Uğursuz. (DS: Ed.), kümük: Basık burunlu. (DS: Büyükdoğanca, Kavaklı , Ed.), laf 

peşravı: Ağzı laf yapan kimse. (KİASV.), langırdak: Çok ve bağırarak konuşan. 

(DS: Ayvacık -Çkl), ļapdudak: Kalın dudaklı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , 

löpçü (1): Hazır yiyici, beleşçi. (DS: Saray –Tk.), löpçü (2): Rüşvet alan kimse. 

(DS: Saray -Tk.), lungur: Elinden iş gelmeyen, beceriksiz, ağır davranıştı kimse.  

(DS:Lüleburgaz -Krk.), mank: Sersem, ahmak. (DS: Sarıcaeli -Çkl.), manyak: Ga-

rip, gülünç, şaşırtıcı davranışları olan (kimse). (TMİKA), mariz: Ufak yapılı. 

(TMİKA), marzufan eşǟ: Mankafa, gerizekalı. (EDAJE), maskara: Yüz karası, re-

zil. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mayık: Yaramaz, yılışık. (DS:Çengelli/ Lüle-

burgaz -Krk.), maytapçı: Şakacı, maytapçı, dalga geçen. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), mayyak: Manyak. (KOF), meç: Parasız iş gören yardımcı. (DS:Ceylân/ 

Lüleburgaz -Krk.), meret:Uğursuz, hayırsız. (DS: Saray -Tk.), mezgeldek:Düşün-

cesiz, aptal. (DS: Lâpseki -Çkl.), mıcırıkçı: Nifakçı, kavga kaşıyıcı, tahrikçi. (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mıktır: Cimri. (DS: -Ed. köyleri), mızır (1): Yaramaz. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mızır (2):Becerikli ve gayretli. (BDA. 187. Deli-

orman), mızır (3):Zararlı, istenmeyen. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mına-

mış: Evlenmekte gecikmiş yaşlı kız. (DS:Dereköy, Kofcağız -Krk.), mihor: Sarhoş, 

mey tutkunu, meyhor. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), miskin: Çok uyuşuk 

kimse. (TMİKA), moko: Fena, kötülük yapmaya meğilli insan. (KİASV.), momaç: 

Aptal, sersem. (DS: Karakarlı, Hayrabolu -Tk.), motuk: Kısa boylu. (DS:Lülebur-

gaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), muşmula suratlı: Asık suratlı olan 

(kimse). (EUMİKAK), nālet: Huysuz. (HİKA; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ne-

kes: Pinti, cimri. (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.; EUMİKAK), odunboku: Kendini 

toplumdan soyutlamış, içe kapanık, konuşmayı sevmeyen insanlara takılan la-

kab. İnsan içine karışmaz u be odunboku gibi isandır. (KİASV.), otdaqcı: Başka-

larının sırtından geçinen, bir şeyi parasız ve emeksiz elde eden. (DS: Lüleburgaz 

-Krk.), oyuncu: Sahtekâr, hilekâr. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ödelek: Kor-

kak. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), ötürgen: İs-

halli insan ya da hayvan. (DS:Lüleburgaz -Krk.), ötürüklü: Ötürüklü, ishalli. (KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ötürüksüz: Ötürüksüz, ishalsiz. (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), palaçor (1): Aptal, her işi yüzüne gözüne bulaştıran. 
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(DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), palaçor (2): Düzensiz, da-

ğınık adam. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), palaz: Zayıf, güçsüz. (DS:Rumeli 

göçmenleri-Ed.), pale:Küçük çocuk. (Hamidiye -Demirköy  KİASV.), panta: Yara-

maz çocuk.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), parpıl: Kendine bakmayan, dağı-

nık ve düzensiz kimse. (DS: Rumeli göçmenleri –Krk.), patel: Ayakları çarpık ol-

duğu için iki yana sallanarak yürüyen kimse. (DS:Ceylân/ Lüleburgaz -Krk.), 

pepe: Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birden-

bire söyleyen ve keserek konuşan, keke, kekeç. (KİASV.), pıtpıt: Tembel, bece-

riksiz. (DS: Gelibolu -Çkl.), piç: Babası belirsiz çocuk. (TSKAD; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.) , pimpirikli: Boş işlerle vakit geçiren. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.) , popaz: İslam’ın gereklerine uymayan, saçı sakalı karışık. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.; KRKKA), poplak: Yaşlı adam. (Avcılar -Demirköy KİASV.), 

pusarık: Asık suratlı, yüzü gülmeyen: Pusarık suratlı herif. (DS: -Ed.), püsür: 

Tembel, kalpazan. (DS: -Ed.; Lüleburgaz -Krk.), sadıç: Besleme kız, ahretlik. 

(DS:Kızılcıkdere-Krk.), safça: Biraz saf. (EHİKA), salapan: Sünepe, kötü giyimli, 

perişan. (DS: Lüleburgaz -Krk.), salma: Başıboş, serbest.  (DS:Lüleburgaz –

Krk.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), samıt: Sersem, bitkin. (KİASV.), sampı: Ap-

tal, sersem, budala. (DS: Kemallı, Ezine, Çavuşlu, Bayramiç -Çkl.;-Ed. ; KİASV.), 

sangama: Aptal, sersem, şaşkın. (DS: Pınarbaşı, Bayramiç, Sayracık, Sarıcaeli -

Çkl.), sanpul: Aptal: Ahmet'e bak sanpul sanpul geliyor. (DS:- Ed.),sapı silik: Ber-

duş, serseri, avare. (EDAJE), sarlak: Sokulgan, girgin. (DS:Lüleburgaz –Krk.), sa-

vak: Aptal, şaşkın. (DS: Biga -Çkl.;Malkara-Tk.), savrık: Dağınık, dikkatsiz. 

(DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), seme: Aptal, sersem, bu-

dala. (DS: Yaylagöne, Malkara, Kumbağ -Tk.; Lüleburgaz -Krk.; İpsala -Ed.; KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), serseli: Serseri. (HİKA), sıır: Laf anlamaz. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa–Ed.), sıkı: Cimri, pinti. (DS:Lüleburgaz -Krk.; Fili, Biga -

Çkl.;KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sıkra: Cimri. (DS: -Ed.), sınık: Soluk, renksiz: 

Sınık benizli. (DS:  Hayrabolu -Tk ;Bergaz, Ezine -Çkl. ;-Ed.), sırıklı: Eğitilmemiş 

çocuk. (DS:Lüleburgaz -Krk.), sıvaşık: Yapışkan insan. (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.), sıyrık: Utanmaz, yüzsüz, bilgisiz kimse. (DS:Lüleburgaz -Krk.; Hayra-

bolu -Tk. ; Lâpseki -Çkl.), sidikli: Sidiğini tutamayan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.) , similti: Aptal. (DS:Çengelli /Lüleburgaz -Krk.), sipsi: Yüzü uzun, kafası siv-

rice kimse. (DS: Vize -Krk.), soğumsuz: Açgözlü. (DS: Lapseki -Çkl.), sokak sü-

pürgesi:  Çok gezen kadın. (DS: Ed.), sosti: Çingene. (KİASV.), sörpük: Uyuşuk, 

dalgın kimse. (DS: Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), susak 

ağızlı: Geveze, boşboğaz. (DS: Çorlu –Tk.), sümdük: Arsız, açgözlü, başkasının 

yediğinden isteyen. (DS: -Ed.;Malkara -Tk.), sümsük: Aptal, mıymıntı, sünepe. 
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(DS: Lüleburgaz -Krk.), sümtük: Arsız, açgözlü, başkasının yediğinden isteyen. 

(DS: -Çkl.;Lüleburgaz -Krk.), sündük: Aptal, sünepe. (DS: Fili, Biga, Gelibolu -Çkl.; 

Lüleburgaz -Krk.; -Ed.), sürtük: Arsız, yüzsüz, açgözlü. (DS: Fili, Biga-Çkl.), şaful: 

Düşüncesiz. (DS: Durali, Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), şaltaq/ şaltak: Yaygaracı. 

(DS: Lâpseki -Çkl.), şapşal (1): Saçma sapan konuşan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa 

–Ed.), şapşal (2): Şaşkın, beceriksiz, alık.  (DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk ;KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , şebek: Maskara. (DS: Lüleburgaz -Krk.), şebelek: Mas-

kara. (DS:Lüleburgaz –Krk. ; KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , şenelek: Hoppa. 

(DS: -Ed. ve çevresi), şerefsiz: Onursuz. (TMİKA), şeremet: Çalışkan, becerikli, eli 

çabuk, çevik. (DS:Lüleburgaz -Krk.), şeytan kılı: Geçimsiz insan. (TMİKA), şıkı-

dımlı: Süslenmiş, süslü. (KİASV.), şıllık: Şıllık. Hafif kadın.  (DS: Lüleburgaz –Kİ-

ASV.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şırfıntı: Şırfıntı. Hafif kadın. (DS: Lülebur-

gaz–KİASV.;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şinik kafalı: Aptal, geç anlayan. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şişkin (1): Onurlu, kibirli. (DS: Lapseki -Çkl.), 

şişkin (2): Dargın. (DS:Lüleburgaz -Krk.), şorolopçu: Eğlendiren neşelendiren 

insan. (KİASV.), tabansız: Halk arasında korkak insanlara verilen ad.  (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.; KrkKA/KİASV.), takavit: İhtiyar, yaşlı, emekliliği hazır. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), tazbaş: Çıplak, saçsız başlı. (DS: Lâpseki -Çkl.), 

tazkel: Çıplak, saçsız başlı.  (DS:  Lâpseki -Çkl.), tazlık: Çıplak, saçsız başlı. (DS: 

Lâpseki –Çkl), tekdamar: Zayıf, cılız. (DS:Lüleburgaz -Krk.), teşkel: Büyük karınlı 

kimse. (DS :-Krk.), tetik: Uyanık, açıkgöz. (DS:Lüleburgaz –Krk.:KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), tezekli: Pis, abdestsiz. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , te-

vekel: Düşüncesiz, aptal, salak. (TVMA), tilki: Kurnazlık bilen insan.  (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), tirit: Titrek yaşlı insan.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

tombik: Şişko, toraman, kilolu. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), topaçlı: Pis, ab-

destsiz.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , tor: Toy, işe alışkın olmayan insan ya 

da hayvan için. (DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk.), torko: İşe yaramaz ahmak, ser-

seri. (KİASV.), torlak: Toy, işe alışkın olmayan insan ya da hayvan için. 

(DS:Ceylân /Lüleburgaz -Krk.), tuğyan: Şişman, semiz. (DS: Lüleburgaz –Krk.), 

tutalak:Ters, huysuz kişi. (DS:Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

tutuşuk: Erkek meraklısı kız, ateşli kadın. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

tuyan: Semiz, şişman. Ondan mı ikisi dá tuyan nina dedi bana. (DS:Lüleburgaz -

Krk.; KİASV.), tülek: Kurnaz açıkgöz, düzenci. (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), 

uğuz: Ahmak, bön, saf. (DS: Lapseki -Çkl), uluz:Yaramaz, zararcı, yoldan çıkmış 

insan. (DS:Lüleburgaz -Krk.), unsuz: Doyumsuz. (EİA), uruspu: Orospu.  

(KRKKA), ūrsuz: Uğursuz. Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, 

meymenetsiz. (KRKKA ;  KİASV.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), uruk: Büyüyüp 
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gelişememiş. (KRKKA), uursuz: Uğursuz, şanssız. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), uyanık: Açık, dışarıdan haberdar olan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

uyuntu: Kişiliksiz, onun bunun ardına takılan, serseri, tembel, uyuşuk (insan ve 

hayvan için) (DS: Biga, Lapseki –Çkl; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BDA. 260. 

Deliorman), verek: Cömert, veren, kıskanmayan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), vırınık: Zayıf, çelimsiz. (DS: Yenimuhacir –Ed.), vuruk: Büyüyüp gelişeme-

miş. (DS: Fili,Biga -Çkl.), yalama: Ukala. (EDAJE), yalamaç: Kendi işini bırakıp 

küçük çıkarlar uğruna el işiyle uğraşan. (DS: Akköy, Ezine -Çkl.), yalıngat: İnce, 

narin kimse. (DS:Ceylân, Lüleburgaz -Krk.), yampiri (1): Denge sağlayamamak, 

yan yan giden kişi. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yampiri (2):  Dürüst dav-

ranmayan kişi. (DS: Dağobası, Bayramiç –Çkl.), yanpiri: Yan yan , yengeç gibi yü-

rüyen kimse.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; Beğendik -Demirköy KİASV.),  yan-

şak: Geveze, densiz, yersiz konuşan. (DS: Vize -Krk.), yapalak: Kabarık saçlı. 

(DS:Vize -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yapşak: Arsız, sırnaşık kişi. (DS: 

Lâpseki -Çkl.), yarım: Hastalıklı veya sakat. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

yarma: İriyarı, heybetli, kaba saba adam. (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), yenilicek: Haşarı, şımarık, eğitimsiz. (DS: Tavaklı, Ezine -

Çkl.), yerden yapma: Bodur, şişman. (DS: Lapseki -Çkl.), yere baqan/ yere ba-

kan: Sinsi, iki yüzlü. (DS: Lüleburgaz -Krk ; Lâpseki –Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yılan: Kötü insan. (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), 

yılbık: Öfkeli. (DS:Lüleburgaz -Krk.), yılık: Şaşı, çarpık, yan göz. (DS:Lüleburgaz, 

Babaeski -Krk.), yılışık: Şımarık. (DS:Ceylân /Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.),  yiyici: Rüşvetçi. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yiyinti: 

Halk arasında işveli kızlara verilen ad. Eyy o niydi üle maa tam yiyinti vallā are-

ketlere bak. (KİASV.), yolcu: Ölmesi beklenen kişi. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), yoluk: Saçı başı dağınık, düzensiz. (DS: Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), yoz: Kısır. (DS:Lüleburgaz -Krk.), yūruk: İçe kapanık, ezik 

insan. (KİASV.), yüssüz: Yüzsüz, arsız, utanmaz. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

zıpçıktı: Türedi. (DS:Lüleburgaz -Krk.), zıpır: Delişmen. (DS:Lüleburgaz -Krk.; 

KDS –Demirköy/Lalaaşa –Ed.), zibidi (1): Eli sıkı, cimri. (DS:Lüleburgaz –Krk.; 

KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zibidi (2): Parasız, işsiz, başıboş, kötü giyimli. 

(DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ziinsiz: Zihinsiz, akılsız. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zilli: Edepsiz. (PINGD), zoptirik: Roman çocuu, 

şopar. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), zuļum (1): Kötü, baskıcı. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), zulum (2): Yaramaz çocuk. Eeey be seni zulum gelirsem 

urayı bak kırcama kafanı zulum çıkardığı. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; Kİ-

ASV.; HİKA), zǟrt: Züğürt. (EDAJE) 
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C. Şekil Ve Kuruluş Bakımından Argo Sözcükler 

C.1. Yapısına Göre Argo Sözcükler 

C.1.1. Basit Durumda Bulunan Argo Sözcükler 

bekr (KİASV.), benava (DS:Ortacaköy -Tk.;-Ed.), bibi (DS:Kadıköy, Saray -

Tk.), çüş (KİASV.), eneze (DS: Bayramiç –Çkl.), gaco (DS:Lüleburgaz -Krk.),  ga-

vur (BMİBH ; BKŞÇ ; PINGD ; Lüleburgaz –KİASV/DeS ; VYAÖ),  moko (KİASV.),  

nekes (KDS – Demirköy/Lalapaşa–Ed.; EUMİKAK), püsür (DS: -Ed.; Lüleburgaz -

Krk.), seme (DS: Yaylagöne, Malkara, Kumbağ -Tk.; Lüleburgaz -Krk.; İpsala -Ed.; 

KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sıır (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), şorolop 

(DS:Çengelli /Lüleburgaz -Krk.), takaza (2) (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

 

C.1.2. Türemiş Durumda Bulunan Argo Sözcükler 

+lı, +li: beşli (DS:Lüleburgaz -Krk.; Kavacık, Uzunköprü -Ed.), boğazlı 

(DS:Lüleburgaz -Krk.KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şantaflı (TMİKA), zilli 

(PINGD) 

+lık, +lik, +nık: analık (DS: Kayapa, Lalapaşa, - Ed.; Saray çevresi –Tk.), 

bayınlık (DS:-Ed. göçmenleri), çalıklık (KDS– Demirköy/Lalapaşa –Ed.), falfara-

lık (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hoyratlık (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

kakavannık (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), şapşallık (KDS –Demirköy/Lala-

paşa –Ed.)  

+sız, +süz: aynasız (DS:Fili, Biga -Çkl.), dabansız (EHİKA), yüssüz (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.), uursuz (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

+daş: büzükteş (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

+ıntı, +inti, +untu: yiyinti (KİASV.), uyuntu (DS: Biga, Lapseki –Çkl; KDS 

–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BDA. 260. Deliorman), yapıntı (KİASV.) 

+ma, +me: dikme (DS: Lapseki -Çkl.; Şahin,  Malkara -Tk.; Lüleburgaz, Ça-

vuşköy /Babaeski-Krk.), yalama (EDAJE), yarma (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.) 

+cı, +ci, +cu, +çı, +çü: ampacı (KİASV.), ayankacı (DS:Bayramiç-Çkl.), 

çarqacı (KİASV.), kerāneci  (TMİKA/BSYD;KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

löpçü (1) (DS: Saray –Tk.), maytapçı (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), mıcırıkçı  

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yolcu (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

+ici: yiyici (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 

+ık, +uk: atık (DS:Lüleburgaz ve çevresi -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed), buruk (2) (DS;-Krk.), dönek (1) (DS:Çavuşköy/ Babaeski -Krk.), dırdırık 

(DS: Çavuşköy /Babaeski -Krk.), geberik (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –
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Demirköy/Lalapaşa –Ed.), uyduruk (DS: -Ed.), aynaşık (DS: -Ed.), vuruk (DS: 

Fili,Biga -Çkl.), yılışık (DS:Ceylân /Lüleburgaz –Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.) 

 

C.1.3. Birleşik İsim Durumunda Bulunan Argo Sözcükler 

ayakyolu (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), danataşağı (DS: -Çkl.), kara-

çalı (DS:Lüleburgaz -Krk.;KDS–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), karakulak (DS:Çavuş-

köy /Babaeski –Krk.), körōlu (VYAÖ), alagız (DS:Kaşıkçı -Tk.), başıbozuk 

(DS:Kavacık, Kurtbey,Uzunköprü -Ed.), değirmencahcağası (DS: Lapseki -Çkl.), 

delibaş (DS: Lüleburgaz ve çevresi -Krk.;KDS – Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gemal-

maz (DS: Saray-Tk.), gümüşgöz (DS: Saray -Tk.), kalıngözlü (HİKA; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), odunboku  (KİASV.) 

 

D. Hâl Eki Alarak Oluşturulan Argo Sözcükler 

D.1. Ayrılma Hâli Eki: çöpten çelebi (DS:Lapseki -Çkl.), kafadan ēsik 

(KOF), yerden yapma (DS: Lapseki -Çkl.), osuruktan nem kapmak (KKVE) 

D.2. Yönelme Hâli Eki: yere baqan/ yere bakan (DS: Lüleburgaz -Krk ; 

Lâpseki –Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yalazaya tut-

mak (TMİKA)  

D.3. Belirtme Hâli Eki: kancayı takmak (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 

götünü kurtarmak (TMİKA), kafaları çekmek (KOF), eh anasını (EİİA) 

 

E. İyelik Eki Alarak Oluşturulan Argo Sözcükler: anası koşalanmak 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), canı boklukta bulmamak  (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.) 

 

F. Sözcük Öbeği Durumunda Bulunan Argo Sözcükler 

F.1. İsim Tamlaması Biçimindeki Argo Sözcükler 

F.1.1. Belirtili İsim Tamlaması 

hınzırın kızı (EİİA), kāpenin pedisi (TMİKA), pezevengin ōlu (EİİA) 

F.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması 

ahlat kurusu (DS:-Krk.), akkaya bülbülü (DS:-Ed.), ayran gönüllü (DS: 

Lüleburgaz ve  köyleri -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bocuk domuzu 

(TVMA.), değirmen oluğu (HİKA), değirmencahcağası (DS: Lapseki -Çkl.), ele-

bez kancığı (DS: Ceylanköy , Lüleburgaz -Krk.), gece kirpisi (DS: Lapseki -Çkl.), 

karamursal sepedi (TMİKA), kıç bacā (DS:Lüleburgaz –KİASV; KDS –
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Demirköy/Lalapaşa –Ed.), laf peşravı (KİASV.), marzufan eşǟ (EDAJE), sidik ya-

rışı (THGGS), sokak süpürgesi (DS: Ed.), uçkur işi (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.)  

 

F.2. Sıfat Tamlaması  

boktan iş (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), çanak aazlı (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), gelgeç akıllı (DS:Ceylan Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), gevşek aazlı (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kapçık āzlı 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV.), koca kafalı (EHİKA; TMİKA), muşmula 

suratlı (EUMİKAK), susak ağızlı (DS: Çorlu –Tk.) 

 

G. Deyim Anlamında Olan Argo Sözcükler 

altına sıçmak: Korkmak. (TMİKA), anası koşalanmak: Çok hırpalanmak, 

ezilmek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), āyranlık atmak: Beğenmek. (BMİBH), 

bok yemek: Çok kötü ve sinirlnedirici, yakışıksız bir iş yapmak. (TMİKA), bozuk 

atmak: Sıkkın bir ruh haliyle davranmak, canın sıkkın olduğunu insanlara yan-

sıtmak, bozulduğunu belli etmek. (TMİKA), canı boklukta bulmamak: Kendini 

olmayacak bir iş için riske atmamak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), diş çak-

mak: Öfkelenmek. (HİKA), gıcık çıkarmak: Sorun, mesele çıkarmak. (DS: Lüle-

burgaz -Krk.;-Ed.), göt sıkmak: Gayret etmek, zorluklara katlanmak. (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), göte kına yakmak: Düşmanının olumsuz bir durumuna 

sevinmek. (THGGS), götüne takmamak: Umursamamak. (THGGS), götünü kur-

tarmak: Kötüye doğru giden bir olayı son anda normale döndürmek. (TMİKA), 

gürdeğe gelmek: Kediler çiftleşmek istemek, kızışmak. (DS: -Çkl.), kaçamak 

yapmak:Evli insanın gizli gizli başka kadınlarla flört yapması. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.), kafaları çekmek: İçki içmek. (KOF), kamış koymak: Kapalı 

söz söylemek, dokundurmak. (DS :Lüleburgaz -Krk.), kancayı takmak: Musallat 

olmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kıçına sokmak: Gereksiz bir şey için 

söylenir. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kıçını kaldıramamak: Yerinden kalk-

maya üşênmêk.  (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), nā yapmak: Çocuk dilinde 

dövmek. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed. ; KİASV.), osuruktan nem kapmak: En 

ufak bir şeyden etkilenmek, tepki vermek. (KKVE), palavra sıkmak: Yapması ya 

da yapılması olanaksız şeyleri yapmış ya da yapacakmış gibi konuşmak, yalan 

söylemek, yüksekten atmak, abartmak. (TMİKA), razon kesmek: Hüküm ver-

mek. (EDAJE), sakalına sıçmak: Sövgü sözü. (BKŞÇ), sıkı götlü olmak: Zorluk-

ların üstesinden gelme gücüne sahip olmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), su 

dökmek: İşemek. (EİİA  ;  EUMİKAK ; KOF), tekeye gelmek: Keçi çiftleşmek iste-

mek. (DS:Lüleburgaz -Krk.; Fili,  Biga –Çkl.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 
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tilkilik yapmak: Kurnazlık yapmak. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ufak su 

yapmak: İşemek. (TMİKA), yalazaya tutmak: Bağırarak sövmek. (TMİKA), ya-

muk yapmak: (birine) doğru olmayan bir  davranışta bulunmak. (TMİKA) 

 

H. Köken Bakımından Argo Sözcükler 

H.1. Türkçe Kökenli Sözcükler 

cadaloz (KDS –Demirköy/Lalapaşa–Ed.), cudam (DS:Lüleburgaz -Krk.), 

dangalak (TMİKA), domuzluk (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), dönek (KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed.) , ekti (4) (DS :Vize, Çavuşköy, Babaeski -Krk.), geberik 

(DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), gebeş (DS: Gelibolu -Çkl.), 

hayta (KDS – Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hödük (DS: Saray -Tk.), kaçık (KDS –De-

mirköy/Lalapaşa –Ed.), kaçkın (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kakavan (DS 

Çavuşköy /Babaeski, Lüleburgaz -Krk.; Saray –Tk.), kaltak (KDS –Demirköy/La-

lapaşa –Ed.), kancık (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kırnak (1) (DS: Saray-Tk.; 

Ceylan/Lüleburgaz -Krk.), kırnak (2) (DS: Çavuşköy /Babaeski, Lüleburgaz -

Krk.), kıyak (DS:Lüleburgaz -Krk.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), uçkur işi 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), nanay (KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), ötlek 

(DS:Lüleburgaz -Krk.), savak (DS: Biga -Çkl.;Malkara-Tk.), sümsük (DS: Lülebur-

gaz -Krk.), yalama (EDAJE) 

 

H.2. Yabancı Kökenli Sözcükler  

aznavur Gr. (DS:Büyükmanika, Saray -Tk.), çaça Rum. (DS:Lüleburgaz -

Krk.), çaçaran İt.  (DS:Kaşıkçı -Tk.), çakal (1) Fa.  (DS:Fili, Biga –Çkl.), erif (2) Ar. 

(EİA; VYAÖ; TMİKA), gudubet Ar. (DS: Büyükmanika, Saray -Tk.), hoyrat Rum. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), javuv Fa. (PINGD), kalpazan Fa. (KDS –Demir-

köy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA), kerata Rum. (KDS –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.;TMİKA; KEİYKAD), keriz Fa. (TMİKA), kokona Rum. (KrkKA/KİASV.; KDS –

Demirköy/Lalapaşa –Ed), kopil (1) Rum. (KİASV.;TMİKA), kumkuma Ar. (Avcılar 

–Demirköy –KİASV.), manyak Fr. (TMİKA), meret Ar. (DS: Saray -Tk.), miskin Ar. 

(TMİKA), palavra İsp. (TMİKA), püsür Rum.(DS: -Ed.; Lüleburgaz -Krk.), samıt 

Ar. (KİASV.), seme Fa. (DS: Yaylagöne, Malkara, Kumbağ -Tk.; Lüleburgaz -Krk.; 

İpsala -Ed.; KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), razon İt. (EDAJE), takaza (2) Ar. 

(KDS –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  

 

H.3. Yabancı+Türkçe Kökenli Sözcükler 

hınzırın kızı Ar.+T. (EİİA), pezevengin ōlu Er.+T. (EİİA), sokak süpürgesi 

Ar.+T. (DS: Ed.) 
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SONUÇ 

Doğu Trakya ağızlarında bulunan argo yapılar üzerinde yoğunlaştığımız 

çalışmamız sonucunda, bölgedeki argo kullanımlar 7 alt başlık altına toplanmış-

tır. Bunlar; argo yapıdaki fiiller, insan niteleyicileri, sıfatlar, isimler, ünlemler, 

zarflar ve ikilemelerdir. Özellikle bölgede kullanılan isim, fiil ve insan niteleyici-

lerinin argo kullanımlarındaki yoğunluk dikkati çeken bir durum arz etmekte-

dir. Daha sonra alt başlıklar altında verilen argo yapılar şekil bilgisi ve köken 

bakımından incelenmiştir. Doğu Trakya ağızlarından derlenen argo yapıların 

kökenlerine bakıldığında Türkçe ve yabancı kökenli sözcük sayısı hemen hemen 

birbirine yakın olmakla birlikte Türkçe kökenli sözcükler sayıca daha üstündür. 

Kökeni Türkçe olan sözcükler dışında Arapça, Farsça ve Rumca kökenli sözcük-

ler çoğunluktadır. Bunların yanında diğer dillerden Fransızca, İspanyolca, Gür-

cüce, Ermenice ve İtalyancadan alıntı sözcüklere de rastlanmıştır.  

Argo sözcükler türetilirken en işlek kullanılan yapım ekleri +lık, +lik; +ık, 

+uk; +lı, +li ve +cı, +ci, +çı olarak belirlenmiştir. Birleşik isim durumunda da pek 

çok sözcüğe rastlanmıştır. Doğu Trakya ağızlarında isim tamlaması şeklinde ku-

rulan argo sözcüklerin büyük bir kısmı belirtisiz isim tamlaması kalıbındadır. 

Belirtili isim tamlaması kalıbında sadece 3 sözcüğe denk gelinmiştir. Son olarak 

çalışmamızda göze çarpan diğer bir husus ise deyim anlamında bulunan argo 

yapıların çokluğudur.  

Bölgede bulunan (İstanbul hariç) 4 şehir ve köyleri üzerine yapılan saha 

çalışmaları veya diğer söz varlığı çalışmalarından hareketle oluşturduğumuz bu 

çalışmanın kültür dünyamız için önemli bir katkı yapacağını düşünmekteyiz. 

 

Kısaltmalar 

Ar.: Arapça 

Fa.: Farsça 

Rum.: Rumca 

Fr.: Fransızca 

Er.: Ermenice 

İsp.: İspanyolca 

İt.: İtalyanca 

Gr.: Gürcüce 

T.: Türkçe 

Kendi derlediğimiz özgün kelimeler. (KDS) 
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Kumuklarda Tezlik Tasvir Fiili 

Doç. Dr. Osman UYANIK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ÖZET: Tezlik ifadesi, insanın kendisini ifade edebilmesi için gerekli ya-
pılardan biridir. Türkçedeki tezlik ifadesi birleşik fiil yapılarıyla oluşturulmak-
tadır. Bu yapı “Asıl Fiil (+) Zarf-fiil Eki (+) Yardımcı Fiil” formülü ile gerçekleşir. 
Bu birleşik fiilde anlam asıl fiil üzerindedir, yardımcı fiil ise tezlik ifadesini sağ-
layan çekim unsuru olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye Türkçesinde tezlik ifadesini sağlayan yardımcı fiil “ver-”dir. Bu 
yardımcı fiil, farklı Türk lehçelerinde tezlik ifadesi dışında farklı görevlerde de 
kullanılabilmektedir. Bunun sebebi yardımcı fiilin gerçek anlamında olmayıp 
çekim unsuru olarak kullanılmasıdır. Bundan dolayı “ver- ” yardımcı fiilinin dı-
şında başka yardımcı fiiller de farklı Türk lehçelerinde tezlik ifadesi taşıyabil-
mektedir.  

Çoğunluğu Kafkasya coğrafyasında yerleşmiş bulunan Kumuklarda, tez-
lik ifadesi “yiber-” yardımcı fiili ile sağlanmaktadır. Gerçek anlamı “gönder-” 
olan bu fiil, yardımcı fiil olarak Türkiye Türkçesinde tezlik tasvir fiili olan “ver-
” yardımcı fiilinin karşılığıdır. 

Kumuk Türkçesi, yeterlik tasvir fiili olarak diğer Türk lehçelerinden 
farklı olarak “bol-” yardımcı fiilini kullandığı gibi tezlik tasvir fiili için de diğer 
Türk lehçelerinden farklı bir yardımcı fiil kullanmaktadır. Bu farklılıklar, Ku-
muk Türkçesini özel bir konuma yerleştirmektedir. Kumuk Türkçesindeki bu 
farklılıkların incelenmesi, Kumuk Türkçesinin Türkçe içerisindeki yerinin be-
lirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Tezlik tasvir fiili, Kumuk Türkçesi, yiber- tasvir fiili 
 

Urgency Description Verb in Kumuks 
 
ABSTRACT: The expression of urgency is one of the necassary structu-

res for a person to express himself. The expression of urgency in Turkish is 
formed by compound verbs. This structure takes place in the form of the “main 
verb (+) adverb affix (+) auxiliary verb” formula. The meaning of this combi-
ned verb is on the main verb and the auxiliary verb is used as the inflectional 
morpheme for the expression of urgency 

Auxiliary  verb of the expression of urgency in Turkey Turkish is “ver-“ 
auxiliary verb. This auxiliary verb can also be used in different tasks in diffe-
rent Turkish dialects except for the expression of urgency. This is because the 
auxiliary verb is not real meaning but it used as an inflectional morpheme. 
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Therefore, other auxiliary verbs for “ver-“ auxiliary verb can be used in expres-
sion of urgency in different Turkish dialects, too. 

The expression of urgency is provided with auxiliary verb “yiber-“ in 
Kumuks the majority of which is settled in the Caucasus region. This auxiliary 
verb which is the real meaning of “send (gönder-)“ correspond as the expres-
sion of urgency “give (ver-)“ auxiliary verb in Turkey Turkish. 

Kumuk Turkish uses “be (bol-)“ auxiliary verb for the expression of ef-
ficiency as different from other Turkish dialects as well as they use an different 
auxiliary verb for the expression of urgency different from other Turkish dia-
lects. These differences place Kumuk Turkish in a special position. The exami-
nation of these differences in Kumuk Turkish is important in terms of deter-
mining its location in Turkish. 

Key Words: the expression of urgency, Kumuk Turkish, “yiber-“ desc-
ription verb. 

 

 

Giriş:  

Türkçede yeni eylem ve kavramlara karşılık bulmak için ekler kullanılır. 

Bu yeni karşılıklar bazen de kelime birleşmeleri ile oluşturulur. Kelime birleş-

melerinin önemli bir bölümünü de birleşik meydana getirir. Birleşik fiiller için 

en az iki unsur gereklidir. Birinci unsur, anlamı üzerinde barındıran asıl unsur-

dur. Bu unsur isim ya da fiil olabilir. İkinci unsur yardımcı unsurdur. Yardımcı 

unsur, yardımcı fiildir. Yardımcı fiiller ya isimle birleşerek onu fiilleştirir (sağ-

lıklı ol-, farz et- gibi) ya da asıl fiille bazı kurallar dâhilinde birleşerek yeni bir 

fiil oluşturur. Bu şekilde oluşan birleşik fiiller, anlam yönünden ikiye ayrılmak-

tadır.  

Bunlardan birincisinin formülü (asıl fiil + -mA isim-fiil eki + -(y)A yönelme 

hâli eki + yardımcı fiil)dir. Bu formülle kurulan birleşik fiillerde, yardımcı fiil 

anlamını kaybetmemekte ancak anlam yönünden asıl fiile (söylemeye başla-), 

(yıkanmaya başla-) (Korkmaz, 1988: 108) örneklerinde görüldüğü gibi yar-

dımcı olmaktadır. 

Bu tür birleşik fiillerden ikincisinin formülü (asıl fiil + zarf-fiil eki + yar-

dımcı fiil)dir. Bu formülle kurulan birleşik fiillerde ise yardımcı fiil anlamını tü-

müyle kaybeder. Artık bu yardımcı fiiller asıl fiili tasvir etmekle görevlidirler. 

Bu tipteki yardımcı fiillere tasvir fiilleri denmektedir. 

Türkçede bu şekilde görülen tasvir fiillerinden “dur-” sürekliliği (yazadur-

), “yaz-” yaklaşmayı (göreyaz-), “ver-” tezliği (yiyiver-), “bil-” ve “u-” ise yeterli-

liği (okuyabil-, alama-) ifade etmektedir. 
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Türkiye Türkçesinde tezlik ifadesi için hem olumlu da hem olumsuzda sa-

dece ver- tasvir fiili kullanılmaktadır. Olumsuz ifade için asıl fiilden sonra (yaz-

mayıver-)  ya da tasvir fiilinden sonra (yazıverme-) “-mA” fiilden fiil yapma eki 

kullanılır. Ancak her iki kullanımda anlam farklılığı bulunmaktadır.  

 

Eski Türkçede Tezlik: 

Tasvir fiiller dilin ihtiyacına göre Türkçenin ifade gücüne yardımcı olmak 

üzere kullanılan yapılardır. Asıl fiille zarf-fiiller aracılığıyla birleşerek asıl fiili 

tasvir görevinde bulunurlar. Bunlar farklı anlam görevinde olabilir. Köktürk, 

Uygur ve Karahanlı dönemlerinde Türkiye Türkçesinde olduğu şekliyle tezlik 

ifadesine rastlanmamıştır. Türkiye Türkçesinde tezlik için kullanılan “ver-“ tas-

vir fiili Köktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar tarafından da kullanılmaktadır. An-

cak bu yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller tezlik ifadesi taşımamaktadır. Eski 

Türkçede “ay-u bir-” birleşik fiili “bildirmek” anlamındadır, daha özel anlamda 

ise “bir başkasının menfaati için bildirmek”  anlamına girer (Gabain: 1988, 90).  

Köktürk Türkçesinde “bir-” tasvir fiili tezlik bildirmez, kesinlik bildirir. Bu 

yüzden Türkiye Türkçesine, Orhun Kitabelerindeki “bir-” yardımcı fiilini tezlik 

tasvir fiili (ver-) olarak aktarmamak gerekir. Tut-a birmiş (tutmuştur),  it-i bir-

miş (düzenlemiştir), süleyü birmiş (sefer etmiş), al-ı birmiş (almış), tik-e birdim 

(diktim) anlamındadır ve kesinlik bildirir (Ercilasun: 2004, 190).  

Kültigin Abidesinin doğu cephesindeki “Kişi oġlınta üze eçüm apam Bu-

mın Ķaġan İstemi Ķaġan olurmış. Olurupan Türk budunung ilin törisin tuta bir-

miş, iti birmiş.” (Ergin: 1991,67) ifadeleri “İnsan oğlunun üzerine ecdadım Bu-

min Kağan, İstemi Kağan idareci olmuş, Hüküm sürerek Türk milletinin ilini tö-

resini tutmuş, düzenlemiş.” şeklinde Türkiye Türkçesine aktarılmalıdır. 

Uygur döneminde de “bir-” yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik fiiller tez-

lik ifadesi taşımazlar. Maitr’de “bir-” yardımcı fiilinin, asıl fiille –p zarf fiili ile 

bağlanmış örnekleri bulunmaktadır. Bu örneklerde de “bir-” yardımcı fiili 

“başla-p bir-ing” (başlayın) (Gabain: 1988, 91) örneğinde olduğu gibi tezlik ifa-

desi taşımaz. Karahanlı döneminde de “bir-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik 

fiiller kesinlik ifadesi taşımaya devam eder. Kutadgu Bilig’in 854. beytinde ge-

çen “bir-” yardımcı fiili tezlik bildirmez, kesinlik bildirir “Bu Ay Toldı aydı eşşit-

tim munı/Takı bir sözüm bar ayu bir anı”, (Bu Ay Toldı dedi, işittim bunu/ Daha 

bir sözüm var, cevapla onu.) (Ercilasun: 2004, 310). 

Mecdut Mansuroğlu (1979: 170) Kutadgu Bilig’in 1715. beytinde geçen 

“kälü ber-“ ifadesini “geliver” şeklinde Türkiye Türkçesine aktarsa da bu akta-

rımı önceki çeviri yanlışlarının devamı olarak görmek gerekir. Aynı beyti Reşit 
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Rahmeti Arat (1988, 132) “Olamayacak kimseye devlet ve saâdet gelirse, o aya-

ğına gelen bu devleti derhâl teper.” şeklinde Türkiye Türkçesine aktarmıştır. 

Tezlik ifadesi Eski Türkçeden sonraki dönemde yazı diline girmiştir. Ha-

rezm Türkçesinde “bir-/ber-“ yardımcı fiili hem Eski Türkçedeki gibi bir başka-

sının lehine bir eylem ifadesi taşımakta hem de tezlik ifadesi taşımaktadır. Ha-

rezm dönemi eserlerinden Muinül Mürid’de geçen “Tilimni ķılu bir arıġ.” (Dilimi 

arı kılıver) ifadesi tezlik tasvir fiili görevindedir. Nehcül Feradis’teki “Maɳa 

`Ali’ni ündäyü beriɳ.” cümlesi (Ali’yi bana çağırıverin.)”(Eckmann: 1979, 209) 

manasında tezlik ifade eder. Bu dönemden sonra her Türk lehçesinde tezlik ifa-

desi taşıyan tasvir fiilleri görülmeye başlar. Bu tasvir fiiller bazı lehçelerde aynı, 

bazılarında farklıdır. Bazı lehçelerde de birden fazla tezlik tasvir fiili görülebil-

mektedir. 

 

Günümüz Türk Lehçelerinde Tezlik Tasvir Fiili: 

Aşağıda belli başlı Türk lehçelerindeki tezlik tasvir fiilleri sıralanmıştır. 

Bu lehçelerdeki tezlik tasvir fiillerinin ortak olması, lehçeler arasındaki ilişkiyi 

göstermesi açısından önemlidir. Türk lehçelerindeki tezlik tasvir fiillerinin fark-

lılığı ise lehçeler arasındaki münasebetin azlığını göstermektedir. Tezlik tasvir 

fiillerinde farklılıklar olsa da bütün Türk lehçelerinde tezlik ifadesi aynı for-

mülle kurulur. Bu formül (asıl fiil + zarf-fil eki + tezlik tasvir fiili)dir. 

 

Gagavuz Türkçesi  

Gagavuz Türkçesinde tezlik ifadesi “ver-” tasvir fiili ile sağlanır: Çıkı-

vermää (çıkıvermek), girivermää (girivermek). 

Bazen Gagavuz Türkçesinde ı,i,u,ü zarf-fiil eki düşer: Salvermää (salıver-

mek) (Özkan, 2007: 132). 

 

Azerbaycan Türkçesi 

Azerbaycan Türkçesinde tezlik ifadesi “ver-” tasvir fiili ile sağlanır:  Bakı-

ver (bakıver). 

 

Türkmen Türkçesi 

Türkmen Türkçesinde tezlik ifadesi “ber-” tasvir fiili ile kurulur. Asıl fiille 

bağlantıyı -ı,-i,-u,-ü veya -p zarf-fiil eki sağlar: Aydıp ber (söyleyiver), guyup ber 

(döküver), gelibersin (geliversin), gidibereyin (gidivereyim) (Kara, 2007: 276). 
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Özbek Türkçesi 

Özbek Türkçesinden birden fazla tasvir fiil ile tezlik ifadesi sağlanabilir. 

Bunlardan biri (-ä ve -y) zarf fiil ekinden sonra gelen “ber-/ver-” tasvir fiilidir. 

Bir diğeri (-b) zarf fiil ekinden sonra gelen “yubår-” tasvir fiilidir. Asıl fiilden 

sonra gelen - ä ver-, - ä/-y ber-, -b yubår-  kalıpları ile kurulan bu birleşik fiil, 

Türkiye  Türkçesine birebir aktarılamamaktadır: Aber (alıver),  başlap yubar 

(başlayıver) (Öztürk, 2007: 335). 

 

Uygur Türkçesi 

Uygur Türkçesinde asıl fiilin -a, - ä zarf-fiil eki ile “ber-/ver-” tasvir fiiline 

bağlanmasıyla tezlik ifadesi sağlanır. Çekim sırasında tasvir fiili “vär-” şekline 

girebilir: Başliväridigansän (başlayıvereceksin), eliväriptimän (alıvermişim), 

yazmivär (yazmayıver) (Ersoy, 2007:410). 

 

KazakTürkçesi 

Kazak Türkçesinde birden fazla tasvir fiil ile tezlik ifadesi sağlanabilmek-

tedir. Bunlardan biri asıl fiile (-e) zarf fiil ekiyle bağlanan “qal-” tasvir fiilidir: 

Ḳızıġımdı köre ḳal / Menimenen oyna da (Benimle oyna da hünerimi görüver). 

Bir diğeri, -a, -e; -y veya  -(I)p zarf fiil ekinden sonra “ber-” yardımcı fiili ile ku-

rulur: Aytıp ber- (söyleyiver). Bir başkası, -a, e; -y zarf fiil eklerinden sonra “sal-

” yardımcı fiili ile kurulur: Jar-a sal- (yarıver-). Başka bir tezlik ifadesi ise -(I)p 

zarf fiil ekinden sonra “jiber-” yardımcı fiilinin getirilmesi ile kurulur: Jılap jiber- 

(ağlayıver-) (Balci:2012 185). 

 

Kırgız Türkçesi 

Kırgız Türkçesinde de tezlik tasvir fiili ile kurulan birleşik fiiller birebir 

Türkiye Türkçesine aktarılamamaktadır. “ber-” tasvir fiili –a,e,ı,i,u,ü,-y zarf-fiil 

ekleri ile kullanılırsa tezlikle beraber hareketin sürekli yapıldığını ve tekrar 

edildiğini de bildirir. “ber-” tasvir fiili -p zarf-fiil eki ile kullanılmışsa hareketin 

başkasının yararına yapılması söz konusudur: Aytıp berdi (söyleyiverdi), bara-

berdi (gidiverdi), okuy berdi (okuyuverdi) (Çengel, 2007:525). “ket-” yardımcı 

fiili –A/-O; -y zarf-fiil ekiyle kullanıldığında tezlik anlamı verir: Süylöy ketti (Ko-

nuşuverdi) (Çengel, 2007: 226). 

 

Karakalpak Türkçesi 

Karakalpak Türkçesinde “ber-” tasvir fiili tezlik anlamının yanında sürek-

lilik anlamı da taşır: Söyley ber- (söyleyiver-), kele ber- (geliver-), soray ber- 

(soruver-)(Uygur, 2007: 593). 
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Nogay Türkçesi 

Nogay Türkçesinde de birden fazla tasvir fiili, tezlik ifadesi için kullanıl-

maktadır. Nogay Türkçesinde asıl fiilden sonra gelen a,e/-y zarf-fiil ekinden 

sonra gelen “ber-” tasvir fiili, -(I)p zarf-fiil ekinden sonra getirilen “yiber-” tasvir 

fiili, -a,-e/-y zarf-fiil ekinden sonra kullanılan “kal-” tasvir fiili, -(I)p zarf-fiil ekin-

den sonra gelen “ket-” tasvir fiili, -a,-e/y zarf-fiil ekinden sonra kullanılan “koy-

” tasvir fiili, tezlik ifadesi için kullanılan tasvir fiilleridir: Kışkıraber- (bağırıver-

), şorşup yiber- (zıplayıver-), köre kal- (görüver-), aytıp koy (söyleyiver-), köri-

nip ket- (görünüver-) (Akbaba, 2007: 660). 

 

Tatar Türkçesi 

Tatar Türkçesinde, asıl fiilden sonra gelen -p zarf-fiil eki ve ardından ge-

tirilen “ciber-” tasvir fiili tezlik ifadesinin kurulmasını sağlar: Cılap ciberdé (Ağ-

layıverdi.) (Öner, 2007: 722). 

 

Kırım-Tatar Türkçesi 

Kırım Tatar Türkçesinde de birden çok tasvir fiil ile tezlik ifadesi sağlan-

maktadır. Kırım Tatar Türkçesinde tezlik ifedelerinden biri, asıl fiilden sonra -p 

zarf-fiil eki ve “al-” tasvir fiili ile sağlanır: Anavı qız maña külümsirep aldı (Şu 

kız bana gülüverdi.), Qarap algan ediñiz (Bakıverdiniz.). Bir diğer tezlik ifadesi -

a,-e zarf-fiil ekinden sonra kullanılan “qoy-” tasvir fiili ile sağlanır: Tabanına ku-

vet bere qoya (Tabanına kuvvet veriverdi “kaçıverdi.”). Tezlik ifadelerinden biri 

de -p zarf-fiil ekinden sonra getirilen “taşla-” tasvir fiili ile kurulur: Aytıp taşladı 

(Söyleyi verdi.). Bir başkası ise -p zarf-fiil ekinden sonra “yiber-” tasvir fiili ile 

kurulur: Ağlap yiberdi (Ağlayıverdi.) (Yüksel, 2007: 859). 

 

Karaçay-Malkar Türkçesi 

Karaçay-Malkar Türkçesinde de birden fazla tasvir fiille tezlik ifadesi sağ-

lanmaktadır. Bunlardan biri -b zarf-fiil ekinden sonra “qoy-” tasvir fiili ile kuru-

lur: Sındırıp qoygandı (Kırıvermiş.). Bir diğer tezlik ifadesi –ib zarf-fiil ekinden 

sonra getirilen “iy-” tasvir fiili ile sağlanır: Aytıp iygense (Söyleyivermişsin.). 

Tezlik ifadesinin bir başka kuruluşu ise –ib zarf-fiil ekinden sonra “ket-” tasvir 

fiilinin getirilmesiyle oluşur: Kaçıb ketti (Kaçıverdi.) (Tavkul, 2007: 916). 

 

Hakas Türkçesi 

Hakas Türkçesinde –a veya-i zarf-fiil ekinden sonra “pir-” tasvir fiil getiri-

lerek tezlik ifadesi sağlanır: Oyni pirgen (Oynayıvermiş), odıra pir- (oturuver-

)(Arıkoğlu, 2007: 1121). 
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Tuva Türkçesi 

Tuva Türkçesinde -a veya -y zarf-fiil ekinden sonra “ber-” tasvir getirile-

rek tezlik ifadesi sağlanır: Uduy bergen (Uyuyuvermiş), düjey ber- (rüya görü-

ver-) (Arıkoğlu, 2007: 1205). 

 

Altay Türkçesi 

Altay Türkçesinde de birden fazla tasvir fiille tezlik ifadesi sağlanmakta-

dır. Bunlardan biri, asıl fiilden sonra getirilen -p zarf-fiil eki ve “iy-” tasvir fiilidir. 

Bir diğeri, asıl fiilden sonra getirilen -a,-e zarf-fiil eki ve “sok-” tasvir fiilidir (Gü-

ner Dilek, 2007: 1062). Bir başkası asıl fiilden sonra getirilen -a,-e zarf-fiil eki ve 

“tüş-” tasvir fiilidir(Güner Dilek, 2007: 1062). 

 

Kumuk Türkçesinde Tezlik Tasvir Fiili: 

Kumuk Türkçesinde tezlik ifadesini sağlayan bir yardımcı fiil vardır. Bu 

yardımcı fiil “yiber-” yardımcı fiilidir. “Yiber-” fiilinin gerçek anlamı Türkiye 

Türkçesinde “gönder-”dir (Bammatov: 1969, 157). Bunun yanında Türkiye 

Türkçesinde “izin ver-, salıver-, bırak-, sok-, geçir-, zaman geçir-, serbest bırak-

” (Pekacar: 2011,396) gibi anlamları da vardır. Bu fiil aşağıdaki cümlelerde ger-

çek anlamında kullanılmıştır. 

Atası ulanına süyünç kagız yazıp bir kulnu bulan berip yibere (Gadciyeva: 

1958, 42). Babası oğluna müjde mektubu yazarak bir hizmetçisi ile (hizmetçi-

sine verip) gönderir. 

Ulluları da munu sözün layıklı görüp atasına savgat etip üç pastan yibere 

(Gadciyeva: 1958, 69). Büyükleri de bunun sözünü münasip görüp babasına he-

diye olarak üç kavun gönderir. 

Kumuk Türkçesinde de tezlik ifadesi için diğer Türk lehçelerinde olduğu 

gibi “asıl fiil + zarf-fiil eki + yardımcı fiil” formülü kullanılır. Bu formüldeki bir-

leşik fiilde anlam, asıl fiil üzerindedir. Fiille tezlik ifadesi kazandıran “yiber-” 

tasvir fiili, asıl fiile “-p” zarf-fiil ekiyle bağlanmaktadır. Bu şekilde kurulan birle-

şik fiil, Türkiye Türkçesindeki tezlik ifadesini birebir karşılamaktadır. Kumuk 

sözlü edebiyat ürünleri arasında yer alan “Kumuklanı Yomakları va Habarları” 

adlı masal kitabında tezlik ifadesi taşıyan bazı cümleler şunlardır: 

Bir zamandan takanı içindegi cibin kozgalıp çıgıp Kulbay’nı san-sanın tigip 

yibereler (Gadciyeva: 1958, 239). Bir zaman sonra kovanın içindeki arılar hare-

kete geçip çıkarak Kulbay’ın tüm vücudunu sokuverirler. 

“Dür busa yahşı.” dep kuburdan tapançasın çıgarıp avuz otun da ongarıp 

yahşı karap urup yibere Biy Mosevke (Gadciyeva: 1958, 180). “Öyle ise iyi.” deyip 
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yerinden tabancasını çıkarıp ağız ateşini de yakıp iyi nişan alarak vuruverir Bey 

Mosevke. 

At yelkesinden habıp gönün etine giyirip yibere (Gadciyeva: 1958, 26). At 

ensesinden ısırıp derisinin etine geçiriverir. 

Tek davga üyrengen at, atışıv tavuşlanı da eşitgende duvlap devlege bağıp 

çabıp yibere (Gadciyeva: 1958, 235). Ama savaş öğrenen at, nara seslerini de işi-

tince şiddetlenip devlere doğru koşuverir. 

Bular eki de kalaçnı alıp yürüp yibereler (Gadciyeva: 1958, 14) Bunlar iki 

çöreği alıp yürüyüverirler. 

Bara  bara kuruh baş tavnu tübüne yetişe turup, bulaga kaban çabıp yibere. 

(Gadciyeva: 1958, 39). Gide gide sırık baş dağın dibine yetişince bunlara yaban 

domuzu (koşuverir) saldırıverir. 

O örge, bu töben tartıp yibereler. (Gadciyeva: 1958, 114). O yukarı, bu aşağı 

çekiverirler. 

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi Kumuk Türkçesinde tezlik ifadesi 

taşıyan bir tasvir fiili vardır. Kumuk Türkçesinde tezlik ifadesi taşıyan tek bir 

tasvir fiil bulunması dikkat çekicidir.  

 

Sonuç: 

Türkçe, devrin ihtiyaçlarına göre kendi kuralları içerisinde yeni yapılar 

oluşturabilen bir özelliğe sahiptir. Bu yapılardan biri de tasvir fiiller kullanılarak 

oluşturulan birleşik fiillerdir. Türkçede tasvir fiillerle yeterlik, süreklilik, yak-

laşma, tezlik ve benzeri ifadeler sağlanabilmektedir. Bu yapılar Türkçenin tarihî 

devirlerinde ve lehçelerinde farklı zamanlarda ortaya çıkmış olmalıdır. Örneğin 

yeterlilik ifadesi taşıyan tasvir fiillerle oluşturulan birleşik fiiller Köktürkler 

devrinde görülürken bu dönemde tezlik ifadesi taşıyan tasvir fiillere rastlanma-

maktadır. Geniş bir yazılı kaynağa sahip olan Uygur döneminde de tezlik tasvir 

fiillerine rastlanmaması, tasvir fiillerin aşamalı olarak Türkçede kullanılmaya 

başlandığı fikrini kuvvetlendirmektedir. Türkçede tezlik tasvir fiilleri ile ilk ola-

rak Harezm devrinde yazılan eserlerde karşılaşılmaktadır. 

Tasvir fiillerle kurulan birleşik fiillerin hepsinin yapısı aynıdır. Köktürk 

döneminde görülen yeterlilik birleşik fiili de Harezm döneminde görülmeye 

başlanan tezlik birleşik fiili de diğer tüm tasvir fiillerle kurulan birleşik fiiller de 

aynı formülle kurulur. Günümüzdeki bütün Türk lehçelerinde tasvir fiiller de-

ğişse de tasvir birleşik fiillerin kuruluşu aynı formülle yapılmaktadır. Bu formül 

“asıl fiil (+) zarf-fiil eki (+) tasvir ifadesi taşıyan yardımcı fiil” formülüdür. 
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Tezlik ifadesi taşıyan yardımcı fiil Harezm döneminde “bir-/ber-” yar-

dımcı fiilidir. Pek çok Türk lehçesinde fonetik değişikliğe uğrasa da (ber-, ver- 

vb.) hâlâ kullanılmaktadır. Asıl fiille tasvir fiilini bağlayan zarf-fiil eki değişiklik 

gösterebilir. Bu zarf-fiiller -ı,-i,-u,-ü veya -(ı)p olabilmektedir. 

Türk lehçelerinde “bir-“ yardımcı fiili dışında “yiber-, sal-, kal-, ket-, koy-, 

-iy, sok-, -tüş-” vb. yardımcı filler de tezlik tasvir fiili olarak kullanılmaktadır. 

Tezlik ifadesi için bu kadar çok tasvir fiilinin bulunması, eski çağlardan beri 

Türk ağızlarında tezlik ifadesinin bulunduğunu göstermesi bakımından önemli-

dir. Harezm döneminde “bir-/ber-” yardımcı fiili tezlik ifadesiyle yazı dilinde 

kullanıldığı için en yaygın tezlik tasvir fiili budur. Lehçelerdeki diğer tasvir fiil-

leri kendilerine has tasvir fiillerdir. Bu yüzden diğer lehçelerle ilgisi olan lehçe-

lerde birden fazla tezlik tasvir fiili bulunmaktadır. Eskiden beri yazı dilini kulla-

nan veya diğer lehçelerden fazla etkilenmeyen lehçelerde tek bir tasvir fiili bu-

lunmaktadır. Türk lehçelerinin ortak tasvir fiilleri kullanılması o lehçelerin kö-

keninin belirlenmesinde ve diğer lehçelerle etkileşimini göstermesinde bir kıs-

tas olarak alınabilir. 

Kumuklarda tezlik ifadesi için sadece “yiber-” tasvir fiili vardır. Kumuklar 

yeterlilik ifadesi için de Batı Türklerinin kullandığı “bil-” ve “u-” tasvir fiilini ya 

da diğer Türklerin kullandığı “al-” tasvir fiilini kullanmayıp sadece “bol-” tasvir 

fiili kullanmaktadırlar. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk’te Kumuklardan 

en batıdaki Türkler olarak bahsedilmektedir ve o tarihten beri Kumuklar hep 

aynı bölgede, “Dağıstan’da” Hazar denizinin batısında yaşamaktadırlar. Bu se-

bepten diğer Türk boylarıyla irtibatları az olmuştur. Bu durumdan Kumukların 

diğer Türk lehçelerinden etkilenmediği ve saf Kıpçak Türkçesini yaşattığı sonu-

cuna ulaşılabilir. Bu durum Kumukların dilini önemli bir konuma getirmektedir. 

Bu çalışmadan, tasvir fiillerinin incelenmesiyle Türk boyları ve dolayısıyla 

Türk lehçeleri arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak belirlenebileceği anla-

şılmaktadır. Çalışma bu yönüyle Türkoloji araştırmalarına katkı sağlayacaktır. 
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Türkiye Türkçesi Deyimlerinde Edatlar 

Dr. Yıldız Yenen AVCI 

 

 
ÖZEt: Cümle içindeki diğer unsurlar ile girdikleri ilişki sonucu anlam 

kazanan edatlar, Türkçenin isim soylu sözcük türleri arasında yer almaktadır.  
Bu çalışmada Türkiye Türkçesi deyimlerinde edatların varlığı ve bunların kul-
lanım özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma betimsel analiz mode-
lindedir.  Veriler Ömer Asım Aksoy tarafından hazırlanan “Deyimler Söz-
lüğü”222 adlı eserden hareketle elde edilmiştir. Verilerin analizinde sıklıkları 
ve yüzdelik hesapları dikkate alınmıştır. İncelenen deyimlerde toplam 10 edat 
türünün kullanıldığı görülmektedir:  ile (f=104), gibi (f=90), mi (f=78), kadar 
(f=33),  değil (f=19), -e göre (f=11), için (f=9), -e karşı (f=3), -den beri (f=2), -e 
doğru (f=1).  

Sonuç olarak incelenen deyimlerde en çok ile, en az ise –e doğru edatına 
yer verilmiştir. “İle” genel olarak araç ve durum anlamında kullanılmıştır. De-
yimlerde bu edata bağlı olarak beraberlik, neden ve zaman anlamı veren kul-
lanımlar son derece azdır. Bu durum deyimlerin bir yargıyı belirtmesinden zi-
yade bir durumu anlatmasından kaynaklanmaktadır. “İle” edatı en çok göz 
(10) ve ayak  (5) sözcüğüyle birlikte kullanılmıştır. Zamanda yakınlık anlamı 
veren “–e doğru” edatının ise yalnızca “sabaha doğru” deyiminde görüldüğü 
tespit edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Deyimler, sözcük türleri, edatlar,  edatların kulla-
nım özellikleri 

 

Prepositions In Turkey Turkish Idioms 
 
ABSTRACT: The prepositions that have a positive relationship with the 

other elements in the sentence are among the noun word types of Turkish. In 
this study, the presence of prepositions in Turkey Turkish idioms and tried to 
determine their usage features. Research is in descriptive analysis model.  The 
data was obtained from the book "Dictionary of Idioms"223  prepared by Ömer 
Asım Aksoy. Frequency and percentage calculations were taken into account 
in the analysis of the data. A total of 10 types of prepositions are used in the 
idioms examined:  ile (f=104), gibi (f=90), mi (f=78), kadar (f=33),  değil (f=19), 
-e göre (f=11), için (f=9), -e karşı (f=3), -den beri (f=2), -e doğru (f=1).  

                                                           
222 Ömer Asım Aksoy,  Deyimler Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2017. 
223 Ömer Asım Aksoy, Dictionary of Idioms, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2017. 
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As a result, most used preposition was “-ile”, least used was “–e doğru” 
preposition in the examined idioms. "ile" is generally used in vehicle and situ-
ation. In the idioms, there are very few uses for meaning, togetherness and 
time, depending on this verb. This is due to the fact that the idioms are about 
a situation rather than a judgment. "ile" is most often used with the word eye 
(10) and foot (5). It has been found that the "-e doğru" preposition, meaning 
proximity in time, is only seen in "sabaha doğru (toward morning)" idiom.  

Key Words: Idioms, word types, prepositions, semantic characteristics 
of prepositions,  usage characteristics of prepositions 

 

 

Giriş 

İngilizcede postposition, particle, pointer word, adposition, preposition ola-

rak geçen edat sözcüğünün tanımı üzerine birbirine yakın görüşler ifade edilmiş 

olsa da hangi sözcüğün edat olup olmadığı ya da bu kavramın sınırları konu-

sunda birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu durum eskiden ekleş-

miş veya ekleşmemiş, yapımlık ve çekimlik bütün bağlı biçim birimleri için kul-

lanılan edat sözcüğünün günümüzde yalnızca çekimlik bağlı biçim birimlerin 

ekleşmiş olanları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır.224  Zülfikar’a göre 

bağlaçlar gibi edatların da sözlüklerde belirli tanımları verilmemiştir ve bunlar 

görevli, yardımcı veya anlamsız kelimeler diyebileceğimiz kelime grubuna 

dâhildirler. Cümlenin kuruluşunda birtakım bağlamalar yapmaya225  yarayan bu 

sözcükler kavramlar arasında türlü anlam ilgisi kurar ve anlamları ancak bu gö-

revleriyle belirir.226   

Edat sözcüğünü ünlem (ay, oh, hey, ey, evet, hayır, yo, değil vb.), bağlama 

(ve, ile, ya… ya, hem… hem, veya, yahut vb. ) ve son çekim edatları olarak üçe 

ayrıldığını dile getiren ve günümüzde kullanılan edat kavramını son çekim edat-

ları ( ile,  için, dolayı, beri, göre vb) olarak ifade eden Ergin227  önceleri dilde 

sayısı çok az olan ve dışarıdan alınma bazı isim ve fiil şekillerinin kalıplaşarak 

edatlaşması sonucunda sayısı artan bu kelime türünün tek başlarına anlamları 

olmadığını fakat anlatım içinde anlam kazandığını ve kelime yapımına elverişli 

olmadığını dile getirir.228  Edatlar üzerine kapsamlı bir araştırma yapan 

                                                           
224  Günay Karaağaç, Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2013, s. 351. 
225  Hamza Zülfikar,  “Türkçede Cümle”, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yayınevi, Bursa, 2004, s. 
212. 
226 Tahir Necat Gencan, Dilbilgisi, Kanaat Yayınları, İstanbul 1991, s.226. 
227 Muharrem Ergin,  Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Basım Yayın Tanıtım, İstanbul 2012, s. 
313. 
228 Muharrem Ergin,  age, s. 313-319. 
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Hacıeminoğlu’nun bu sözcük türünü anlam ve kullanım özelliklerine göre on 

gruba ayırdığı görülür. 

1.Çekim edatları: isimlerden sonra gelerek, bağlı olduğu isimle cümlenin 

diğer unsurları arasında zaman, mekân, cihet, tarz, benzerlik, başkalık vb. gibi 

bakımlardan çeşitli ilgiler kuran kelimelere denir. Eski Türkçede bugüne kadar 

kullanılagelen çekim edatları yapı ve menşe bakımından üç çeşittir. Fiil menşeli 

olanlar, isim menşeli olanlar, yabancı asıllı olanlar 

2.Bağlama edatları: Cümleleri veya cümle içinde kelimeleri ve kelime 

gruplarını ya mana bakımından yahut şekil itibariyle birbirine bağlayan sözler-

dir. Cümle başı edatlar, asıl bağlama edatlar ve denkleştirme edatları. 

3. Kuvvetlendirme edatları: Türkçede bağlama, seslenme, cevap,  karşılaş-

tırma vb. çeşitli edatlar cümle içinde vazifelerine ilave olarak tekit vazifesi de 

görürler. 

4. Karşılaştırma-denkleştirme edatları: Bu edatlar karşılaştırılan gruplar 

veya unsurları birbirine bağlarlar: gah… gah, kimi… kimi, ya… ya vb. 

5. Soru edatları: Türkçede kelime, kelime grubu yahut cümlelerden önce 

veya sonra gelerek soru mefhumu ifade eden bütün sözlere soru edatı denilebi-

lir. 

6. Çağırma-hitap edatları: Bunlar isimlerden veya unvanlardan önce gele-

rek hitap hareketini bilhassa belirtmekten başka hiçbir manaları olmayan söz-

lerdir. Bir kısmı taklidi kelimelerdir, bir kısmı ise kalıplaşmış diğer gramer un-

surlarıdır. Bu sebeple menşelerini tespit etmek güçtür. 

7. Cevap edatları: Bunlar cümle içinde başka kelimelere bağlı olmadan, tek 

başlarına bir mefhum ifade edebilen sözlerdir. Bazen, bir cevap edatı bir cümle 

yerine geçer. 

8. Ünleme edatları (ünlemler): Bunlar her türlü duygu ve heyecanı ifade 

etmek için kullanılan sözlerdir. 

 9. Gösterme edatları: Gösterme edatları sıfat ve zamirlerden farklı olarak, 

isimleri, şahısları veya eşyayı değil, hareketleri işaret suretiyle gösteren sözler-

dir. Onun için tek başlarına mana ifade etmezler. Ancak bir cümlenin veya çe-

kimli fiilin yanında vazifeleri belli olur. Gösterme vazifesinin yanı sıra kuvvet-

lendirme vazifesi de yaparlar. 

10. Tekerrür edatları: Bunlar umumiyetle fiillerden önce gelerek hareke-

tin miktar ve tekerrür sayısını tayin eden edatlardır. Gramerler bunları miktar 

veya tarz zarfı olarak da kabul ederler.229 

                                                           
229 Necmettin Hacıeminoğlu,  Türk Dilinde Edatlar, MEB Yayınları, İstanbul 1992, s. 1-315. 
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Edat/ilgeç sözcüklerini birlikte kullanan Eker’e göre ise edatların anlam-

ları ancak kullanış sırasında sezilir edatlar bu bakımdan görev ağırlıklı kelime-

lerdir. Edatlar, kendi başlarına anlamları olan sözcüklere, tamlamalara, söz 

öbeklerine ulanarak kullanılır. Edat tümcede kendi başlarına bir öge olamaz; ad 

ya da ad öbekleri ile birleşerek edat öbeğini oluştururlar. Durum ya da çekim 

eki almayan edatlar kendilerinden önceki sözcüğün belli bir durum ya da çekim 

eki almasını gerektirir. Cümledeki yerleri belli olan ve başka bir tarafa aktarıla-

mayan son çekim edatları (asıl edatlar) ad ve zamirlerle yalın, ilgi ya da yak-

laşma durumlarından biriyle yaklaşır.230  Bozkurt; eklendiği birimi başka bir iş-

leve dönüştüren ve kendinden önce gelen birimle bütünleşen ilgeçlerin yükleme 

etki ederse, devinimi betimlediğini, ada etki ederse de, o adı betimlediğini belir-

tir. Örnek: 

Ad-ilgeç/eylem: belirteç tümleci 

Keklik gibi sekersin. 

Ortama göre çalıştı. 

Ad-ilgeç/ad: sıfat 

Baykuş gibi adam. 

Ahmet’e göre iş.231  

Edat sözcüğü için takı ifadesini kullanan Banguoğlu’na göre takılar yalnız 

adlara değil her türlü isimlere gelirler (ör: Hasta gibi, bana göre, öteden beri 

vb.). Şekilce kelime,  işleyişçe isim çekimi ekleri durumunda bulunurlar ve iki 

kavram arasında ilgi kurucudurlar. Çok defa da işleyişleri bir çekim ekiyle kar-

şılanabilir. 

Ahmet için getirdim.=Ahmet’e getirdim. Hesaba göre doğru.=Hesapça 

doğru232  

İlgeç ve bağlaç ifadelerini bir arada kullanan Koç’a göre ise edatlar yapısı 

bakımından altı başlık altında toplanmaktadır: Yalın ilgeçler:  ateş kadar, baba 

olarak, bu denli, korkak gibi vb. Yönelmeli ilgeçler: size ait, bana bile, dağın do-

ruğuna dek, bana doğru, size göre, buraya kadar, herkese karşı, onu uyarmama 

karşın, çok üşümesine rağmen, bana kalırsa vb. Çıkmalı ilgeçler: ondan aşağı, 

senden başka, sabahtan beri, benden bile, bundan önce, davranışından ötürü vb. 

Bağlamalı ilgeçler: kimin için, arabam için, senin gibi, babam gibi, senin kadar, 

seninle, onunla, annemle vb. Eylem çekim ekleriyle kullanılan ilgeçler: sütü 

                                                           
230  Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, s. 312. 
231 Fuat Bozkurt,  Türkiye Türkçesi-Türkçe Öğretiminde Yeni Bir Yöntem, Kapı Yayınları, İstanbul 
2010, s. 42. 
232 Banguoğlu, age, s. 385-386. 
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içecek gibi, bayılacakmış gibi, uyur gibi, görsem bile, uyuyor gibi, almış kadar. 

Eylemsi ekleriyle kullanılan ilgeçler: geldikleri gibi, yiyebildiğin kadar, duydu-

ğuma göre, belirtildiği üzere, çok iyi çalışmasına karşın vb.233  

Yalnız başına anlamı olmayan, cümle içinde anlam kazanan ve her türlü 

isme gelen ve iki kavram arasında ilgi kurmaya yarayan edatlar Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda da öğretilmesi gereken konular arasında yer alır. Edat; 

2006 tarihli Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (6, 7 ve 8. Sınıflar) dil bilgisi 

başlığı altında hem bir kazanım olarak bulunur hem de uygulanmasına yönelik 

etkinlik örnekleriyle desteklenir: 2015 tarihli Türkçe Dersi Öğretim Prog-

ramı’nda (1-8. Sınıflar) 6. sınıf okuma ve yazma becerisinin altında; 2017 tarihli 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-8. Sınıflar) 6. sınıf okuma becerisinin söz 

varlığı başlığı altında yer alır. 

“6. SINIFLAR 

DİL BİLGİSİ 

1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 

1.8. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam 

özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun kullanır. 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

Şema oluşturma: Hem edat hem de bağlaç olarak kullanılan kelimler şe-

mayla ifade edilir. (8. Kazanım) ”234 

“T6.2. OKUMA 

Söz Varlığı  

T6.2.27. Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder. 

T6.3. YAZMA  

T6.3.7. Zamirleri, edatları, bağlaçları ve ünlemleri cümledeki işlevlerine 

uygun kullanır. (MEB, 2015: 29-31)”235 

 “OKUMA 

Söz Varlığı 

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açık-

lar. (MEB, 2017: 43)”236 

                                                           
233 Nurettin Koç,  Yeni Dilbilgisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, s. 229-236. 
234Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, 2006, s. 42  
Erişim: http://ttkb.MEB.gov.tr/program2.a Erişim tarihi: 10 Temmuz 2013. 
235 Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe Dersi (1- 8. Sınıflar)  Öğretim Programı, 2015, s. 29-31.  
Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72  Erişim tarihi: 09.01.2016 
236 Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar), 2017, s. 43. Erişim: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=222  Erişim 
tarihi: 14.09.2017. 

http://ttkb.meb.gov.tr/program2.a
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=222
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Geçmişten günümüze edatların kökeni, işlevleri, özellikleri ve diğer diller-

deki kullanımları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöy-

ledir. İpek araştırmasında237 Türkiye Türkçesinde edatlarla ilgili yapılmış bibli-

yografyalara yer verir. Araştırmacı, çeşitli konularda pek çok bibliyografya ça-

lışması yapıldığını fakat edatlar üzerine böyle bir çalışmanın yapılmadığını be-

lirterek edatlar üzerine araştırma yapmak isteyenler için böyle bir çalışma yap-

tığını ifade eder. Doğan çalışmasında238 Türkçe edatların söz dizimsel ve anlam 

bilimsel yapısıyla çok işlevliliği arasındaki ilişkiyi betimler.  Edatların işlevlerine 

göre oluşturdukları söz dizimsel ve anlam bilimsel yapıların bilinmesinin Türk 

dili araştırmalarının yanı sıra sözlükçülük açısından da oldukça önemli oldu-

ğuna vurgu yapar.  

Toker ve Uygun makalelerinde239 Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı roma-

nından hareketle, göre edatının kullanım ve cümle içindeki anlam özelliklerini 

ortaya koymaya çalışırlar. Araştırmacılar;  göre edatı ile oluşturulan grubun, 

cümlede/kelime grubunda zarf tümleci, cümlede yüklem olabildiğini; cüm-

lede/kelime grubunda göre edatıyla oluşan zarf tümleçlerini bulmak için yük-

leme nasıl, niçin/ne için, ne zaman, kim için, neye göre, kime göre soruları soru-

labildiğini belirtirler. Yapılan çalışmada göre edatının dil bilgisi kitaplarındaki 

anlamlarına (uygunluk, nispet, denklik, karşılaştırma, nitelik, nicelik, görelik ve 

görecelik)  ek olarak sebep-sonuç, durum, zaman kavramlarını da ifade ettiği tes-

pit edilen sonuçlardan bir diğeridir. Edatlar üzerine bir diğer çalışma ise Dalgı-

lıç’a aittir. Araştırmacı makalesinde240  kültürdilbilim çerçevesinde Rus dilinde 

“gibi” bağlacıyla yapılan benzetmeler ve deyimler Türkçe ile karşılaştırmalı ola-

rak incelenmekte, böylelikle her iki milletin dış dünya algısı arasındaki fark ve 

benzerlikler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada ise Türkiye Türkçesindeki deyimler edatlar yönünden ele 

alınmaktadır. Kendi anlamı dışında başka anlamlar ifade eden, sözcük hazinesi-

nin geliştirilmesinde, Türkçenin anlamsal dünyasının keşfedilmesinde önemli 

                                                           
237 Birol İpek,  Türkiye Türkçesinde Edatlar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Turkish Studies - 
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic., 7/4, 2012, 
s. 2019-2028. 
238 Nuh Doğan,  Çok İşlevlilik Açısından Türkçe Edatların Söz Dizimsel ve Anlambilimsel Yapısı, 
Dil Araştırmaları, Sayı 15, 2014,  s. 105-119.  
239 Mustafa Toker-Muhsin Uygun, Kemal Tahir’in Devlet Ana Romanından Hareketle Göre Edatı-
nın Söz Dizimindeki Kullanılışı ve Anlam Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Sayı 36, 2016, s.110-118. 
240 Leyla Çiğdem Dalkılıç,  Kültürbilim Çerçevesinde Rus Dilinde “Gibi” Bağlacı ile Yapılan Benzet-
meler ve Deyimlerin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, Sayı 55, 2015, 
s. 343-362. 
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rol oynayan deyimlerin de 2017 tarihli Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer 

aldığı ve bütün düzeylerde (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) okuma ve yazma becerileri baş-

lığı altında ele alınması gereken birer kazanım olduğu görülür. “OKUMA/Deyim 

ve atasözlerin metne katkısını belirler. YAZMA/Yazılarını zenginleştirmek için 

atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.”241  

Deyim ve edat sözcüklerinin hem dil bilgisinin hem de eğitimin iki önemli 

kavramı olması, “deyimlerde edatların varlığı” üzerine herhangi bir çalışmanın 

olmaması bu araştırmayı gerekli kılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma betimsel analiz modelindedir. “Bu yaklaşıma göre, elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır.  Betim-

sel analiz; betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre ve-

rilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak 

üzere dört aşamadan oluşur. ”242Araştırmanın veri kaynağını Ömer Asım Aksoy 

tarafından hazırlanan ve toplam 6309 deyimi içeren “Deyimler Sözlüğü” (2017) 

teşkil etmektedir. Araştırma için deyimlerdeki edatlar tek tek tespit edilmiş, an-

lam ve işlevleri yönünden incelenmiş, bulgular örnek kullanımlarla desteklen-

miştir. Verilerin analizinde ise sıklık (f)  değerleri dikkate alınmıştır.  

 

1. İle 

İle edatı toplam 104 deyimde geçmekte ve genel olarak “araç ve durum” 

anlamlarında kullanılmaktadır. “Beraberlik, neden ve zaman” anlamını veren 

kullanımlar neredeyse yok gibidir. Bu durum deyimlerin bir yargıyı belirtme-

sinden ziyade bir durumu anlatmasından kaynaklanmaktadır:  …gözüyle bak-

mak (birine, bir şeye), Açık alınla, Ağız tadıyla, Ağzına aptesle almak (birinin 

adı), Ağzından dirhemle çıkmak, Ağzının mührü  ile, Ağzıyla kuş tutsa, Aksayanla 

aksak, suya gidenle susak, Alnının akıyla, Analık eliyle vermek, Aramakla bulun-

maz (ele geçmez), Arşını ile alır, sındısı ile keser, Art ayağıyla kulağını kaşımak, 

Ateşle oynamak, Ayağı ile gelmek, Ayağının tozuyla, Ayağıyla tuzağa düşmek, 

Başımla beraber, Bir dilim ekmekle aç, bir dilim ekmekle tok olmak, Bir taşla iki 

kuş vurmak, Bir elle verdiğini öbür elle almak, Boğazını saban demiri ile mi del-

diler?, B…la kavga etmek, Bu aptesle daha çok namaz kılınır, Bununla birlikte 

                                                           
241 Millî Eğitim Bakanlığı, Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar), 2017, s. 43-53. 
242 Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, An-
kara 2013, s. 256. 
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(beraber), Can havliyle, Canla başla, Can kulağıyla dinlemek, Çiğ iplikle bağla-

mak, Deveyi haydutuyla yutmak, Dibi kırmızı mumla mı çağırdın?, Diliyle belaya 

uğramak, Dil ile tarif olunmaz, Diliyle sokmak, Diliyle tutulmak, Dokuz öksüzle 

bir mağaraya mı kapandı?, Dört gözle bakmak, Dört gözle beklemek, Dört elle 

sarılmak (bir işe, birine), Dört gözle ağlamak, Düğün aşı ile (pilavıyla) dost ağır-

lamak (gönüllemek), Düğününde kalburla su taşımak, Dünya gözüyle, Dürbü-

nün tersiyle bakmak, Eceliyle ölmek, Eğri (gözle) bakmak, Ekmeği ile oynamak 

(Birinin), El ağzıyla çorba içmek, El çabukluğu ile, El ucuyla vermek, El yorda-

mıyla, Eliyle hamur ovalar, gözüyle dana kovalar, Elinin hamuruyla erkek işine 

karışmak, Elle tutulur, gözle görülür, Ettiği ile kalmak, Fena (kötü) gözle bak-

mak, Göbeği biriyle bağlı (beraber kesilmiş), Gönlü ile oynamak, Gönül hoşluğu 

ile (rızasıyla), Göz kuyruğuyla bakmak, Göz ucuyle bakmak, Gözüyle görmek , 

Gözüyle yemek, Güç hal ile (güç bela), Gündüz gözüyle, Hâk ile yeksan etmek  

(olmak), İğne ile kuyu kazmak, İki iple dikmek, İpiyle kuyuya inilmez, İple çek-

mek, İyi gözle bakmamak (Birine), Kalburla su taşımak, Kanıyla ödemek, Kaşıkla 

verip (aş verip) sapıyla göz çıkarmak, Kaşıkla verip kepçeyle almak, Kel kız tey-

zesinin saçıyla övünür, Kendi ağzıyla tutulmak, Kendi yağıyla kavrulmak, Kırk 

öksüzle bir mağarada mı kaldın?, Kısmetini (nimeti) ayağıyla tepmek, Koltuk 

değneğiyle, Kuş sütüyle beslemek, Lakırdı ağzından dirhemle çıkmak, Leyte, la-

alle ile vakit geçirmek, Mumla aramak, Nimeti ayağıyla tepmek, Ölümle burun 

buruna gelmek, Pamuk ipliğiyle (çiğ iplikle) bağlamak, Para ile değil, sıra ile, 

Para ile değil, Parmağının ucuyla (ucunda) çevirmek (Bir işi), Parmakla göste-

rilmek, Sağ eliyle (başının arkasından) sol kulağını göstermek, Sidiği ile eli yüzü 

yunmuş, Suratı kasap süngeriyle silinmiş, Topal eşekle kervana karışmak(katıl-

mak), Üç nalla bir ata kalmak, Yan gözle bakmak, Yanına salavatla varılır, Yarım 

ağızla (söylemek), Yıldırımla vurulmuşa dönmek, Yüz akıyla (yüzünün akıyla) 

çıkmak (Bir işten)., Yüzünün akıyla çıkmak, Zemzemle yıkanmış (Biri ötekinin 

yanında). 

 

*Araç: 

Kalburla su taşımak 

İğne ile kuyu kazmak 

*Beraberlik: 

Kırk öksüzle bir mağarada mı kaldın? 

Topal eşekle kervana karışmak (katılmak) 

*Neden: 

 Eceliyle ölmek 
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Yıldırımla vurulmuşa dönmek 

*Zaman: 

 Gündüz gözüyle 

*Durum: 

Zemzemle yıkanmış 

Yarım ağızla (söylemek) 

Dört gözle bakmak 

*İle edatı en çok göz (f=10) ve ayak  (f=5) sözcüğüyle birlikte kulla-

nılmıştır. 

Göz: Dört gözle bakmak, Dört gözle beklemek,  … Gözüyle bakmak, Dünya 

gözüyle, Eğri (gözle) bakmak, Elle tutulur, gözle görülür, Fena (kötü) gözle bak-

mak, Gözüyle görmek, Gözüyle yemek, Gündüz gözüyle, İyi gözle bakmamak (bi-

rine), Yan gözle bakmak. 

Ayak: Art ayağıyla kulağını kaşımak, Ayağı ile gelmek, Ayağıyla tuzağa 

düşmek, Kısmetini ayağıyla tepmek, Nimeti ayağıyla tepmek 

*İle edatının sözcüğe bazen ayrı bazen de bitişik yazıldığı görülür: 

Dil ile tarif olunmaz 

Diliyle tutulmak 

 

2. Kadar 

Kadar edatı toplam 33 deyimde geçmektedir: Adam oluncaya kadar dokuz 

fırın ekmek ister, Al benden de o kadar, Arpa boyu kadar gitmek, Bacak kadar, 

Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var, Ben şahımı (şeyhimi) bu kadar se-

verim). (Şahımı bu kadar severim), Bir leblebi deyinceye kadar Pazar savulur, 

Cehenneme kadar yolu var, El kadar, Eşek kadar olmak, Eşek sudan gelinceye 

kadar dövmek, Göz açıp kapayıncaya kadar, Göz yumup açıncaya kadar, Her ne 

kadar, İğneden ipliğe kadar, İmanına kadar (doldurmak), İt sürüsü kadar, Kıya-

met gibi (kadar), Kuş kadar canı olmak, Kürek (papuç) kadar dili var, O kadar 

kusur kadı kızında da olur, Papuç kadar dili var, Parmak kadar (çocuk), Pişene 

kadar sabredip soğuyana kadar beklemek, Sapına kadar, Şahımı bu kadar seve-

rim, Şeyhimi bu kadar severim, Şu kadar ki, Varıncaya kadar, Yedisinden yetmi-

şine kadar, (Yediden yetmişe kadar), Yerden göğe kadar, Yumruk kadar, Zerre 

kadar. “Türkiye Türkçesinde ilgeçlerin bağlama görevinden çok, sözcükler ara-

sında anlam ilgisi kurduğunu görüyoruz. Örneğin kadar, bir karşılaştırma ve ni-

telikte eşlik, benzerlik anlamını verir.”243 Bu edat deyimlerde genel olarak 

                                                           
243  Aksan, age, s. 97. 
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“aşırılık, ölçü, zaman, benzerlik, sınır” anlamını verecek şekilde kullanılmış olsa 

da “aşırılık ve abartma” anlamlarının diğerlerine oranla daha fazla kullanıldığı 

görülmektedir.  

*Aşırılık:  

Arpa boyu kadar gitmek 

Bacak kadar (aşırılık, abartma) 

El kadar (aşırılık) 

*Ölçü:  

Ben şahımı (şeyhimi) bu kadar severim). (Şahımı bu kadar severim)  

*Zaman: 

Bir leblebi deyinceye kadar pazar savulur.  

Göz açıp kapayıncaya kadar  

*Benzerlik: 

Eşek kadar olmak  

*Sınır: 

İğneden ipliğe kadar  

İmanına kadar (doldurmak)  

Yedisinden yetmişine kadar (Yediden yetmişe kadar)  

 

3. Gibi 

Bu edat toplam 90 deyimde geçmektedir: Acem kılıcı gibi iki tarafı (taraflı) 

kesmek, Adı gibi bilmek, Agobun kazı gibi bakmak, Agobun kazı gibi yutmak, 

Ağızda sakız gibi çiğnemek, Arı kovanı gibi işlemek, Arpacı kumrusu gibi düşün-

mek, Ayağı yanmış it gibi dolaşmak, Bal gibi, Benzetmek gibi olmasın, Beşlik si-

mit gibi kurulmak, Bey (paşa) gibi yaşamak, Bey devesi (danası) gibi yan gelip 

geviş getirmek, Baston yutmuş gibi, Çil yavrusu gibi dağılmak, Çivi gibi olmak, 

Çorap söküğü gibi gitmek, Dama taşı gibi oynatmak, Damdan düşer gibi, Davulcu 

(kalaycı) o… gibi araya girmek, Deli kızın çeyizi gibi, Deve nalbanta bakar gibi 

(bakmak), Devekuşu gibi, Dolap beygiri gibi dönüp durmak, Duvar gibi, Düdük 

gibi bakmak, Düdük gibi olmak, Eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, Evlat acısı 

gibi içine çökmek, Fasulye gibi kendini nimetten saymak, Gereği gibi, Gözü gibi 

sakınmak, G… oynatan kuş gibi, Gözleri (gözü) faltaşı gibi açılmak, Gözüne bit 

düşmüş gibi, Gümrükten (yangından ) mal kaçırır gibi, Hallaç o… gibi araya gir-

mek, Ham armut (Ahlat) gibi boğaza durmak, Hırtlamba gibi giyinmek, Hızır gibi 

yetişmek, Hokka gibi oturmak, Hüd (Uhut) dağı gibi şişmek, Kabak çiçeği gibi 

açılmak, Kafası kazan (gibi) olmak, Karabatak gibi, Karınca duası gibi, Kaz gibi 

uçup tavuk gibi yere düşmek, Kazık yutmuş gibi, Kedi ciğerine bakar gibi 
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(bakmak), Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek, Kelle götürür gibi, Kendini fa-

sulye gibi nimetten saymak, Kene gibi yapışmak, Kıtlıktan çıkmış gibi (yemek), 

Kıyamet gibi (kadar), Koyun kaval dinler gibi dinlemek, Kör değneğini beller 

gibi, Lök gibi oturmak, Mal bulmuş Mağribi gibi, Mantar gibi yerden bitmek, Me-

dine fukarası gibi dizildik, Menziki beygiri gibi koşmak, Nalıncı keseri gibi ken-

dine yontmak, Olacak gibi değil, Ölü gözü gibi, Övünmek gibi olmasın, Paşa gibi 

yaşamak, Pestil gibi olmak, Pişmiş kelle gibi sırıtmak, Sabun köpüğü gibi sön-

mek, Sebilhane bardağı gibi dizilmek, Su gibi akmak (para, zaman), Su gibi bil-

mek (okumak), Su gibi ezberlemek, Su gibi gitmek (para), Sucuk gibi ıslanmak, 

Süt dökmüş kedi gibi, Tabanı (ayağı) yanmış it gibi dolaşmak, Tavşan boku gibi, 

Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp koymak, Terbiyeli maymun gibi, Tereyağından kıl 

çeker gibi, Tımarhane kaçkını gibi, Turna gözü gibi, Turp gibi (kişi), Turşu gibi 

olmak, Uhut Dağı gibi şişmek, Yangından mal kaçırır gibi, Yenilir yutulur gibi 

değil, Zeytinyağı gibi üste  (suyun yüzüne) çıkmak. Bu edat genel olarak “ben-

zerlik ve çok” anlamında kullanılmıştır. 

 

*Benzerlik: 

Bir varlığa benzerlik: Bu tür örneklerde deyim gibi sözcüğüyle ya da 

mastarla bitmiştir. 

 

Ağızda sakız gibi çiğnemek 

Arı kovanı gibi işlemek 

Duvar gibi 

 

Bir duruma benzerlik: Bu tür örneklerde gibi sözcüğü sıfat-fiillerden 

sonra gelmiştir. 

Baston yutmuş gibi 

Kazık yutmuş gibi 

Tereyağından kıl çeker gibi 

Kıtlıktan çıkmış gibi (yemek) 

*Çok anlamında: 

Adı gibi bilmek 

Bal gibi 

*Deyimlerin bazıları gibi sözcüğüyle, kimileri mastarla kimileri de 

çekimli fiille bitmektedir. 

Devekuşu gibi 

Çil yavrusu gibi dağılmak 
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Eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır 

Medine fukarası gibi dizildik 

*Bu edat en çok “su” sözcüğüyle deyim oluşturmuştur: 

Su gibi akmak (para, zaman) 

Su gibi bilmek (okumak) 

Su gibi ezberlemek 

Su gibi gitmek (para) 

 

4. -Den Beri 

Bu edat, incelenen deyimlerde yalnızca 2 örnekte tespit edilmiştir. Deyim-

lere “eskiden, önceden” anlamını vermektedir. 

Öteden beri  

İleriden beri  

 

5. Değil 

İncelenen deyimlerde 19 örnekte tespit edilmiştir: Üzüm yemek değil, 

bekçi dövmek, Boyacı küpü değil ki (hemen daldırıp çıkarasın), Bayram değil 

seyran değil, eniştem beni niye öptü?, Düğün değil bayram değil, eniştem beni 

neye öptü?, Benim adım da Yakup ama o kadar uzun değil, Arkadaş değil, arka 

taşı, Baş kıç belli değil, Bir değil, beş değil Hak’a yarar iş değil, İşten (bile) değil, 

Meramı kalaycılık değil g… (kıç) çalkalamak, O dolabın beygiri değil, Olacak gibi 

değil, Olur şey değil, Para ile değil,  Para ile değil, sıra ile, Sağ ayakkabı değil, 

Sağlam ayakkabı değil, Tekin değil , umurumda değil. Bu edat genel olarak olum-

suzluk anlamında kullanılmıştır. İnanmazlık, şaşkınlık ve varsaymamak “değil” 

edatının verdiği diğer anlamlardır. 

*Olumsuzluk anlamı: 

Tekin değil 

Arkadaş değil, arka taşı 

*İnanmazlık, şaşkınlık anlamı: 

Olur şey değil 

Olacak gibi değil 

O dolabın beygiri değil 

*Varsaymamak: 

İşten bile değil. 

Para ile değil. 
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6. İçin 

İçin edatı toplam 9 deyimde geçmekte ve “uğruna, karşılık, sebep” anla-

mını vermektedir.  

*Uğruna: 

Allah için                

Babanın canı için      

Başı için (çok sevilen birinin)       

Başın için     

*Karşılık: 

Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek     

*Sebep: 

Bir pire için yorgan yakmak        

Can için taşıyacak (nesne, kişi) 

Hatır için  

Pire için yorgan yakmak  

 

7. -E Doğru 

İncelenen deyimlerde –e doğru edatına yönelik olarak yalnızca 1 örnek 

tespit edilmiştir. Bu edat zamanda yakınlık anlamı veren “sularında”  sözcüğüne 

karşılık gelmektedir.. 

Sabaha doğru 

 

8. -E Göre 

-E göre edatı toplam 11 deyimde tespit edilmiştir. Deyimlere “bakılırsa, 

uygunluk, görelik, açısından” anlamlarını yüklemiştir. 

*Bakılırsa: 

Ağzımı yaktığına göre aş olsa, başımı yardığına göre taş olsa. 

*Uygunluk: 

Ayağını yorganına göre uzatmak (yorganına göre ayak)  

Karaca, kuruca, gönlüme görece 

Gönlüne göre  

Kalbine göre  

Nabza göre şerbet vermek  

Sırasına göre  

Yüzüne bak, sütünü ona göre sağ  
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*Görelik, açısından: 

Bana göre hava hoş.  

Sana göre hava hoş.  

Ona göre hava hoş. 

 

9. -E Karşı 

İncelenen deyimlerde -e karşı edatı yalnızca 3 deyimde geçmektedir. Bu 

deyimlerde “için, yönelme, yönelik” anlamlarında kullanılmaktadır. 

*İçin: 

Dosta düşmana karşı  

*Yönelme, yönelik: 

Güneşe karşı i…  

Yüzüne karşı 

 

10. Mi 

Mi edatı toplam 78 deyimde geçmekte ve hepsinde de soru anlamı ver-

mektedir. Bunların önemli bir kısmı sözde soru cümleleridir. Pekiştirme ve za-

man anlamına örnek tespit edilememiştir. Bağrında mı ürürsün?, Âlemi var mı?, 

Altına eşek mi dedik?, Ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün, Aktan kara kalktı 

mı, Anan güzel mi?, Anam beni bir daha mı doğuracak, Aşağı mahalle sen misin, 

yukarı mahalle sen misin (diye gezmek), Ayağına sıcak su mu (şerbet mi) döke-

lim, Ayağının altında yumurta mı var, Ateş almaya mı geldin?, Baba mısın deme-

mek?, Babasının hayrına mı?, Ben bilmez miyim güttüğüm domuzun huyunu?, 

Bende (sende, onda) o göz var mı?, Beş beş para mı saydı?, Bir daha mı?, Bize de 

mi lob?, Bizim it size balta getirdi mi?, Borç benim kasavet senin mi?, Boru mu 

(bu)?, Boyu bacadan mı aştı?, Bulgurluya gelin mi gidecek?, Bulunmaz Bursa 

(Hint) kumaşı mı?, Can dermanı mı?, Canı yok mu?, Ce demeye mi geldin?, Çabası 

sana mı düştü?, Dağları aşa mı geldin, âleme paşa mı geldin?, Daldan eğme mi, 

kökten sürme mi?, Dert benim tasa senin mi?, Deveyi gördün mü? –yeden ölsün, 

Dibi kırmızı mumla mı çağırdın?, Dilini kedi (fare) mi yedi?, Dilini mi yuttun?, 

Ekmeğine kuru, ayranına duru mu dedik?, Eli armut mu devşiriyor?, Erkeklik 

öldü mü?, Eşek başı mı?, Gökten zembille mi indi?, G…  (haddine) mi düşmüş?, 

Haddine mi düşmüş, (G…  mi düşmüş)? Hani yok mu?, Horasanda halı dokundu-

ğunu işitmiş ama enine mi uzununa mı bilmiyor, İşin yok mu?, İtin ayağını taştan 

mı esirgiyorsun?, İyisi mi?, Kambersiz düğün olmaz (olur mu?), Karadeniz’de 

gemilerin mi battı?, Karamürsel sepeti mi sandın?, Kasaba et (yağ) borcu mu var 

(borcu yok ya)?, Kırk katır mı kırk satır mı?, Kırk öksüzle bir mağarada mı 
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kaldın?, Kör Salih mi?, Kuş mu konduracak?, Lafı mı (sözü mü) olur (bir şeyin)?, 

Müflise mal mı kaptırdın?, Oğlan mısın, kız mısın?, Ölür müsün, öldürür müsün?, 

Ötesi var mı?, Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün. Sap senin değilse 

samanlıkta mı senin değil?, Aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle sen mi-

sin(diye gezmek).   Sende o göz var mı?, Ufak tefek gördün de Karamürsel sepeti 

mi sandın?, Seninki (tatlı) can da benimki (elinki) patlıcan mı?, Seninki benim-

kinden kırmızı mı?, Siz de mi var?, Sözü mü olur?, Suyu mu çıktı (bir yerin)?, 

Şekerin suya mı düştü?, Tabakhaneye b…  mu götürüyor?, Tasası sana mı düştü?, 

Taş attı da kolu mu yoruldu?, Tokaç mı?, Var mı bana yan bakan?, Yağ mı yoğurt-

tan çıkar, yoğurt mu yağdan, göreceğiz, Yerinde su mu çıktı? 

* Bu edat kimi zaman tek sözcükten oluşan deyimin sonuna gelmiş: 

İyisi mi? 

Tokaç mı? 

*İki sözcükten oluşan deyimin sonuna gelmiş: 

Âlemi var mı? 

Babasının hayrına mı? 

*Üç veya daha fazla sözcükten oluşan deyimin sonuna gelmiş: 

Borç benim kasavet senin mi? 

*Cümlenin sonunda: 

Babasının hayrına mı? 

Dert benim tasa senin mi? 

*Cümlenin ortasında: 

Bulgurluya gelin mi gidecek? 

Tasası sana mı düştü? 

*İç cümlenin unsuru olan mi edatı: 

Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün. 

Yağ mı yoğurttan çıkar, yoğurt mu yağdan, göreceğiz. 

 

*Bu edatla kurulan deyimlerin önemli bir kısmında yüklem bulun-

maktadır. Bu durum deyimlere belirli bir yargı anlamı kazandırmaktadır.  

Ayağının altında yumurta mı var? 

*Bu edat kimi deyimlere iç uyak özelliği kazandırmıştır: 

Dağları aşa mı geldin, âleme paşa mı geldin? 

Ekmeğine kuru, ayranına duru mu dedik? 
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Deyimlerde Geçen Edatların Genel Özellikleri 

*İçinde tek edat bulunan deyim sayısı: Deyimlerin %90’nında (f=316) 

tek edat bulunmaktadır. 

Dil ile tarif olunmaz. 

Kuş kadar canı olmak 

 

*İçinde aynı edattan iki tane bulunan deyim sayısı: Bu kullanıma ör-

nek olarak 26 cümle tespit edilmiştir: mi (f=11), ile (f=9), değil (f=2), göre (f=2), 

gibi (f=1), kadar (f=1).  

Daldan eğme mi, kökten sürme mi? 

Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü? 

Para ile değil, sıra ile. 

Kaz gibi uçup tavuk gibi yere düşmek 

Pişene kadar sabredip soğuyana kadar beklemek  

Ağzımı yaktığına göre aş olsa, başımı yardığına göre taş olsa. 

*İçinde aynı edattan üç tane bulunan deyim sayısı: Deyimlerde bu tür 

kullanıma yalnızca bir örnek tespit edilmiştir. 

Bir değil, beş değil Hak’a yarar iş değil. 

*İçinde iki farklı edat bulunan deyimler: Bu tür cümlelere 7 örnek tes-

pit edilmiştir: ile-mi (f=5),  mi-değil (f=1), gibi değil (f=1). 

Dibi kırmızı mumla mı çağırdın? 

Kırk öksüzle bir mağarada mı kaldın? 

Dokuz öksüzle bir mağaraya mı kapandı? 

Sap senin değilse samanlıkta mı senin değil? 

Boğazını saban demiri ile mi deldiler? 

Dibi kırmızı mumla mı çağırdın? 

Yenilir yutulur gibi değil. 

*Bir yargının içinde yer almayan edatlar: 

Yüzünün akıyla çıkmak 

*Bir yargının içinde yer alan edatlar: 

Zemzemle yıkanmış (Biri ötekinin yanında). 

*İç cümle içinde yer alan edatlar: 

   Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün. 

   Yağ mı yoğurttan çıkar, yoğurt mu yağdan, göreceğiz. 

*Bağlaçtan önce kullanım 

Şu kadar ki 
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*Edattan önce kullanım: 

Yenilir yutulur gibi değil 

*Sıfattan önce kullanım: 

Bir taşla iki kuş vurmak 

Dört elle sarılmak (bir işe, birine) 

*Eylemden önce kullanım: 

Zemzemle yıkanmış 

Yanına salavatla varılır. 

*İsim tamlamasından sonra kullanım: 

Babanın canı için 

Özel isimlerden sonra kullanım:  

Medine fukarası gibi dizildik 

Cins isimlerden sonra kullanım: 

Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp koymak 

*Sıfat tamlamasından sonra kullanım: 

Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek 

Bir pire için yorgan yakmak 

Terbiyeli maymun gibi 

*Sıfat-fiillerden sonra kullanım: 

Tereyağından kıl çeker gibi 

Yenilir yutulur gibi değil 

*İsim-fiillerden sonra kullanım: 

Övünmek gibi olmasın 

Benzetmek gibi olmasın 

*Zamirden sonra kullanım: 

Tasası sana mı düştü? 

Bana göre hava hoş. 

Sana göre hava hoş. 

Borç benim kasavet senin mi? 

*Zıtlık İfade Eden Durumlarda kulllanım: 

Bir dilim ekmekle aç, bir dilim ekmekle tok olmak 

*İsimle biten deyimler: 

Cehenneme kadar yolu var. 

*Bağlaçla biten deyimler: 

Şu kadar ki 
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*Zarfla biten deyimler: 

Bununla birlikte (beraber) 

*Edatla biten deyimler 

Başı için 

Turna gözü gibi 

*Fiille biten deyimler: Bu fiillerin dört tanesi farklı kiplerde, diğerleri ise 

geniş zamanda çekimlenmiştir. 

Medine fukarası gibi dizildik. 

Boğazını saban demiri ile mi deldiler? 

Kel kız teyzesinin saçıyla övünür. 

İpiyle kuyuya inilmez. 

*Mastarla biten deyimler 

Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek 

Su gibi ezberlemek 

*Ek-fiille biten deyimler 

Yenilir yutulur gibi değil. 

Ona göre hava hoş. 

*Birbirinin yerine kullanılabilen durumlar mevcuttur: 

Kıyamet gibi (kadar) 

 

Sonuç 

Türkçenin isim ve yardımcı görevli sözcük öbekleri arasında yer alan, tek 

başına anlamı olmayan ve cümle içinde anlam kazanan, kimi zaman ilgeç sözcü-

ğüyle karşılanan edatların hem dil bilgisi hem Türkçe öğretimi bakımından bir 

değeri bulunmaktadır. Sözcük hazinesinin geliştirilmesinde, Türkçenin anlam-

sal dünyasının keşfedilmesinde deyimlerin önemli bir rolü vardır. Bütün düzey-

lerde öğretilmesi gereken deyimlerin yanı sıra edatlar da Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (2006, 2015, 2017)  6. sınıfta öğretilmesi gereken konular ara-

sında yer almaktadır. 

 Bu çalışmada yine edatlar gibi eğitim sisteminde üzerinde önemle duru-

lan bir diğer konu olan deyimlerde edatların durumu betimlenmeye çalışılmış-

tır. Ömer Asım Aksoy tarafından hazırlanan ve toplam 6309 deyimi içeren “De-

yimler Sözlüğü”nde toplam 350 edatlı söyleyiş tespit edilmiştir. Bu örneklerin 

%90’nında (f=316) tek edat bulunmaktadır. 

 Araştırmada ile edatının toplam 104 deyimde geçtiği ve genel olarak 

“araç ve durum” anlamlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. “Beraberlik, neden 

ve zaman” anlamını veren kullanımlar neredeyse yok gibidir. Bu durum 
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deyimlerin bir yargıyı belirtmesinden ziyade bir durumu anlatmasından kay-

naklanmaktadır. İle edatı en çok göz (f=10) ve ayak  (f=5) sözcüğüyle birlikte 

kullanılmıştır. Ayrıca ile edatının sözcüğe bazen ayrı bazen de bitişik yazıldığı 

görülür. 

Kadar edatı toplam 33 deyimde geçmektedir. Bu edat deyimlerde genel 

olarak aşırılık, ölçü, zaman, benzerlik, sınır anlamını verecek şekilde kullanılmış 

olsa da aşırılık ve abartma anlamlarının diğerlerine oranla daha fazla kullanıl-

dığı görülmektedir. Gibi sözcüğü toplam 90 deyimde geçmektedir. Deyimlere 

benzerlik (bir varlığa benzerlik, bir duruma benzerlik) ve çok anlamı veren gibi 

edatının en fazla “su” sözcüğüyle deyim oluşturduğu görülmektedir. Bir varlığa 

benzerlik anlatan söyleyişlerde deyim gibi sözcüğüyle (Duvar gibi) ya da mas-

tarla (Arı kovanı gibi işlemek) bitmektedir. Bir duruma benzerliğin söz konusu 

olduğu söyleyişlerde ise gibi sözcüğü sıfat-fiillerden sonra (Baston yutmuş gibi, 

Tereyağından kıl çeker gibi) gelmektedir. 

 -Den beri incelenen deyimlerde yalnızca 2 örnekte yer almakta ve eski-

den, önceden anlamına gelmektedir. Değil edatı 19 örnekte tespit edilmiştir. Bu 

edat olumsuzluk anlamının yanı sıra şaşkınlık, varsaymamak anlamlarını da 

vermektedir. 

İçin; edatı toplam 9 deyimde geçmekte ve deyime uğruna, karşılık, sebep 

anlamlarını yüklemektedir. İncelenen deyimlerde –e doğru edatına yönelik ola-

rak yalnızca 1 örnek tespit edilmiştir. Bu edat kullanıldığı deyime “sularında” 

anlamını vermektedir. -E göre; toplam 11 deyimde yer almaktadır ve şu anlam-

larda kullanılmaktadır: bakılırsa, uygunluk ve görelik, açısından. İncelenen de-

yimlerde -e karşı edatı yalnızca 3 deyimde geçmekte ve için, yönelme, yönelik 

anlamını vermektedir. 

 Mi edatı toplam 78 deyimde geçmekte ve hepsinde de soru anlamı ver-

mektedir. Bunların önemli bir kısmı sözde soru cümleleridir. Bu edatın tek söz-

cükten, iki sözcükten, üç veya daha fazla sözcükten oluşan deyimin sonuna gel-

diği, cümlenin ortasında ve sonunda bulunduğu, iç cümlenin unsuru olduğu, bu 

edatla kurulan deyimlerin önemli bir kısmında yüklem olduğu ve bu durumun 

deyimlere belirli bir yargı anlamı kazandırdığı görülmektedir. Mi edatının bir 

diğer işlevi ise kimi deyimlere iç uyak özelliği kazandırmasıdır. 

Toparlamak gerekirse; incelenen deyimlerde toplam 10 edat türünün kul-

lanıldığı en fazla ile (f=104), sözcüğüne en az ise  -e doğru (f=1) edatına yer ve-

rildiği görülmektedir. Deyimlerde edatların kullanım özelliklerine yönelik ola-

rak edatların bir yargının içinde yer alabileceği gibi bir yargının içinde bulun-

mayabileceği de tespit edilmiştir. Ayrıca edatların iç cümlenin unsuru 
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olabileceği;  bağlaçtan, edattan, sıfattan ve eylemden önce; isim tamlamasından 

sıfat tamlamasından, fiilimsilerden ve zamirden sonra kullanılabileceği; incele-

nen deyimlerin isimle, bağlaçla, zarfla, edatla, fiille, mastarla veya ek-fiille bit-

tiği, iki edatının birbirinin yerine kullanılabildiği tespit edilmiştir. Anlamsal ba-

kımdan ise her edatın içinde yer aldığı deyime farklı bir anlam kazandırdığını, 

bu tür deyimlerde zıtlık ifade eden anlatımların da olabileceğini söylemek müm-

kündür. 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ergenekon  
Adlı Kitabında Geçen Milli Mücadele ve  
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“İhanet hilekârdır.” 

                 (s.156) 

 
ÖZET: Savaşlar insanlık tarihi kadar eskidir. Yapılan savaşlardan sonra 

geriye kalanlara bakıldığında genel olarak kimi ülkelerin işgal edilmeleri son-
rasında tarihten silindikleri, kimi ülkelerin ise bağımsızlıklarını, özgürlüklerini 
kazandıkları görülmektedir. Bu bağlamda 1919-1922 arasında Anadolu’da ve-
rilen savaş, Türk ulusunun kendini, yurdunu kurtarması ve yeniden doğuşu 
anlamına gelmektedir.  

Yakup Kadri tarafından Kurtuluş Savaşı yıllarında İkdam gazetesinde 
yazılan ve daha sonra da  Ergenekon adıyla kitaplaştırılan yapıt, Milli Mücadele 
yıllarında yaşananları içermektedir. Eserinde romancı kimliğinin dışında bir 
gazeteci olarak karşımıza çıkan Yakup Kadri, Anadolu’da emperyalizme karşı 
mücadele veren halkın sıkıntılarını, bunalımlarını, heyecanlarını, umutlarını; 
I. ve II. İnönü Savaşları gibi Türk ulusunun kendi vatanını kurtarmak için yap-
tığı varlık-yokluk savaşlarını; Mustafa Kemal’i; Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılması ve sonrasında Türk ulusunun geleceğinin belirlendiği yer 
hâline gelmesini; Türk tarihini; yerli ve yabancı - özellikle de İstanbul - basın 
dünyasının Kurtuluş Savaşı’na bakışını ulusal mücadelenin vermiş olduğu he-
yecanla ele alır. Yakup Kadri yazılarında Anadolu’da verilen bağımsızlık sava-
şını savunur, savaşın haklılığını açıklamaya çalışır. İki bölümden oluşan bu ça-
lışmanın ilk bölümünde Milli Mücadele’nin ne olduğu, nasıl yapıldığı, nasıl za-
ferle sonuçlandığı açıklanırken çalışmanın ikinci bölümünde ise Mustafa Ke-
mal’in Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki liderliği ele alınmıştır.  

Anahtar sözcükler: Yakup Kadri, Savaş, Milli Mücadele, Mustafa Ke-
mal, Anadolu 

 

A Review on the National Struggle and the Mustafa Kemal Theme in the 
Book Ergenekon by Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

 
ABSTRACT: Wars are as old as human history. When we look at what 

remains after the wars, it is seen that some countries have lost their history 
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after invasions, and some countries have gained their independence and free-
dom. In his context, the war between 1919 and 1922 means Turkish nation's 
itself, the liberation of its lands and its rebirth.The work written by Yakup 
Kadri during the Independence War in İkdam newspaper, which later was 
published as a book called Ergenekon includes happenings during National 
Struggle. In his work, Yakup Kadri, who is a journalist rather than the novelist, 
addresses with the enthusiasm, which National Struggle has given, to the prob-
lems of people who are fighting against imperialism in Anatolia, their depres-
sions, their excitement, their hopes; the existence wars like I. and II. İnönü 
Wars that the Turkish nation fought for the liberation of its country; Mustafa 
Kemal; the opening of Grand National Assembly of Turkey, the place where the 
Turkish nation's future was decided; Turkish History and foreign and domes-
tic media's -especially Istanbul- perspective on Turkish Independence War. 
Yakup Kadri defends and attempts to explain the justification of the Independ-
ence War in his articles. In the first part of his work which is consisted of two 
parts, he explains what the National Struggle is, how to be done and how to be 
ended up with a victory. In the second part of his work, Mustafa Kemal’s lead-
ership during the Turkish Independence War is addressed. 

Key words: Yakup Kadri, War, National Struggle, Mustafa Kemal, Ana-
tolia. 

 

 

Giriş 

1929’da ilk baskısı yapılan Ergenekon244, 1920-1922 yılları arasında İk-

dam gazetesinde Yakup Kadri tarafından kaleme alınan köşe yazılarından olu-

şur. Kitabın adı Türk mitolojisinde önemli bir yer tutan Ergenekon destanından 

gelir.245 Yakup Kadri, Ergenekon’a yazdığı  “Son Söz”de Milli Mücadele sırala-

rında, İkdam gazetesinde çıkan makalelerinden bir kısmını aldığını belirtir.246 

Kitabına aldığı 59 yazının ise dönemini daha iyi yansıttığını vurgular.247 

                                                           
244 Ergenekon’un günümüze kadar baskıları: Hamit Matbaası, 1929, 2 cilt; Remzi Kitabevi, 1964, 
1973; Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981; İletişim Yayınları, 2010.  
245 Ergenekon destanı için Bahaeddin Ögel’in Türk Mitolojisi-I adlı kitabında geçen 59-71 arasında 
geçen sayfalara ve İsa Özkan tarafından “Ergenekon Destanı Hakkında” adıyla yazılan ve Türk 
Yurdu Dergisinin Eylül 2009 tarihli 265. sayısında çıkan makalesine bakılabilir. 
246 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s.253. 
247 Ergenekon’da geçen makaleler: “Kötümserlikte Bir Fayda Var mıdır?”, “Hafta Sohbeti”, “Her 
Şeye Rağmen”, “Anadolu’nun İçyüzü”, “İyimser Olmanın Faydası”, “Gülünç İstanbul”, “İstanbul Ba-
sını”, “Rahatını Sevenler”, “Nereye Gidiyoruz?”, “Kalem ve Kılıç”, “Eğer... Gene Zafer”, “İnönü Zaferi 
yahut Metristepe’den Görülen Şeyler”, “Ankara Yolunda”, “Ilgaz’ın Eteğinde”, “Ankara”, “Mustafa 
Kemal Paşa”, “Kütahya’dan Simav’a”, “İsmet Paşa”, “Simav”, “Yunan Taarruzundan Sonra”, “Büyük 
Millet Meclisi”, “Garp Cephesi Karargâhını Ziyaret”, “Sakarya Vadilerinde ‘Meydan muharebesin-
den hemen sonra’ ”, “Bir Açık Söz”, “Halka Doğru”, “Vatan Yolunda Yeni Örnekler”, “Son Nutku 
Dolayısıyla”, “Bir Başka Nutku Dolayısıyla”, “Unutulan Bir Nokta”, “Nasıl?”, “Vatan Hainleri ve 
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Ergenekon kitabında çıkan yazılar, Yakup Kadri’ye bir görev olarak verilmiştir. 

Bu durumu Vatan Yolunda adlı anılarından oluşan yapıtında açıklar. Yakup 

Kadri yurtdışından İstanbul’a döndüğü sıralarda Milli Mücadele’yi desteklemek 

için Anadolu’ya geçmenin yollarını arar; fakat Mustafa Kemal tarafından İstan-

bul’da kalıp Anadolu’daki direnişi savunması istenir: “(...) İstanbul’a ilk adı-

mımda, Anadolu’ya kalkıp gitmek isteyişim ve hatta bunu temin için Sivas’a git-

mek üzere olan Ruşen Eşref’ten Mustafa Kemal Paşa nezdinde teşebbüste bulun-

masını rica edişim üzerine, arkadaşlarımdan biri bana demişti ki: ‘Oraya gidip ne 

yapacaksın? Senin Millî Mücadele’ye ancak İstanbul’dan yazacağın yazılarla bir 

faydan dokunabilir.’ Nitekim, bir ay sonra Sivas’tan dönen Ruşen Eşref de bana 

Mustafa Kemal Paşa’nın, hakkımda böyle düşündüğünü söylemişti.”248 Yakup 

Kadri, İkdam gazetesinin başına geçtikten sonra ilk iş olarak bu gazeteyi Millî 

Mücadele’nin çizgisine getirir. İkinci iş olarak da İkdam’da görev yapan Hürriyet 

ve İtilâfçıları kapı dışarı eder. 249 Onların yerine de yurtseverliklerinden emin 

olduğu arkadaşlarını getirir. Bu görev değişikliklerinden sonra İkdam Ana-

dolu’da verilen varlık yokluk savaşını savunan gazetelerden birine dönüşür.250  

Yakup Kadri’nin İkdam’daki yazılarının ağırlıklı konusu Milli Müca-

dele’dir. Milli Mücadele’nin dışında öne çıkan konular: Mustafa Kemal Paşa, 

TBMM’nin Milli Mücadele’deki yeri, Anadolu insanı, aydınların Anadolu’ya karşı 

ilgisizlikleri, işbirlikçiler ve vatan hainleri, Yunanlıların insanlık dışı tutum ve 

eylemleri, basın dünyası, Türk milletinin özellikleri ve tarihi, işgal altındaki İs-

tanbul. Karaosmanoğlu bu konuların dışında Batı dünyasının Türklere bakışını, 

Şark sorununu, millet ve devlet kavramını, eğitimi ve cehaleti de ele almıştır. Bu 

çalışmada adı geçen temalardan Milli Mücadele ve Mustafa Kemal irdelenmiştir. 

 

 

                                                           
İstanbul”, “Türk’ün Alınyazısı”, “Bir Züppenin Tekâmülü”, “Belirmeye Başlayan Hakikatler”, “İs-
tanbul İçinde Bir Gezinti”, “Uzak Olsunlar!”, “Darülfünün’daki Hâdiseler Dolayısıyla”, “İrfan ve Vic-
dan”, “Bozguncular ve Anadolu”, “Mesele Bir Şahıs Davası mıdır?”, “Acaba Maksatları Nedir?”, “Bir 
Yıldönümü Dolayısıyla”, “Dün ve Bugün”, “Fethedilen Kale”, “Yeşilî Zade Politikası”, “Esrarengiz 
Şark”, “M. Claude Farrere’e Açık Mektup”, “İzmit’ten Gelen Ses”, “Büyük Adamların Tevazuu”, 
“Kimler Söze Karışıyor”, “Yunanlılık Tefessüh Ediyor!”, “Bir Hasbihal”, “Bir Muhalifle Mülâkat”, 
“Bizi Nasıl Seviyorlar?”, “Tezvir ve Fesat”, “En Büyük Düşmanımız Cehalettir.”, “Ziya, Ziya, Ziya!”, 
“Harp ve Siyaset”, “İzmir’de Görüşeceğiz”.  
248 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, s. 42. 
249 Age, s. 48. 
250 Yakup Kadri’nin belirttiğine göre, o yıllarda İstanbul’da yayın yapan Peyam ve Alemdar gaze-
teleri Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkarken, “(...) başta Akşam olmak üzere Tasvir-i Efkâr, Vakit ve İleri 
biraz sonra da İkdam ellerinden geldiği kadar Millî Mücadele prensibini savunmaktaydılar.” (Bkz. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s. 41). 
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1. Milli Mücadele 

1919 ile 1922 yılları arasında süren ve Ulusal Kurtuluş Savaşı, Milli Müca-

dele, Türk Bağımsızlık Savaşı gibi adlarla anılan Türk milletinin vatanını kur-

tarma savaşı, 9 Eylül 1922’de zaferle sonuçlanır; böylece 30 Ekim 1918’de 

Mondros Mütarekesi’yle başlayan ve 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’yla 

devam eden Türk ulusunu Anadolu’dan çıkarma istekleri boşa çıkar. Bu haklı 

savaş mazlum uluslar için de örnek teşkil eder. Afrika’da, Asya’da bağımsızlık-

larını arayan sömürge durumundaki milletler Türk Kurtuluş Savaşı’ndan esin-

lenirler.  

Sonuçları bakımından ezilen uluslara umut olan Türkiye’deki bağımsızlık 

savaşına sıfırdan değil, eksiden başlanılır. Çünkü 1918’de imzalanan Müta-

reke’den sonra Türk ordusu dağıtılır. Birçok bölge de işgal edilir. Yine savaş yıl-

larında vatan bilincinden ve ulus sevgisinden uzak olan kimseler Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne karşı isyan eder. Atatürk, Nutuk’ta memleketin durumunu şu 

şekilde anlatır: “Muhâsım devletler, Osmanlı devlet ve memleketine maddeten ve 

manen tecâvüz hâlinde, imhâ ve taksime karar vermişler. Pâdişâh ve hâlife olan 

zat, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükü-

meti de aynı halde. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet, zulmet ve 

mübhemiyet içinde tecelliyâta muntazır. Felâketin dehşet ve sıkletini idrâke baş-

layanlar, bulundukları muhît ve hissedebildikleri tesirâta göre çare-i halâs telâkki 

eyledikleri tedbirlere mütevessil... Ordu, ismi var cismi yok bir halde. Kumandanlar 

ve zâbitler, Harb-i Umumî’nin bunca mihnet ve meşakkatleriyle yorgun, vatanın 

parçalanmakta olduğunu görmekle dil-hûn, gözleri önünde derinleşen karanlık 

felâket uçurumu kenarında dimâğları çare, çare-i halâs aramakla meşgûl...”251  

Atatürk’ün sözleri de göstermektedir ki, millet fakr u zaruret içinde kalmıştır. 

Memleketini sevenler çıkış arama telaşı içindedirler.  

I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kaos içinde mağlubiyet acısının 

ne anlama geldiğini ilk anlayan ulus, Türkler olmuştur. Bu sayededir ki, cellâtla-

rın eline düşmekten kendimizi kurtarmışızdır. 252 İzmir’in işgalinden sonra ise 

Anadolu’da vatanı kurtarmak için fırka cereyanlarının tamamıyla dışında yep-

yeni bir ruh, yepyeni bir zihniyet doğmuştur.253 Ortaya çıkan bu yeni düşünce-

nin adının milliyetperverlik ve halkçılık olduğunu belirten Yakup Kadri, Ana-

dolu’da düşmana karşı oluşan tepkiyi Türk ulusunun uyanışı olarak görür: “Zira 

bu devir her cihetten mesut bir uyanma çağıdır. Yıllardan beri Türk milletini için 

                                                           
251 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970, s. 10. 
252 Karaosmanoğlu, age, s. 247. 
253 Age, s. 214. 
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için kemiren birçok illetler tamamıyla açığa vurmuş ve gene Türk milletine mah-

sus birçok meziyetler ve faziletler de o nispette ve o vesile ile güneş gibi belirmiş-

tir.”254 Dün karanlıklar içinde sürü gibi kıvranan, bilinçsiz varlıkken bugün ise 

nereden gelip nereye gittiğini, neden ağlayıp, neden güldüğünü, ne gibi şeylerle 

ve kimlerle çevrilmiş olduğunu bilen, anlayan255 bir varlığa dönüşen Türk ulusu 

bununla da yetinmemelidir. Gerekir ki, yarın kendi yaralarını kendi elleri ile sar-

masını bilmelidir. 256  

Milli Mücadele yıllarında 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, savaşların yürütülmesinde ve ulusun geleceğinin belirlenmesinde karar 

merkezi olur. Yakup Kadri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemini açıklarken 

onu önceki Millet Meclisleriyle karşılaştırır. Eski meclislerde halk ruhu ve ulu-

sun bilinci yoktur: “(...) olmayan celselerinde bütün çıplaklığı, bütün samimiyeti 

ile halk ruhunun ve millet şuurunun hafif bir kokusunu almak bile mümkün de-

ğildi.”257 Eski zamanın mebusları şimdikilere göre daha çok okur yazar olmala-

rına karşın birer Babıâli memurundan farklı değildirler ve o resmîyet baskısı 

altında hiçbir zaman vekâletini taşıdıkları halkın gerçek duygularını tebliğ ve 

temsil etmek, imkânı bulamıyorlardı, diyen Yakup Kadri, şimdiki vekillerin ise 

doğrudan doğruya halkı temsil ediklerini vurgulayıp şöyle devam eder: “(...) kür-

süye çıkıp da söz söylemeye başlar başlamaz bütün Anadolu halkının sesi hep bir 

araya toplanıp bir hulâsa halinde tek bir hançereden çıkmaktadır zannediyo-

rum.”258 Bu özellikleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yakup 

Kadri’ye göre, dünyada eşi yoktur. Çünkü hiçbir memlekette, hiçbir çağda vekil 

müvekkiline bu kadar yakın olmamış ve hiçbir demokrasi bu kadar ‘demokratik’ 

bir manzara arz etmemiştir.259 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk 

ulusunun bütün unsurlarını barındırdığı net bir şekilde görülmektedir.  

Büyük Millet Meclisi’nde milletin bütün emellerine, arzularına, irade ve 

mefkûresine, hattâ günün hâdiselerinden doğma heyecanlarına en sadık bir akis 

bulmaktadır.260 Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi, her şeyden önce mil-

letin bağrından doğan inkılâp duygusu, inkılâp ateşidir.261 Yakup Kadri’ye göre, 

bu durumun doğal sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhu, mânası, ve 
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mahiyeti bakımından tâ sonuna kadar inkılâpçı kalmaya mecburdur.262 Bu 

vurgu da göstermektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısı gereği devrimci 

olmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni bir sistemi kurmak gibi 

bir görevinin de olduğunu vurgulayan Yakup Kadri, geçmişe ne yönden baksak 

ürküntü ile geri çekilmek zorunluğunu hissederiz, diyerek geçmişe nasıl baktı-

ğını açığa vurup şu şekilde devam eder: “Bir Garplı şairin dediği gibi, ‘Mazi bir 

leştir; nafile onu diriltmeye kalkmayalım. Zaman yürüyor, daima öne doğru, ile-

riye doğru yürüyor; bunun aksine gitmek imkânsızdır.”263 Bu sözleriyle de Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’nde geçmişe özenenlere yanıt verir.  

Yakup Kadri’ye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece Milli Müca-

dele’yi yapmamış bir taraftan savaşları yönetirken öbür taraftan Ankara Maarif 

Vekâleti’nde umum müdürlerden meydana gelen büyük bir kongre toplanmış-

tır. 264 Mustafa Kemal Paşa de karargâhta geçen yoğun bir çalışma gecesinin er-

tesi günü bir dakika dinlemeden kongreyi açmaya ve heyete bu husustaki fikir-

lerini söylemeye gider.265  Bu eylemler de göstermektedir ki, Kurtuluş Savaşı yıl-

larında Türkiye’nin kalbi olan Anadolu’da sadece düşmanın yurttan atılması dü-

şünülmüyor aynı zamanda yeni bir devlet kuruluyordu.  

Yakup Kadri, Türkiye Büyük Millet Meclisi için istiklalin ne anlama geldi-

ğini de sorgular, Türk hükümeti denilen siyasî ve tarihî cemiyet için bağımsızlı-

ğın kendi kanunları, kendi ananeleri içinde hükümet etmesinden ibaret olama-

yacağını vurgulayıp şunları söyler: “(...) tehlikede olan şey, bizim yalnız idarî is-

tiklâlimiz değil asıl millî istiklâlimiz, iktisadî hürriyetimizdir.”266 Bu sözler de 

açıkça göstermektedir ki kurtulması gereken Türk ulusunun bağımsızlığı ve 

ekonomik özgürlüğüdür. 

Yakup Kadri, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da yaşananları 1792’de 

Fransa’da yaşanan olaylara benzetir: “Bir taraftan iç ihanet, öbür taraftan dış ta-

salluta karşı ayaklanan Fransız milleti 1792 yılı Eylül’ünün yirmisinde Paris’te 

‘Convention’ meclisini kurmuş ve doğu sınırlarında ‘Valmy’ zaferini kazan-

mıştı.”267 Yakup Kadri’nin aktardığına göre, Atatürk de bir konuşmasında 

1792’ye değinir.268 Türkiye Büyük Millet Meclisi de ordusuyla hem düşmanı 

                                                           
262 Age, s. 128. 
263 Age, s. 127. 
264 Age, s. 168. 
265 Age, s. 168. 
266 Age, s. 108. 
267 Age, s. 126. 
268 14 Temmuz 1922’de Fransız milli bayramında bir konuşma yapan Atatürk, 1792’yle ilgili ola-
rak şunları söyler: “Özgürlük ve bağımsızlık ateşiyle coşan bir milletin senelere gücü olduğunu 



Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ergenekon Adlı Kitabında Geçen Milli Mücadele… 

297 
 

hem de ayaklananları mağlup etmiştir. Bu yönleriyle de Konvansiyon’a olan 

benzerliği rahatça görülmektedir. Paul Gentizon da Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi’yle Konvansiyon arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Gentizon’un belirttiğine 

göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri sırasında Halife abar-

tılı sözlerle övülür. Halifenin övülmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İzmir 

Milletvekili Şükrü Bey’in gösterdiği tepkiyi yorumlar: “Cumhuriyette, yurttaş-

lara herhangi bir aile ve sınıf farkı gözetmeksizin eşit hak tanındığını işaret etti. 

Sert bir dille  yapılan bu konuşma Mecliste öyle kızgınlık ve ihtiras akımının ortaya 

çıkmasına neden oldu ki, belirgin örneği ancak Konvansiyonda olduğu gibi reak-

siyoner mecliste rastlanır.269 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin böyle tepkilere 

sahne olması da gösteriyor ki, Fransız devrimi sonrasında yaşanan olaylar Tür-

kiye’de de yaşanır olmuştur.  

Milli Mücadele’yi yapan ve zafere götüren Düzenli Ordu’dur. Yakup Kadri 

yeni ordunun kurulmasını ve sonuçlarını değerlendirir. Mondros Mütare-

kesi’yle Türk ordusu etkisizleştirilir. Bu durumun sonucunda ise Türk ulusunun 

varlığının nereden başlayıp nerede bittiğini anlamak zorlaşır ve vatan korkunç 

bir ‘kaos’ haline girer.270 Türkiye’nin işgal edilmesine tepki olarak kimi bölge-

lerde bazı gruplar düşmana karşı direnirler; fakat bu dirençleri düşmanı durdu-

ramaz, ayrıca bunlar zaman zaman yerel halka da baskı yaparlar. Bu nedenlerle 

Ankara, hiç yoktan denilebilecek şartlar içinde, millî bir ordu kurmak gayretine  

girişir. 271 Düzenli Ordu Milli Mücadele’yi yürüten Mustafa Kemal, tarafından zo-

runlu görülür. Bu konuyu Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde açıklar. Mustafa 

Kemal’in umutsuzluğu yenecek vasıflara sahip bir lider olduğunu belirten Atay, 

“Türkiye’yi kurtarmak için bir ordusu olmalıydı” diyerek Mustafa Kemal’e bu or-

dunun neden gerekli olduğunu açıklar.272 Bu ordu sayesinde Mustafa Kemal “So-

nunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı. Alaylarının başında 
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bilgili ve sanatlı komutanlar, fırkaların başında kumandanlar, kolordu ve ordula-

rın başında kumandanlar, nihayet hepsinin başında kendisi bulunmalıydı.”273 Bu 

alıntıya göre, Düzenli Ordu’nun kurulması memleketi kurtarmak için mec-

burîdir; ama yeterli değildir. Başında da Mustafa Kemal Paşa olmalıdır.  

Yakup Kadri’ye göre, Düzenli Ordu’yu “milli tip” kurmuştur. Bu milli tip 

ise  II. Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkmıştır. Türkiye’de, son inkılâp senelerinde 

beli kayışlı, başı kalpaklı ve ayakları çizmeli yeni bir millî ‘tip’ belirmiştir. 274 Bu 

milli tip Milli Mücadele’ye kadar on iki yıl içinde içe ve dışa karşı iki büyük ihtilâl 

çıkarmış, üç büyük muharebe idare etmiştir. Bununla yetinmeyen bu milli tip, 

koca Osmanlı İmparatorluğu’nu kâh bir hasta sevgili gibi çelikten kollarının 

içinde sıktı kâh kötürüm bir ana gibi kayadan, kayaya omuzlarının üstünde ta-

şımıştır.275 Büyük bir özveri ve yurt sevgisiyle bu milli tip memleketin işgal edil-

mesi üzerine Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları arasından “başını kaldıran, 

sesini yükselten gene o oldu, gene o, Türk’ün dağınık güçlerini topladı ve bin yok-

sunluk, bin zorluk içinde bugünkü silahlı birliği kurdu.”276 Bu yeni Türk ordusu da 

“(...) ne ruh ne şekil bakımından dünkü İmparatorluk Ordusu’na benzemiyor” di-

yen Yakup Kadri, Mustafa Kemal Paşa’dan “Anadolu ordusu, vakıa Viyana surla-

rına dayanan dünkü haşmetli ordu değildir; fakat mânen ondan daha ulvî ve daha 

kuvvetli çelikten bir müdafaa siperidir” alıntısını yaparak Mustafa Kemal’in de 

eskiyle yaptığı karşılaştırmada Milli Mücadele ordusunun yaptığı işin daha üs-

tün gördüğünü belirtir. 277 Yakup Kadri, Düzenli Ordu’nun ne anlama geldiğini 

ise şu sözlerle belirtir: “Türk milletinin hem bileği, hem sesi, hem ruhu, hem de 

aklıdır. Duygu, irfan ve anlayış adına neyimiz varsa hep onda tecelli ediyor.”278 Bu 

tümceler de Türk milletinin akıl, duygu ve ruh gibi soyut özelliklerinin yeni or-

duyla somut hale geldiğini göstermektedir. Yakup Kadri ordu kurulduktan son-

raki durumu ise şu şekilde ele alır: “Karargâhında bulunduğum bu ordu kurulun-

caya kadarki duraklama devresinde Türkiye katılaşmamış bir dünya ve Türkler 

mihverlerinden çıkmış birtakım serseri seyyareler gibiydi.”279 Düzenli ordunun 

kurulması başı boş dolaşan gezenlerin halini alan Türk ulusunu toparlar.  

Düzenli Ordu etkisini siyasette de gösterir. Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi’ne politika yapma olanağı tanır. Mustafa Kemal’in kendine güven duymasını 
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sağlar. Yakup Kadri’ye göre, kılıcını yeteri kadar keskin hisseden Anadolu artık 

siyaset yapmakta bir mahzur da görmez. 280  Bu sözler de göstermektedir ki, Dü-

zenli Ordu savaşları kazandıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasette de varlı-

ğını göstermeye başlar. Mustafa Kemal, İstanbul’la görüşmeyi bile gereksiz gö-

rür: “Birinci İnönü ile Kuva-yı Milliye nin başıbozuk devri son bulduktan, Ordu ve 

Meclis otoritesi kurulduktan sonra, Mustafa Kemal, saray ve Bab-ı Âli ile her türlü 

pazarlığı kesti. Artık hakiki Devlet Reisi idi.”281 Böylece yeni devlet ordusunun 

gücünden de yararlanmaya başlar.  

Düzenli Ordu’nun ilk başarısı İnönü savaşlarıdır. Bu savaşlarda elde edi-

len sonuçlarla da başı boşluk devrinden çıkılır. İnönü’nün zaferlerinden sonra 

şu savaşlar yapılır: “Sakarya, Afyon ve Dumlupınar, sadece yüksek bilgili sanatçı 

komutanların emri altındaki nizamlı ordular tarafından başarılabilecek tarihî sa-

vaşlardır.”282 Ve “Millî İstiklâl Savaşı, işte bu yeni orduyla kazanıldı. Çetelerle de-

ğil.”283 Görüldüğü gibi Düzenli Ordu memleketi kurtarır. Bu kadar önemli bir iş-

lev yapan yeni orduya eski zihniyeti savunanlar karşı çıkarlar. Atay’a göre, dü-

zenli orduya karşı çıkanların gerekçesi eğer çeteler ortadan kalkarsa, ordusu ile 

baş başa kalan Mustafa Kemal’le baş edilemeyeceği düşüncesidir.284 Korkunun 

ecele faydası yoktur. 

Yakup Kadri, Düzeli Ordu’nun önemini ele alırken bu ordunun sadece 

Anadolu’yu savunmadığını aynı zamanda Müslümanların onurunu da korudu-

ğunu belirtir: “Yüz milyonlarca Müslüman’ın hayatını şeref ve haysiyetini koruyan 

en son orduyu kimler teşkil ediyor? (...) yeryüzündeki insanların hiç olmazsa üçte 

birini müdafaa eden ordu, Anadolu’daki küçük Türk ordusudur.”285 Bu sözler de 

Türk ordusunun kendi memleketini savunmasının dışında başka anlamlar da 

ifade ettiğini açıkça gösterir. 

Yakup Kadri yazılarında Milli Mücadele zamanında yapılan savaşlar üze-

rinde durur. Bu savaşların hangi koşullar altında yapıldığını; yarattığı heyecanı, 

coşkuyu, sevinci anlatır. Özellikle İsmet İnönü’nün yaptığı savaşlara yakından 

değinir. Yakup Kadri savaşları anlatmadan önce bu mücadeleyi yapanları ele 

alır.  

Anadolu’da Milli Mücadele’yi verenlerin ıssızlık, yoksulluk, açlık ve göz-

yaşları vadilerinden çıkıp kâh yağmur altında kâh çamur içinde bir araya 
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geldiklerini belirten Yakup Kadri, ikide bir memleketin üstüne bir zafer havası 

yayıldığını; ama bunun bedelinin sorgulanmadığını belirtir: “(...) ümit parıltıla-

rını çıkarabilmek için burada harcanan emeğin, çekilen zahmetin derecesi acaba 

hiç düşünülüyor mu? Ve harp ne demektir? Ne çetin bir iştir?”286 Yakup Kadri sor-

duğu bu soruları kendisi yanıtlar: “(...) ne çok humma, ne çok ıstırap, ne çok zah-

met ve meşakkat ile... O kumandanlar ki, üstleri sazla örtülü, zemini toprak köy 

evlerinde veyahut yarı beline kadar çamura batmış çadırlar altında her saniyesi 

bir yüzyıllık hâdiseler ve tehlikelerle dolu dakikalarını sayarlar.”287 Bu sözler de 

Türk ulusunun, askerinin büyük zahmetlere katlandığını, yurdu için hiç düşün-

meden canlarını verdiklerini gösterir. 1912’den beri savaş halinde olan Türk 

ulusunun yorgunluk, bir bıkkınlık göstermesi bile memleketin geleceğini  tehdit 

altına alabilirdi. Bu konuya dikkat çeken Yakup Kadri, savaş alanında görünen-

lerin belki herhangi bir ordu cephesine mahsus bilinen sahneler olabileceğini 

vurguladıktan sonra Türk ordusunun vermiş olduğu savaşın farkını şu şekilde 

açıklar:  “(...) fakat, bugünkü günde dışarıdaki açgözlülere, içerideki hainlere karşı 

sekiz-dokuz yıl devamlı bir cenk ve kavgadan, sonra parça parça olan vatanın ya-

nık ve kuru toprakları üstünde yoktan var olmak, - evet, yoktan var olmak - döğü-

şen Anadolu ordusundaki heybeti ve gücü ve bunun yaptığı savaşın anlaşılmaz tra-

jedisi hiçbir milletin tarihinde okunmamış, hiçbir memleketin sınırlarında görül-

memiş azim ve irade tecellileriyle doludur.”288 Türk ordusunun savaşırken, pa-

ragrafta da vurgulandığı gibi, düşmanla birlikte birçok sorunu, derdi de yendiği 

ortaya çıkmaktadır. Zaten zafer dediğimiz şey de bunları yenmekten ileri gel-

mez mi?  

Yakup Kadri yazılarında I. ve II. İnönü Zaferleri üzerinde durur, bu savaş-

ların önemini açıklar. Türk ve dünya tarihi bakımından bu savaşları yorumlar. 

İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı yıllarında kazandığı zaferleriyle Türk ulusunun 

kalbinde taht kurmuştur. İnönü’yü cephedeki odasında ziyaret eden Yakup 

Kadri, onun Milli Mücadele’de oynadığı rolü şu şekilde açıklamaya başlar: “Yal-

nız Türk alemini değil, cihanın yarısını teşkil eden bütün Şark aleminin eşiğinde 

duran biricik nöbetçi, işte bu küçücük masanın başındaki adamdır. Eğer bu baştan 

bir hata zuhur etse, bu baş biraz dönecek olsa, koca Türk Devleti’nden hiçbir eser 

kalmayacak ve Şark dünyası bir zindan haline girecektir.”289 Bu açıklamalara 

göre, İnönü’nün hata yapma şansı yoktur. İnönü’nün başında bulunduğu Garp 
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Cephesi’nin Anadolu ordusunun karargâhı, millî hareketin yüreği olduğunu vur-

gulayan Yakup Kadri, Garp Cephesi’ni bir anne karnına benzetir: “(...) yarına 

gebe olan ana karnıdır. Geleceğin nabzı burada vuruyor ve gelecek burada kımıl-

danıyor; fakat ne çok humma, ne çok ıstırap, ne çok zahmet ve meşakkat ile...”290 

Yusuf Akçura’nın da bugünkü vaziyetin kilit taşı Garp Cephesidir, dediğini akta-

ran Yakup Kadri, İsmet İnönü’nün yaptığı tarihsel görevi şu sözlerle açıklamaya 

devam eder: “Zamanımızın Haçlı savaşçıları bugün sekiz yüz yıl önce Sakarya 

Vâdisi’de Haçlılara başarıyla karşı koyan Kılıçarslan’ın Selçukluları, yani Anadolu 

Türkleri yerinde bugün İsmet Paşa’nın orduları, yani Anadolu Türkleri bulunu-

yor.”291 Savaşlardaki başarısından ötürü İsmet İnönü’ye telgraf çeken Mustafa 

Kemal’in292 Falih Rıfkı Atay şunları dediğini belirtir: “Asıl sevinç Mustafa Ke-

mal’de idi. Birinci İnönü Zaferi olunca: ‘Bu muhabere ile pek çok şey kurtarılmış-

tır!’ demiş, sonra bu sözünü şöyle tamamlamıştı: ‘Hayır, her şey kurtarılmıştır!’”293 

Mustafa Kemal’in bu sözleri de I. İnönü Zaferi’yle Türkiye için yeni kapıların açıl-

dığı bir devreye girildiğini gösterir.  

Milli Mücadele yıllarında İsmet İnönü’nün Metristepe’de kazandığı ve ta-

rihte II. İnönü Zaferi olarak bilenen büyük başarı, Türk ulusuna moral olur. 

“İnönü Zaferi yahut Metristepe’den Görülen Şeyler” adlı yazısında Yakup Kadri 

bu zaferin önemi üzerinde durur. Ona göre, İsmet İnönü’nün kazandığı zafer, 

tarihin kaydettiği en büyük zaferlerden biridir, İstanbul’un alınmasından da 

önemlidir: “(...) ne Roma saltanatının sükûtu, ne İstanbul’un fethi, ne beşeriyetin 

tarihinde birer yol dönümü olan başka bütün tarihî hâdiseler sebep ve sonuç ba-

kımından seninle boy ölçecek bir mertebeye varmamıştır.”294 Yakup Kadri, Met-

ristepe’de kazanılan II. İnönü Zaferi’nin önemini açıklamaya “(...)bu tepe hayali-

mizin kavrayamayacağı kadar engin bir ufka hâkim ve nâzırdır. Bu ufuk şimdiden 

bir şafak kızıllığı ile kıpkırmızıdır” sözleriyle devam eder.295 Yakup Kadri’ye göre, 

Metristepe şafaklarında ortaya çıkan kızıllığın anlamı büyüktür. Bu renk, ne ka-

dar zamandır bitmez tükenmez bir gece içinde beklediğimiz bir güneşin 
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ardından bize gönderdiği müjdenin rengidir.296 Yakup Kadri’nin burada üze-

rinde durduğu kızıl şafağın doğacak olan güneşi müjdelemesine İstiklal 

Marşı’nda da “Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... / Kim bilir, belki yarın, 

belki yarından da yakın” dizeleriyle değinilmiştir. 297  Aynı yıllarda yazılan İstik-

lal Marşı’nın ve Yakup Kadri’nin makalesinin ortak duyguları yansıtması Kurtu-

luş Savaşı’nda Türk ulusunun geleceğe umutla baktığını, aynı ülküde birleştiğini 

gösterir. 

Milli Mücadele, Anadolu’nun işgalden kurtulmasının ötesinde Türk tarihi 

bakımından da çok önemli bir yere sahiptir. II. Viyana Kuşatması’ndan 1920’lere 

kadar Türk ordusu sürekli geri çekilmek zorunda kalmıştır. Psikolojik üstün-

lüğü yabancılara kaptıran Türk ordusu, Milli Mücadele’yle birlikte ileriye doğru 

yürümeye başlar ve yüzyıllardır kaybettiği psikolojik üstünlüğü tekrar ele alır. 

Büyük Garp devletleri memleket ve devlet işlerimize karışmaya başladığı za-

mandan beri, bugün ilk defadır ki bir Hıristiyan milletin istilâsına uğramış top-

raklarımızın boşaltılmasından söz edilmeye başlanır.298 Böylece, Kurtuluş Sa-

vaşı’yla birlikte uzun zamandan sonra ilk kez kendi kararımızı kendimiz ver-

meye başlarız. Bu kararlı duruşumuzun sonuçları ise Yunan ordularının Ana-

dolu’dan ve Trakya’dan ancak bizim emelimiz, irademiz, azmimiz sayesinde ge-

riye çekilmeye hazırlanması ve bir asırdan beri ilk defa istediğimizin olması şek-

linde sonuçlanır.299 Kısacası Türk milleti yüzyıllardır süren hasta adam duru-

mundan kendini kurtarır; başı dik bir biçimde uygar uluslar arasındaki haklı ye-

rini almaya başlar. 

Yakup Kadri, Kurtuluş Savaşı yaşanırken 29 Ekim 1921’da “Garp Cephesi 

Karargâhı Ziyareti” ve 14 Mart 1922’de “Unutulan Bir Nokta” adlı yazılarında 

savaş sonrasını ele alır. Her iki yazısında da yeni bir devletin doğacağını vurgu-

lar. Düşüncelerine Türkler için dünyanın en ferahlatıcı yerinin Garp Cephesi ol-

duğunu söyleyerek başlayan Yakup Kadri, yeni bir ulusun doğacağını; fakat bu-

nun diğer doğumlar gibi sancılı olacağını “Hangi kadın sancılarla kıvranmadan 

doğurdu? Hangi dünya, yüzyıllarca ateş içinde kaynamadan yaratıldı? Elverir ki 

doğalım ve doğduğumuzu hissedelim” cümleleriyle açıklar. 300  Konuyu genişleten 

Yakup Kadri milletin çırpınmasının, ağır sıkıntılar çekmesinin nedenini ikiz 
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doğuracak olmasına bağlar.301 Fakat ona göre, asıl önemli olan bağımsızlığa 

ulaştıktan sonra yeni hayatın kurulmasıdır: “Eğer genç Anadolu ordusunun kur-

taracağı vatan üzerinde yeni hayatın ve yeni fikrin ışığı parlamayacaksa, eğer 

orada gene geçmişin o boğucu ve öldürücü karanlığı hüküm sürecekse kurtuluş 

kelimesinin ifade ettiği mâna pek yarım kalmaz mı?’ ”302 Görüldüğü gibi Milli Mü-

cadele’nin asıl amacı memleket kurtulduktan sonra yeni düzeni, yeni hayatı kur-

maktır. Bu konuda Atatürk, İzmir’i Yunanlılardan temizledikten sonra Yakup 

Kadri’ye şunları söyler: “ ‘Milli Mücadelemizin bu safhası kapanmıştır,’ dedi, 

‘şimdi ikinci safhasını açmamız lâzım geliyor.’”303 Bu sözler de Mustafa Kemal’in 

memleketi kurtardıktan sonraki amacını göstermektedir. Zaten yeni devleti 

kurma düşüncesi Atatürk’te, Anadolu’ya geçmeden önce bulunmaktadır. Nu-

tuk’ta bu durumu açıklar. Kurtuluş çarelerinin arandığı bir sırada kendi düşün-

cesinin hâkimiyet-i milliyeye müstenid, bilâkayd ü şart müstakil yeni bir Türk 

Devleti tesis etmek olduğunu belirtir.304 Ünsal Yavuz da kurulacak yeni devletin 

temel ilkesinin bile akla dayalı olacak biçimde Mustafa Kemal’de Kurtuluş Savaşı 

öncesinde belli olduğunu söyler.305 Yavuz’un belirttiği özellik de Türkiye Cum-

huriyeti’nde ete kemiğe bürünerek somut halde ortaya çıkar. 

Yakup Kadri yazılarında sık sık Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na karşı çıkan, 

düşmanla işbirliği yapan hainlere ve isyancılara da değinir. Milli Mücadele’ye 

karşı çıkanların ortak özellikleri, her şeyden önce rahat ve huzur; uyuşukluk ve 

boyun eğmedir.306  Yakup Kadri onların tersine Türk ulusunun rahatın peşinde 

koşmadığını belirtir.  

Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkan vatan hainlerini Ergenekon’a göre, ikiye 

ayırabiliriz. Birincisi silahla Milli Mücadele’nin karşısında olup savaşanlar diğeri 

ise aydın kesimden olup eli kalem tutan hainlerdir. Bu iki kesimi ayrı ayrı ele 

almadan önce Yakup Kadri’nin bunlara yönelik ortak tepkisine bakalım. Yakup 

Kadri “fazilet” üzerinden yola çıkarak vatan hainlerini sorgular: “Fazilet kötü-

lüğe henüz hesabını sormadı. Fazilet henüz demedi ki: ‘Ben zincirler içinde inler-

ken sen gülüyordun, niçin? Ben kan ve ateş dalgaları içinde boğuşurken sen karşı-

dan omuz silkiyor ve dudak büküyordun; niçin? Vücudum celladın bilenmiş işkence 

âletleri altında kıvranırken sen benim ellerimi ve ayaklarımı tutuyordun ve sesim 
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çıkmasın diye ağzımı tıkıyordun,  niçin? Ve kendi elimle ve müşterek anamızın di-

liyle ağyara benim suçlu olduğumu söylüyordun, niçin? Biz ki, bir babadandık, biz 

ki, aynı sıkıntıyı çekiyorduk, aynı topraklar üstünde yan yana yaşıyorduk, aynı be-

şikte sallanmıştık ve aynı mezara doğru gidiyorduk. Kardeşim, söyle bu kahpeliği 

bana neden ettin? Hangi mantık adına düşmana hak verdin de beni haksız bul-

dun?’ ”307  Yakup Kadri’nin bu soruları da gösteriyor ki, henüz millet bilincine 

ulaşamamış kitleler yeri gelince kendi vatanına bile sahip çıkamazlar. Hatta çı-

kanlara karşı da düşmanla işbirliği içerisine bile girerler.  

Yakup Kadri vatan hainlerine karşı en sert yazılarından birini 31 Mart 

1922’de yazar. “Uzak Olsunlar!” adını taşıyan bu yazısında İnönü Zaferi üzerin-

den vatan hainlerine karşı düşüncelerini söyler. Türkiye içindeki düşmanla iş-

birliği yapan irticai, fesat ve yalanı temsil eden onursuzlara I. İnönü Zaferi’yle 

ilk darbe vurulur.308 İsmet İnönü’nün yumruğu altında ezilen vatan hainleri ne 

yapacaklarını bilemez duruma düşerler: “Memletimizdeki bütün fosiller, bütün o, 

terakki ve tekâmül düşmanları bu genç kumandanın tepeden inme yumruğu kar-

şısında tâ yüreklerinden sarsıldılar ve ne yapacaklarını şaşırıp kaldılar.”309 İsmet 

İnönü, Yakup Kadri’ye iç düşmanlar yüzünden Bursa’nın kaybedildiğini, İzmit 

ve Bilecik facialarının yaşandığını, hiçbir zaman Yunan ordusundan korkmadı-

ğını, lâkin Türk ordusunu her an arkasından hançerlemeye hazır hain güruhtan 

daima gözünün yıldığını, ama iç tehlikeyi tamamıyla bertaraf ettiklerini söy-

ler.310 Yakup Kadri, İnönü’nün iç düşmanların bertaraf edildiği görüşene kesin-

likle katılmaz. İlk önce “İhanet denilen yılan, yurdumuzun içinde çöreklenmiş ya-

tıyor. O, başını kaldırmak ve tekrar harekete gelmek için kendisine elverişli havayı 

beklemektedir. Günün birinde bu hava gelebilir ve bu yılan tekrar başını kaldırır” 

diyerek vatan hainlerinin fırsat kolladığını söyler. 311  Yakup Kadri’ye göre, iha-

net hilekârdır: “Her ne kadar bundan böyle vatan mücahitlerinin vücudu zafer 

zırhı ile mücehhez olacak ve hiçbir ejderin zehiri ona nüfuz edemeyecekse de iha-

net hilekârdır, bu zafer zırhı ile mücehhez vücudun ayaklarına her an bir çelme 

vurabilir.”312 Yakup Kadri, ıstırap çektik, biz ki düşmenin ne kolay, kalkmanın ne 

güç olduğunu biliyoruz dedikten sonra  “yıllarca kara baht ile boğaz boğaza, gö-

ğüs göğüse kavga ettik, artık onu bir kere saçlarından kavradıktan sonra bir daha 

bırakmak istemeyeceğiz ve onu her yönden kendimize boyun eğdirmeye 
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çalışacağız” vurgusuyla devam ederek gerici ayaklanmaya bir daha fırsat veril-

meyeceğini belirtir.313 

Ankara’ya karşı ayaklananların ileride kurulacak yeni devleti hissettikle-

rini belirten Yakup Kadri, bu düşüncesini şu sözlerle açıklar: “bu karanlık ruhlu 

kimseler pek iyi hissediyorlar ki, genç Anadolu ordusunun galebesi demek, aynı 

zamanda gençliğin, yani, yeni fikrin, yeni hayatın galebesi demektir”.314 Bu ne-

denle Yakup Kadri’ye göre, Anadolu’da sadece Türk-Yunan savaşı değil, aynı za-

manda da ilerici-gerici savaşı da yapılır: “(...) bugün gözlerimizin önünde geçen 

bu kanlı cenkler, bu korkunç mücadele ‘yalnız Türklerle Yunanlıların harbi değil, 

geçmişle geleceğin çarpışmasıdır.’”315 ve gerici zihniyetle mücadele bitmemiştir; 

kurtuluşundan sonra da başka bir şekilde ve başka şartlar içinde devam edecek-

tir.316  

Aydınların içinde de Milli Mücadele’ye ihanet edenler çıkar. Aydınların 

ihanetini İstanbul’da yakından gören Yakup Kadri, Milli Mücadele’yi savunduk-

ları için eli kalem tutan hainlerin iftiralarına uğradıklarını belirtir. Düşmanlar, 

yurdunu savunanlara karşı uydurdukları suç vesikalarının birçoğunu, Türk adı 

altında geçinen müfterilerin sözlerinden ve neşriyatından alırlar.317 Mondros 

Mütarekesi’nden sonra iftiracılar düşmanın süngülerine güvenerek bir kişiye, 

iki kişiye, yüz kişiye iftira etmekle yetinmeyip daha da saldırgan olurlar.318 Düş-

man ilerledikçe iç düşmanlar da saldırılarını arttırırlar: “(...) düne kadar sadece 

bir ahlâk düşkünlüğü gösteren ve nihayet fazilet sahiplerini tiksindiren bu adam-

ların alçaklığı Mütareke’den sonra bir hiyanet ve cinayet mahiyetini almıştır.”319 

Kimi aydınlarca milleti sevdikleri için eleştirildiklerini belirten Yakup Kadri, 

kendi yaptıkları işin milletin şerefini ve memleketin faydasını savunmak oldu-

ğunu iftiracıların yaptığı işin ise daima kendilerine saldırmak olduğunu söy-

ler.320 Kendilerinin ise “Bizim şahsımız... Kendimizi millet denilen bu nihayetsiz 

umman içinde bir zerre sayıyoruz. Biz ne âlimlik, ne allâmelik, ne dâhilik, ve velîlik, 

ne de kahramanlık iddiasındayız” vurgusunu yapar.321  Gerçekte güttükleri dava-

nın kendilerinin olmayıp memleket davası, millet işi olduğunu; iftiracıları 
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eleştirdikçe kendilerine vücutlarındaki kusurlardan, hastalıklarından ötürü sal-

dırdıklarını belirtir. 322 Sözlerinin devamında iftiracıların saldırılarının kendile-

rini kutsal bildikleri davadan geri çeviremeyeceğini de vurgular.  

Kurtuluş Savaşı’nın hem Türk hem de dünya tarihi için sonuçları da söz 

konusudur. Yakup Kadri ilk olarak Anadolu’da verilen savaşın ne anlama geldi-

ğine değinir. Türklerin yaptıkları savaşlarda doğruluğu ve adaleti temsil ettikle-

rini bu nedenle mağlûbiyetinin hak ve adaletin mağlûbiyeti olacağı vurgusunu 

yapar323  ve şu şekilde devam eder: “Yani, cihanda iyilik ve doğruluk diye ne varsa 

bizimle beraber göçüp gidecektir.”324 Türk askeri adalet arayan bir dünya için 

savaşmıştır: “Dünyanın bağrı yıllardan beri bir hak ve adalet ateşi içinde yan-

makta idi; Türk dilâverleri bu ateşi kendi kanları ile teskin ettiler.”325 Yakup Kadri, 

Türk askerinin hayatı karşılığında elde ettiklerini ise  “Bütün yanan dudaklara, 

kuruyan ağızlara bu kızıl sudan tas tas içirdiler. Bu sebilden bütün susamışlar ka-

nacaklardır” diyerek açıklar. 326 Bu nedenle Türklerin giriştikleri savaşların sa-

dece kendilerinin değil,  aynı zamanda insanlığın da eseri olacağını belirtir: “Biz, 

belki bugün bu savunmanın değerini ölçemiyoruz. Belki bugün Sakarya 

Vâdisi’nde, İnönü kayalıklarında yalnız Türkiye’nin değil, yalnız İslâm âleminin 

değil, bütün Şark’ın, binaenaleyh Avrupa’nın ve binaenaleyh insaniyetin müstak-

bel hayatına müessir olacak.”327 Bu sözler de Kurtuluş Savaşı’nın tüm insanlığı 

ilgilendirdiğini gösterir; bu özellikleri nedeniyle ezilen haklar için de yeni bir 

dönem açar: “Dört-beş günden beri bütün Şark âlemi ve bütün Asya için yeni bir 

devir açılmıştır. Bu kutsal kıt’a yüzyıllarca süren bir uykudan sonra tâ göbeğinden 

sarsılıyor.”328 Bu sarsılmanın sonucu olarak da mazlum milletler demir ve çelik-

ten zincirlerini kırmaya başlarlar. 329 Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşı’ndan 

ders alan ezilmiş ulusların bağımsızlık yoluna gireceklerini söylemiştir.330  

Yakup Kadri, Kurtuluş Savaşı’nın Müslümanlar için ne anlama geldiğini de 

açıklar. Önce “Düşünmeli ki, şu dakikada -tıpkı bundan altı yüzyıl önce olduğu 

gibi- yüzlerce milyon Müslüman’ın dinî vecdi, on-on beş milyonluk bir küçük Türk 

topluluğunun kalbinde birikiyor ve yüz milyonlarca insan, alınyazısını bize 
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bağlamış bulunuyor” diyerek Müslümanların umudunun Türk ordusu olduğunu 

vurgular331 ve “Bu bakımdan denilebilir ki, her Türk neferi -hiç değilse- bin tane 

Müslüman’ı temsil eder” vurgusuyla bir Türk askerinin bin Müslüman’a bedel ol-

duğunu söyler. 332 Buna karşı çıkacak olanlara da “(...) sorarım ki, bugün İslâm 

âlemi dediğimiz engin ülkenin en son sınırı neresidir?” sorusunu yönelterek cevap 

verir. 333  Yakup Kadri, Türk askeri bütün İslam ülkelerini de temsil ediyor dese 

de, birçok Arap ülkesinin I. Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Batılı devletlerinin 

yanında olduğu unutulmamalıdır. 

 

2. Mustafa Kemal Paşa 

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastıktan sonra Kurtuluş Savaşı’nı baş-

latan Mustafa Kemal, düşman kuvvetleri Türkiye’den atılıncaya kadar Milli Mü-

cadele’yi yönetir; Türk ulusunun geleceğini belirleyen savaşlara komutanlık ya-

par; Yeni Türk devletinin kuruluşunda liderlik eder. Yakup Kadri, Ergenekon’da 

geçen yazılarında Mustafa Kemal’i bir insan olarak, bir komutan ve kurucu dev-

let adamı olarak konu edinir. Yakup Kadri’nin Mustafa Kemal’le ilgili görüşleri 

açıklanırken önce Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri sonra da eylemleri ve söz-

leriyle Türk tarihindeki yeri ele alınmıştır. 

İstanbul’da köşe yazılarıyla Milli Mücadele’yi savunurken Ankara’ya da-

vet edilen Yakup Kadri, Ankara’ya geçtikten sonra Çankaya’da Atatürk’ü ziyaret 

eder. Yakup Kadri hayatının en güzel olayı olarak gördüğü ziyaretini, “Mustafa 

Kemal Paşa” adlı yazısında anlatır.334 Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in kaldığı 

yere giderken yaşadıkları aksilikleri umursamadıklarını “Hele zihniniz biraz 

sonra gireceğiniz ev ve göreceğiniz ev sahibi ile o derece meşguldür ki, ne sizi her 

dakika yerinizden hoplatan çukurlara ne ikide bir yolunuzu kesen kağnılara bak-

maya vakit buluyorsunuz, durmadan heyecanlı bir dalgınlık içinde gidiyorsunuz” 

sözleriyle açıklar. 335  Yakup Kadri’nin heyecanı köşke yaklaştıkça artar; fakat 

Ona göre, “(...) bir dakika sonra o kadar korktuğunuz olay meydana geldi mi 

                                                           
331 Karaosmanoğlu, age, s. 140. 
332 Age, s. 140. 
333 Age, s. 140. 
334 İkdam gazetesinde İtilâf Kuvvetlerince sansürlenerek çıkan yazısında Mustafa Kemal’le görüş-
menin mutluluğunu da dile getirir: “Bu, hayatımın en şerefli bir günüdür”(age, s. 76).  Sonra sözle-
rini, “Fakat, günün birinde bana hayatımın en şanlı olayını soracak olan torunuma göğsüm kabara-
rak diyemez miyim ki, gençliğinin yüksek bir dönümünde (sansür edilmiştir) bir yaz günü Mustafa 
Kemal Paşa ile yan yana yemek yedim” diyerek tamamlar. (Bkz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Er-
genekon, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s. 76.) 
335 Age, s. 74. 
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vücudunuza derin bir huzur, kalbinize tasvire sığmaz bir emniyet geliyor.”336 Bu 

sözler de Mustafa Kemal’in çevresindekilere güven verdiğini gösterir. Ata-

türk’ün kaldığı yeri şu sözlerle açıklar: “Mustafa Kemal Paşa, ‘Çankaya’ denilen 

bir tepenin yamacında bir bağ evinde oturuyor. Burası şehre bir saat uzaklıktadır. 

Oldukça bakımsız ve düzensiz bir kır yolundan herhangi bir araba epeyce büyük 

bir zahmetle sizi bu köşkün bir kenarına kadar getirebiliyor.”337 Sözlerine Ata-

türk’ün köşkünde kaldığı odanın açıklamasını da yaparak devam eder. Karaos-

manoğlu’nun anlattığına göre, Türk ulusunun geleceğini belirleyen şahsiyetin 

odasına sadelik hakimdir: “Çevresinde göz alıcı hiçbir şey yok; bir yazı masasının 

yanında güvez renkli koltukta oturuyor; arkasında büyük bir pencerenin tül per-

desi var, bunun arkasında Moltke’nin  alçıdan bir büstü duruyor. Masanın öbür 

tarafındaki başka bir pencerenin içine de Bonapart’ın aynı büyüklükte bir yarım 

heykeli konulmuş. Bulunduğumuz oda her türlü gösterişten uzak, fakat düzgün 

döşenmiş, rahat ve temizdir.”338  Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in mütevazı özel-

liklerine de değinir. Savaşlarda dünyanın dikkatini çeken Atatürk’ün oldukça al-

çak gönüllü olduğunu, “o heybetli adam sizi çoktan tanıdığınız bir dost haliyle 

karşılıyor, gülümseyerek elinizi sıkıyor ve en ikramcı bir ev sahibi nezaketiyle size 

oturmak için odasının en rahat koltuğunu gösteriyor” sözleriyle açıklar. 339 Ata-

türk’ün Kurtuluş Savaşı liderleri içinde en mütevazısı olduğunu belirten Yakup 

Kadri, her dâhinin mezarı olan kibir ve gururun henüz onun semtine uğramadı-

ğını vurgular.340  Sözlerine Mustafa Kemal’i  yakından görenlerin de aynı kanıda 

olduklarını söyleyerek devam eder.  

Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in fiziksel özelliklerini de anlatır. Sözlerine 

“Mustafa Kemal Paşa sivil giyinmiş, orta boylu, zayıf ve sarışın bir zattır” diye 

başlar. 341  O, gazetelerde gördüğünüz resimlerinden hiçbirine benzemiyor di-

yen Yakup Kadri, şöyle devam eder: “Kendisi bu resimlerin hepsinden daha se-

vimli, daha canlı, daha ayrı bir simadır. Yüzü renk ve çizgiler bakımından bir tunç 

parçası üzerine oyulmuş bir eski madalyonu andırır. Elmacık kemikleri çıkık, ağız 

kemikleri kuvvetli ve alnı serttir. Ve bu yüzün umumî görünüşünde çok zahmet 

çekmiş, çok uğraşmış, çok düşünmüş kimselerin yüzündeki ifade var; fakat hiçbir 

yorgunluk belirtisi gözükmemek şartıyla... Kısık ve sıcak bir sesle konuşuyor, mavi 

gözleri muammalı bakışlarla bakıyor, vücudunun kımıldanışları genç bir parsın 

                                                           
336 Age, s. 74. 
337 Age, s. 74. 
338 Age, s. 75. 
339 Age, s. 75. 
340 Age, s. 119. 
341 Age, s. 75. 
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kımıldanışları gibi sevimli, cana yakın bir tarzda keskin ve çeviktir.”342 Yakup 

Kadri’nin yaptığı açıklamalardan da Mustafa Kemal’in fiziksel özellikleri ortaya 

çıktığı gibi aynı zamanda da yaşadığı savaşların da yüzüne yansıdığı görülmek-

tedir. Yakup Kadri yukarıdaki yazısından 1 yıl 10 gün sonra çıkan “Büyük Adam-

ların Tevazuu” başlıklı yazısında Mustafa Kemal’in fiziksel özelliklerine Sakarya 

Meydan Muharebesi sonrasında tekrar değinir. Mustafa Kemal’in savaşlar yü-

zünden rahat bir hayat yaşayamadığını vurguladıktan sonra şöyle devam eder: 

“O, on seneden beri kılıcını bir dakika kınına koymamış, bir dakika rahat yüzü gör-

memiş, kırk yaşında solgun benizli bir askerdir. Avurtları çökmüş ve gözlerine 

müthiş bir sıtmanın ateşi sinmiştir.”343 Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in de bu ateş 

ve kan dalgalarına atılmadan önce bizim gibi bir insan olduğunu söyleyip “O da 

bir ananın oğlu idi. Yumuşak yataklar içinde büyüdü, çocukluğunda oynamanın 

ve hoplamanın neşesini, gençliğinde hayata tat veren güzel şeylerin zevkini aradı” 

vurgusunu yaparak Mustafa Kemal’in çocukluk dönemine değinir. 344  Fakat yaz-

gısının onu yaşayabileceği güzelliklerden mahrum bıraktığını “(...) kâh Trablus-

garp’ın ateşin çöllerine, kâh Çanakkale’nin yalçın kayalarına, kâh Irak’ın haşin 

çöllerine sürükledi ve nihayet getirip Sakarya Nehri’nin boz ve çorak kıyılarında 

bir unutulmaz facianın ortasında bıraktı” diyerek açıklar. 345  Sakarya’da yirmi 

iki gün süren savaşta Mustafa Kemal’in yaşadıklarını anlatır. Sözlerine, ey maz-

lum bir kurbandan daha yürek sızlatan şanlı kahraman! diye başlayan Yakup 

Kadri, şöyle devam eder: “Ben senin o uykusuz gecelerini ve uykusuz gecelerin 

korkunç aydınlıklarında soluk bir alev gibi dolaşan başını bir dakika unutmadım! 

Tarihi harpte misli görülmemiş o yirmi iki günlük çengin sonunda senin sırt üstü 

düşmüş şehitlerden farkın kalmamıştı. Sesin kısılmış ve gözlerin maveraî346 bir 

ifade almıştı. Elmacık kemiklerin yanaklarının derisini delecek kadar sivril-

mişti,(…)”347  Yakup Kadri bu ifadeleriyle yaşamı boyu rahat yüzü görmeyen 

Mustafa Kemal’in yirmi iki gün geceli gündüzlü devam eden savaştan sonra gel-

diği durumu ele alır.   

Yakup Kadri, matbuatın Mustafa Kemal Paşa’nın hakikî simasını değiştir-

diğini belirtir. Ona göre, gerçek Mustafa Kemal şudur: “O, her şeyden evvel ıstırap 

çeken, mihnet ve meşakkat içinde her gün biraz daha yıpranan bir vatan fedaisi-

dir. Bu fedainin Kartaca fethine çıkan Roma serdarları ile, Moskova seferine giden 
                                                           
342 Age, s. 75. 
343 Age, s. 210 
344 Age, s. 210-211 
345 Age, s. 211 
346 Öteki aleme mensup. 
347 Age, s. 211 
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Napoleonlarla hiçbir benzerliği yoktur.”348 Mustafa Kemal’in farkı yaşamında ve 

bünyesindedir:“(...) hayatı destanî değil, dramatiktir. Bunun içindir ki, onun res-

mini çizecek ressam, çehresine kahreden ve zulmeden bir mâna yerine, mazlum 

bir ifade vermeye çalışmalıdır.”349 Yakup Kadri bu sözleriyle Mustafa Kemal’in 

saldırgan komutanlardan ayrıldığını, onun mazlum bir komutan olduğunu vur-

gular.  

Mustafa Kemal’in yetenekleri de Ergenekon’da konu edinilir. Dâhiliği, ileri 

görüşlülüğü, hâtipliği gibi. Bu yeteneklerinin başında da dâhiliği ele alınır. Yakup 

Kadri, Mustafa Kemal’in dâhiliğini anlatmaya ona yöneltilen eleştiriler üzerin-

den giriş yapar. Önce, Mustafa Kemal Paşa’nın idare ve diplomasi sahasındaki 

ilim ve iktidarını münakaşa etmek saflığında bulunanlar olduğunu söyleyerek 

bu tartışmayı çıkaranlara yanıt verir. Mustafa Kemal’in Sorel’den siyaset tarihi, 

Bonflis’den devletler hukuku dersleri almadığını belirttikten sonra “(...) milletin 

bağrından fışkıran bir şuur çağlayanı olduğu için Türk milletinin ne istediğini bi-

liyor, neye muhtaç olduğunu hissediyor ve önüne geçtiği kitleleri sağa mı sola mı 

götürmek lâzım geldiğini herkesten çok o seziyor” diyerek Mustafa Kemal’in Türk 

ulusunun isteklerini bildiğini belirtir. 350 Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in dersi 

yaşamdan aldığını da “Onun kafasındaki nur kitaplardan değil, ağlayan, haykı-

ran, kükreyen ve döğüşen hayattan alınmış o zinde irfandır ki, eskiler ona ‘ilham’ 

diyorlardı” cümlesiyle ortaya koyduktan sonra açıklamalarına devam eder. 351  

En son psikoloji tetkiklerine göre de ilhama “hades” adı verildiğini söyleyen Ya-

kup Kadri, hades için  “(...) aklın ve mantığın üstünde bir mânevî kuvvet gibi dü-

şünülüyor. Bu doğru yola kavuşan kimseler bütün hâdiseleri vaktinden önce sez-

mek ve ona göre hareket etmek sırrına varanlardır” biçiminde açıklama yapar. 352  

Sonra Mustafa Kemal Paşa’nın son birkaç yıllık sözlerinin ve yaptıklarının ince-

lenmesinin dâhiliğini göstereceğini belirtir. 353 Zaten, dâhiler, muhteşem bir 

kavrayış, sezgi, ilham, düşünce veya inançlar yoluyla her şeyi farklı bir perspek-

tiften görür veya algılarlar.354 Bu tanım da Mustafa Kemal’in Türk milletine ön-

ceden inanması, düşmanın nereden saldıracağını sezmesi, rakiplerini etkisiz 

hale getirmesi gibi özellikleri dikkate alınacak olursa bir dahi olduğunu teyit 

emektedir. Yakup Kadri, Atatürk adlı yapıtında da Mustafa Kemal’in dâhiliği 

                                                           
348 Age, s. 211-212 
349 Age, s. 212 
350 Age, s. 120. 
351 Age, s. 120. 
352 Age, s. 120. 
353 Age, s. 120. 
354  Michael J. Gelb, Dehânızı Keşfedin, Çev: Handan Balkara, Boyner Yayınları,  İstanbul 2003, s. 9. 
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üzerinde ayrıntılı bir şekilde durur.355 Bu konuda “Dâhi Atatürk” adlı  bir çalışma 

yapan Cihat Akçakayalıoğlu, Atatürk’ün hayatını ancak bir dâhinin yaşayabile-

ceğini belirtir.356 Yine Prof. Dr. Hikmet Özdemir, 78’inci Vefat Yıldönümünde 

Anma Konuşması,  “Atatürk’ün Askeri Dehası” adlı konuşmasında Mustafa Ke-

mal’in dâhiliğini yaşamından örnekler vererek açıklar.357  

Mustafa Kemal’in özelliklerinden biri de ileri görüşlülüğüdür. Kurtuluş  

Savaşı öncesindeki Türkiye işgal altındadır, ordusu dağıtılmıştır. Atatürk komu-

tayı ele aldıktan sonra üzerine ölü toprağı örtülen memleket canlanır: “Ne vakit 

ki tek başına, silâhsız, topsuz, tüfeksiz bir adam bu perişan, yılgın Anadolu topra-

ğına ayağını bastı ve ilk günden itibaren şu sözleri söyledi: ‘Düşman anayurdu-

muza tasallut etti. Bütün Anadolu tehlikededir, mutlaka mukavemet etmeliyiz ve 

saldırganları sürüp çıkarmalıyız.’” 358Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in bu sözlerin-

den sonra “O zamana göre bu çılgınca bir sözdü. Hangi askerle, ne ile? Aradan bir 

yıl ya geçti ya geçmedi, Yunanlılar karşılarında topu ile, tüfeğiyle donanmış ve 

düzgün bir ordu buldu ve daha ilk hamlede başlarını bir çelikten duvara çarptı” 

diyerek Mustafa Kemal’in kazanmaya başladığını söyler.359 Mustafa Kemal, Kur-

tuluş Savaşı’nın en şiddetli bir döneminde “Bu millet yaşamaya lâyıktır, yaşaya-

caktır; müstakil, hür ve hâkimi mutlak yaşayacaktır” der. 360  Görüldüğü gibi Mus-

tafa Kemal henüz savaşlar bitmeden Türk ulusunun bağımsız ve hür olarak ya-

şayacağını söylemiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkomutan olarak Mustafa Ke-

mal’in önderliği ve kuruculuğu da Ergenekon’da konu edinilmiştir. Yakup Kadri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal’in orduların başkomutanı se-

çilmesinin tüm Türk milletini heyecanlandırdığını, coşturduğunu belirtir: “Bu 

seçim, bütün Anadolu halkını âdeta sevinçten coşturdu. En câhil, en karanlık ta-

bakalardan, en mümtaz, en münevver zümrelere kadar herkesin gözünde yeni bir 

                                                           
355 Bkz: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946, s. 68. 
356 Akçakayalıoğlu makalesinde Atatürk’ün dâhiliğini şu şekilde açıklar: “Atatürk inkılâbı, onun ilk 
evresi ve devam etmekte olan Kurtuluş Savaşı titizlikle ve bilimsel yöntemlerle incelendiği zaman 
‘Ulusal Önder, Başkomutan, İnkılâpçı ve Devlet Kurucusu Büyük Devlet Adamı’ Mustafa Kemal'in ba-
şarıları ve eserlerinin, ancak bir Dâhi ‘nin üstesinden geleceği olaylar ve olgular olduğu açıkça gö-
rülmektedir.” (Cihat Akçakayalıoğlu, “Dâhi Atatürk”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Sayı: 5 Cilt: 2. 1990, s. 172.) 
357 Bkz: http://ahmetsaltik.net/arsiv/2016/10/Ataturkun_askeri_dehasi_Hikmet_Ozde-
mir_2016.pdf  (Erişim tarihi, 05.09.2018). 
358 Karaosmanoğlu, age, s. 120-121. 
359 Age, s. 121. 
360 Age, s. 206. 

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2016/10/Ataturkun_askeri_dehasi_Hikmet_Ozdemir_2016.pdf
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2016/10/Ataturkun_askeri_dehasi_Hikmet_Ozdemir_2016.pdf
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ümit, yeni bir şevk ve ferahlık parlıyor.” 361 Yakup Kadri’ye göre, Mustafa Kemal’in 

başkomutan seçilmesi umutsuz olan Türk halkında büyük bir umut yaratmıştır. 

Düzenli Ordu’yu  kurması da Türk milletini kendine getirir. Bunu durumu, “Ne 

vakit ki, millî irade yeniden ‘olsun!’ dedi ve Türk ordusu yeniden oldu (...) o vakit 

hepimiz için yeni bir âlem ve yeni bir hayat başladı; serseri ruhlar kendilerine bir 

merkez buldu” sözleriyle belirtir. 362 

Yakup Kadri, Ergenekon’da geçen yazılarında Mustafa Kemal Paşa’nın üs-

lubuna da değinir. Mustafa Kemal muhakemelerindeki aydınlık ve sözlerindeki 

açıklıkla öne çıkan bir şahsiyettir. Mustafa Kemal’in hayalci, nazariyatçı, bilgi 

taslayıcı ve de bir belagat düşkünü bir değildir.363 Yakup Kadri, Mustafa Ke-

mal’in üslup özelliklerini açıklar: “Onu çok defa hitabet kürsüsünden söz söyler-

ken gördüm, ne hareketlerinde ufak bir taşkınlık ne de gayet kolay bir zincirle-

meyle birbirini izleyen cümlelerinde en ufak bir şişkinlik gördüm.”364 Yakup Kadri, 

Mustafa Kemal’de köhne ve karışık bir süs eseri olarak hemen her kâtibimizde 

hissedilen gereksiz, anlamsız sözlerden hiçbir izin olmadığını belirttikten sonra 

ilk Türk hatibinin Mustafa Kemal olduğunu vurgular. 365  Mustafa Kemal’in hatip 

özelliklerini ise  “(…) herhangi bir beyanatında belirsiz ve çetrefil noktalar bul-

mak şöyle dursun, hattâ ne eksik ne fazla bir kelimeye tesadüf etmek mümkün de-

ğildir. Emin olmalıdır ki, her ne söylerse mutlaka bir maksada dayanır ve bir ha-

kikati ifade eder” diyerek açıklar. 366 

Yakup Kadri, Ergenekon adlı kitabında geçen yazılarında sık sık Mustafa 

Kemal’in yaptığı konuşmaları ele alır. İstanbul’da bu konuşmalara karşı gösteri-

len tepkilere karşı açıklamalar yapar. Bunların başında da Mustafa Kemal’in İz-

mit’te verdiği nutuk yer alır. Yakup Kadri, “İzmit’ten Gelen Ses” başlıklı yazı-

sında Mustafa Kemal’in dünyaya meydan okumasına ve onun bu sözlerine İs-

tanbul’da gösterilen tepkileri ele alır. Yazısına “Kim derdi ki üç yıl evvel Ferit Paşa 

hükümetinin gönderdiği bir ordu müfettişi sıfatıyla Samsun limanına ayak basan 

Mustafa Kemal Paşa Anadolu’nun içinde ateşten bir kavis çizdikten sonra Mar-

mara’nın kapılarından birine gelecek” diyerek başlar.367 Yakup Kadri, Mustafa 

Kemal’in İzmit’te yaptığı konuşmasının İstanbul’da Milli Mücadele’yi savunan-

larını mutlu ettiğini “bu sesin hiç durmaksızın devam etmesini istiyoruz. Zira, 
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başımıza serinlik, yüreğimize teravet veren bu seste ebedî ‘gençlik çeşmesi’nin gür 

şarıltıları var” sözleriyle açıklar.368 Memnuniyetini Mustafa Kemal’in konuşma-

sıyla iç dünyalarının temizlendiğini, gereksiz sözlerden arındıklarını da belirte-

rek ortaya koyar. Yakup Kadri’ye göre, Atatürk’ün İzmit’te yaptığı konuşma kar-

şısında düşmanların hilelerine, zulümlerine boyun eğenlerin durumu şudur: 

“(...) ateş karşısında kıvranan kıllar gibi eğrilip büğrülüyorlar.” 369  Bu sözler de 

gösteriyor ki, düşmanla işbirliği içinde olanlar, umutlarını kaybetmeye başla-

mışlardır. Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in Türklerin bağımsız bir şekilde yaşa-

yacağını söylemesine İstanbul’da kimi çevrelerin çekinerek yaklaştıklarını ve 

“(...) birbirlerine soruyorlar: ‘Bu adam neye güveniyor? Hangi kuvvet onun vücu-

dunu bütün medeniyet âlemine karşı böyle saldıran bir yay gibi geriyor? Sağa sola 

savurduğu okların hangi çelikten safhalara çarptığının farkında değil mi?’ ”diye 

sorduklarını belirten Yakup Kadri bu soruları soranlara cevap verir. 370 Mustafa 

Kemal’in dünyaya meydan okuma gücünü kendinde bulmasının nedenleri ola-

rak İnönü ve Sakarya Zaferlerini gösterip “Yüz bin kişilik mücehhez ve muntazam 

ordulara karşı koyan ve yirmi iki gün yirmi iki gece, kırk-elli bin askerle bu kuvveti 

döğen şanlı bir serdar, esir İstanbul’un kapısında ancak bu tavır ve bu edâ ile ko-

nuşabilir”371 diyerek devam eder. Düşmanın gücüne göre, daha zayıf güçle mü-

cadele eden ve arka arkaya zaferler kazanan bir komutanın kendi vatanını kur-

tarmak için yaptığı haklı savaşta tüm dünyaya karşı nutuk geçmesi normaldir. 

Mustafa Kemal’in üç büyük zaferle taçlanan başının, milletten gelmeyen hiçbir 

kuvvet önünde eğilmesine de artık gerek yoktur. 372  

Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in “Ben vasıtayım, eser onundur!” sözünü de 

açıklar. Mustafa Kemal’in şimdiye kadar söylediklerinin doğru çıktığını söy-

ler.373  Atatürk’süz bir kurtuluşun olamayacağını, savaşın onun belleğinde ya-

şandığını belirtir: “Fakat, onun en şuurlu ve en nurlu bir surette tecelli eylediği yer 

gene hiç şüphesiz, Mustafa Kemal’in dimağıdır, Mustafa Kemal’in kalbidir.”374 

Türk ulusunun Mustafa Kemal’in şahsında somut hale geldiğini ise “Türk milleti 

iki-üç yıldan beri hep onun ağzıyla söylüyor, onun başı ile düşünüyor ve onun 

gönlü ile hissediyor, yani şuur ve iradesine onda, onun şahsiyetinde eriyor”375  
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sözleriyle vurgular. Atatürk bu özellikleri barındırdığı için “‘Ben vasıtayım, eser 

onundur’ ” sözünü söyleyebilir. 376  

Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in İstanbul’da büyük yankı uyandıran “Biz 

emperyalizme, kapitalizme karşı mücadele eden bir milletin halk hükümetiyiz” 

ifadesinin de savunmasını yapar. Bu ifadeler açıkça göstermektedir ki, Ana-

dolu’da yürütülen mücadele emperyalizme karşı yapılmaktadır. Yakup Kadri 

önce kapitalist devletlere değinir. Bağımsızlığını yitiren memleketlerin kapita-

list devletlerin kölesi durumuna düştüklerini belirtir. Türkiye’nin de benzer bir 

duruma düşme tehlikesini ilk görenlerin başında Mustafa Kemal’in olduğunu 

söyledikten sonra Türk milletinin düşmanını da şu şekilde açıklar: “Bizim bir tek 

düşmanımız hiç şüphesiz, ne şu, ne de bu devletler, ne şu veya ne bu milletlerdir. 

Ancak o devlet gibi bu millete de hâkim olan insafsız ve ezici kapitalizmdir.”377 

Kapitalist devletler kendileri için savaşlar çıkararak insanlığa büyük sıkıntılar 

yaşatmaktadırlar.378  Emperyalizm Türkleri de etkisiz hale getirmek için Yunan-

lıları Anadolu’ya sürerek hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Bu nedenle memle-

ketini kurtarmak isteyen Mustafa Kemal’in yaptığı savaş tabii ki, kapitalizme 

karşı bir savaştır. 

Mustafa Kemal’in sözlerinden çekinen İstanbullulara Yakup Kadri, Tür-

kiye’de komünist bir devletin olamayacağına söyler. Komünizmin esasında bü-

yük arazi sahiplerinin aleyhinde olduğu kadar, küçük arazi sahiplerinin de aley-

hinde olduğunu vurguladıktan sonra “Türkler ziraatçı bir millettir, bu millet kü-

çük arazi sahiplerinden kurulmuştur. Sanayii yoktur ve işçi sınıfı henüz meydana 

gelmemiştir” diyerek Türkiye’de komünist bir devletin altyapısının oluşmadı-

ğını belirtir.379 Rus Bolşevizm hareketleriyle Türk millî hareketini ortak düş-

manları kapitalizm yaklaştırmıştır. Bunun dışında ortak bir nokta yoktur. Bu du-

rumu Bolşevikler de bildikleri için Anadolu’da Bolşevizm propagandası yap-

maktan çoktan vazgeçmişlerdir.380 Ayrıca Mustafa Kemal “(...) bizim dâvamızın 

komünizm, kapitalizm dâvasıyla hiçbir münasebeti yoktur ve mukaddes istiklâli-

mizin elde edilmesinden başka hiçbir maksada tevcih edilmiş değildir” diyerek asıl 

                                                           
376 Age, s. 118. 
377 Age, s. 109. 
378 “O kapitalizm ki, aynı zamanda medeniyet ve insaniyetin de düşmanıdır. O kapitalizm ki, Harbi 
Umumî denilen büyük felâketi ve onu takip eden ve onu takip etmekte olan birbirinden korkunç fa-
ciaları doğurdu.” (Bkz: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, 
s. 109). 
379 Age, s. 123. 
380 Age, s. 124-125. 
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amacının Türk bağımsızlığı olduğunu söyler. 381 Bu ifadeleri de aynı zamanda 

seçilen yönetim şeklinin bize özgü olduğunu söylemesi bakımından kayda de-

ğerdir. Yakup Kadri, İstanbul’da kaygılananlara yanıt olarak ayrıca Mustafa Ke-

mal Paşa’nın 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı bir başka konuş-

masından da örnek verir.382 Paul Gentizon’un belirttiğine göre de Ruslarla ol-

duğu gibi Mustafa Kemal, İslam ülkeleriyle de iyi geçinir; fakat “(...) o ne Bolşevik 

teorilerden esinlendi, ne de İslam mistiğinin etkisinde kaldı. O yurtseverdi. Savaşı-

yorsa memleketinin özgürlüğü içindi.”383 Gentizon’dan alınan bu alıntı da göste-

riyor ki, Mustafa Kemal, sadece Türk milleti için uygun gördüğü ulusal devleti 

kurmanın peşindedir. 

Yakup Kadri, Mustafa Kemal’in “Türkiye’nin sahibi ve efendisi köylüdür. 

Efendiler, memleketin bu hakikî sahibine karşı hicap ve saygıyla vaz-ı hakikîmizi 

alalım!”384 sözüne gösterilen tepkilere de cevap verir. İlk olarak Anadolu köylü-

sünün Türk milleti olduğunu “Anadolu köylüsü ki, Türk milletinin mayasıdır. Türk 

milletinin temelidir. Anadolu köylüsü ki, başlı başına Türk milleti demektir” sözle-

riyle açıklar. 385  Fakat, Yakup Kadri’ye göre, Osmanlılar döneminde devletin 

“zahmet ve meşakkatini yüzyıllardan beri hep kendi zayıf omuzları üstünde taşı-

yan ve buna karşılık müstehlik ve münevver tabakanın merhametsizliğine, haka-

retine uğramaktan başka bir mükâfat görmeyen (...)”386 Türk köylüsü yoksulluğa 

ve cahilliğe terk edilmiştir. Yakup Kadri, bu cahilliğin Milli Mücadele’ye olan et-

kilerine dikkat çeker.  

Konuya Sakarya Muharebesi’nden sonra Yunanlıların yıkıp yaktığı zavallı 

Türk köylerini dolaştığını belirterek giren Yakup Kadri, ilk olarak “(...) gözüme 

çarpan ve kalbimi sıkan korkunç ve acı hakikatlerin en müthişlerinden birisi de, 

bu köylerdeki insanları kaplayan cehalet karanlığının koyuluğu idi” diyerek 

                                                           
381 Age, s. 106. 
382 “Tarz-ı idaremiz ne demokrat hükümetlerin ne de sosyalistlerinkine muadildir. Biz kendi kendi-
mize benzemekle müftehiriz” (Bkz: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İletişim Yayınaları, 
İstanbul 2016, s. 106) 
383 Gentizon, age, s. 15. 
384 Yakup Kadri’nin bir kısmını alıntıladığı Atatürk’ün ifadeleri şöyledir: “Türkiye’nin sahibi ve 
efendisi, kimdir (köylüler sadaları)? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye’nin sahib-i ha-
kikîsi ve efendisi, hakikî müstahsil olan köylüdür (şiddetli ve sürekli alkışlar). O halde, herkesten 
daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve elyak olan köylüdür (sürekli alkışlar). Binaenaleyh, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin siyaset-i iktisadiyesin bu gaye-i asliyeyi istihsale matuf-
tur.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara 2006, c. l, s. 219). 
385 Karaosmanoğlu, age, s. 119 
386 Age, s. 119. 
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bilgisizliğin ne düzeyde olduğunu açığa vurur.387 Cahil halk neye uğradığının 

farkında bile değildir.388 Hatta cahil köylü düşmandan söz ederken tıpkı küçük 

çocukların masallarda cin veya zebani nevinden birtakım acayip mahlûkları an-

latışları gibi bahsederler.389 Cahil Türk köylüsü, Yunan vahşetini doğal bir fela-

ket olarak algılayıp savaşta olduklarının, işgal altında bulunduklarının farkına 

varamamışlardır. Yakup Kadri ve yanındakiler köylülere sorular sorarlar. Köy-

lülerin cevap olarak sürekli “Ne bilelim?” dediğini belirten Yakup Kadri, cahilli-

ğin bize sadece Anadolu’da zarar vermediğin aynı zamanda Tuna boylarından 

bizi Akdeniz’e geri getirenin de bu “ne bilelim”in yani cahilliğin olduğunu belir-

tir: “Düşünüyorum ki, düşmana, İzmir Körfezi’nden tâ Sakarya sahillerine kadar 

yol gösteren; yol açan söz, bu sözdür. İzmir Körfezi’nden ta Sakarya sahillerine 

kadar diyorum? Halbuki Tuna boyundan tâ Akdeniz kıyılarına kadar demem icap 

ederdi.”390 Yakup Kadri’ye göre, düşman, halkın cahilliğinden fazlasıyla yarar-

lanmıştır. Sakarya dolaylarında meydana gelen işgaller, eğer Anadolu’nun her 

köyünde bir mektep ve her mektepte bir münevver muallim olsaydı, olmazsa 

yüzde sekseninin önü alınabilirdi. 391 Hatta düşmana en büyük yardımı cahillik 

etmiştir. Milli Mücadele yıllarında iç ve dış düşmanlar eğitimsiz halkı, din ve ca-

hillik olmak üzere iki zayıf noktasından yakalayıp Ankara Hükümeti’nin üzerine 

sürmüşlerdir. Atatürk de Nutuk’ta halkın bilgisizliğinin kendilerini çok zor du-

rumda bıraktığını belirtir: “Millet ve ordu, pâdişâh ve hâlifenin hıyanetinden ha-

berdâr olmadığı gibi, o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleş-

tirdiği dinî ve an’anevî rabıtalarla mu’tî ve sadık. Millet ve ordu çare-i halâs düşü-

nürken bu mevrûs itiyâdın sevkiyle kendinden evvel makam-ı muallâ-yı hilâfet ve 

saltanatın halâs ve masûniyetini düşünüyor. Hâlife ve pâdişâhsız halâsın manasını 

anlamak istidâdında değil.. Bu akideye muhâlif rey ve ictihâd izhâr edeceklerin 

vay hâline! Derhal dinsiz, vatansız, hain, merdûd olur..” 392 Atatürk bu sözleriyle 

bir yandan da en az düşman kadar cahillikle de mücadele ettiklerini vurgular.  

Köylüler için büyük ve eşsiz adamların çoğunun tevazulu oldukları söylenebilir; 

ama hiçbiri Atatürk kadar Türk köylüsüne hak ettiği değeri vermemiştir. 393 Aşar 

vergisini de Atatürk’ün kaldırdığını düşünecek olursak bu ifadelerin sözde kal-

madığı ortaya çıkar. 
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Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geçerek büyük bir sorumlu-

luğu gönüllü olarak kabul eder. 1922’nin 9 Eylül’üne gelindiğinde ise aldığı so-

rumluluğu başarıyla yerine getirmiş bulunuyordu. Yakup Kadri, Mustafa Ke-

mal’in başarısını yukarıda sayılan kişisel özelliklerine ek olarak milletin varlı-

ğında gizlenmiş olan yaşama gücünü hissetmesine, onun derinliklerine eğilme-

sine, millî ruha seslenmesine ve ondan ses almasına bağlar.394 Kısacası Mustafa 

Kemal Paşa, Türk ulusunun benliğinde bulunan bağımsızlık damarını keşfetmiş-

tir. Bu keşif de onu “Ya İstiklal, Ya ölüm!” düşüncesine oradan da tam bağımsız-

lığa götürmüştür. 

 

Sonuç  

İlkel insanların modern insanlara bıraktığı en kötü kalıtlardan biri olan 

savaşlar, insanların birbirlerini yok etmelerine, birçok milletin de ortadan kalk-

masına neden olur. 1919-1922 arasında Anadolu’da verilen savaşlar da bir 

ulusu yok olmayla karşı karşıya getirmiştir. 15 Mayıs 1919’da başlayan Yunan 

saldırıları karşısında yoksul ve eğitimsiz Anadolu halkı fazla direnememiştir. 

Yunanlılar hızla Batı Anadolu’yu işgal edip Anadolu’nun içlerine doğru ilerle-

mişlerdir. Bu tablo karşısında Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştiren 

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin baş-

kanlığa seçilerek Kurtuluş Savaşı’nın önderi durumuna gelir. Savaşlar artık An-

kara’dan yönetilir.  

Türk halkının vatanını ve geleceğini kurtarma savaşları olarak da adlan-

dırılacak olan Milli Mücadele yıllarında hem iç hem de dış düşmanlara karşı 

ölüm kalım savaşları yapılır. Cahilliğin üzerine bir de vatan hainlerinin dinsel 

duyguları kullanarak Milli Mücadele’ye karşı çıkardıkları isyanlar, Mustafa Ke-

mal’in ve silah arkadaşlarının işlerini zorlaştırır; fakat savaşmaktan geri dur-

mazlar. Bu savaşların başında da I. İnönü Zaferi yer alır. Düzenli Ordu’nun sah-

neye çıktığı ve hem Yunanlılara hem de vatan hainlerine karşı kazandığı ilk za-

ferdir. Bunu II. İnönü Zaferi ve Sakarya Zaferi izler. Bu zaferler de Türk ulusunun 

dünya milletleri karşısında yüzyıllardır süren ezikliğine son verir; Türklerin 

yurdunu düşmandan, isyancılardan temizlemesini sağlar; yeni bir devletin do-

ğuşunu hazırlar.  

Yakup Kadri, Milli Mücadele döneminde yapılan savaşları ele alırken geç-

mişteki savaşlarla karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırmalarda Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin yaptığı savaşların öncekilerden daha değerli olduğunu söyler. 
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Çünkü ona göre, önceki savaşlarda Türk milleti hücum durumundayken bu sa-

vaşlarda ise memleket kaybedilmek üzeredir. Bu durumun doğal sonucu olarak 

İnönü Zaferleri, Sakarya ve 30 Ağustos tarihteki diğer savaşları gölgede bırakır.  

Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri Mustafa Kemal, savaş yıllarında iki kesimle 

çatışma yaşamıştır. Bunlardan birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulu-

nan padişah yanlıları diğeri ise savaş meydanlarında karşısına çıkan iç ve dış 

düşman birlikleridir. Muhalifler, Ankara’nın geçici bir yer olduğunu, Düzenli 

Ordu’ya gerek olmadığını söylemişler; Mustafa Kemal’in savaştan sonra asker-

liğe geri dönmesini istemişlerdir; ama Mustafa Kemal Paşa ileride kuracağı laik 

Cumhuriyeti planladığı için karşıtlarının isteklerini geçersiz hale getirmesini 

bilmiştir. Yakup Kadri’nin de vurguladığı gibi Mustafa Kemal eskiye özenmemiş, 

değişen çağın ve dönemin koşullarını ve geleceği düşünerek Türk ulusu için en 

doğru yönetim sistemini kurmayı başarmıştır. Bu başarısını da Türk halkını iyi 

tanımasına, kendi kişisel yeteneklerini zamanında ve yerinde kullanmasına 

borçludur.  

Mustafa Kemal’i, Türk ulusunun önderi yapan hem bir devri kapatması 

hem de yeni bir devri başlatmasıdır. Şöyle ki; Osmanlı devleti yapısı gereği 

memleketi savunacak potansiyele, zenginliğe sahipti. Mustafa Kemal’in yerinde 

başkası olsa da memleket, Afrika ve Asya ülkeleri gibi, zamanla yarım yamalak 

da olsa, bağımsız olabilirdi; fakat kolay kolay bu kadar büyük toprak parçasına 

sahip laik ve ulusal bir Cumhuriyet kurulurdu diyemeyiz.  
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ÖZET: Toplumların kendi dillerini yabancılara öğretmeleri süreci dün-
yada özellikle son iki yüz yıldır önem kazanan bir eğitim alanı olsa da Tür-
kiye’de bu çalışmaların tarihi çok yenidir. Türkçe’nin öğretimi alanında yapı-
lan akademik çalışmaların azlığı, öğretimine yeni başlanan bir alan için çeşitli 
güçlükleri de beraberinde getirmektedir.  

Yabancılara Türkçe öğretimi, kendi içinde sürekli yenilenmeye ihtiyaç 
duyan, öğretim süreçlerinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında hızlı ve tat-
min edici çözüm gerektiren incelikli bir alandır. Eğitim-öğretim kalitesinin ar-
tırılması, sürdürülebilir bir dil öğretim sisteminin oturtulması için öncelikle 
sorunların tespiti, soruna bağlı olarak deneyimlenen çözüm önerilerinin kayda 
geçirilmesi gerekmektedir. Alanla ilgili çalışmalar incelendiğinde yurtdışında 
Türkçe eğitimi veren kurumlarda çalışan eğitimcilerin tecrübelerini yazılı ola-
rak aktardığı çalışmalara pek rastlanmamıştır. Bu deneyimlerin kayda geçiril-
mesi, yabancılara Türkçe öğreten başka eğitimcilere de fikir sunması ve aka-
demik çalışmalara katkıda bulunması bakımından mühimdir.  

Bu bağlamda çalışmada, Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle bir yıla 
yakın görev yaptığımız “Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesinde” tarafımızdan 
gerçekleştirilen Türkçe öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ve süreç 
içerisinde tecrübe edilen çözüm önerileri aktarılacaktır. Okuma, Konuşma, 
Yazma ve Dinleme-Anlama becerilerine göre tespitler ve teklifler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Afrika, Sudan, 
Arapça, Yunus Emre Enstitüsü 

 
Determinations and Proposals on the Problems Encountered in Teaching 
Turkish to Foreigners: Sudan - The Case of University of the Holy Quran 

and Islamic Sciences 

 
ABSTRACT: The process of teaching their language to foreign societies 

in the world gained importance especially in the last two hundred years of 

                                                           
395 Bu çalışma 23-25 Mart tarihleri arasında Kudüs’te düzenlenen II. International Congress on Social 

Sciences adlı kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuş, özet kitapçığında yayımlanmış; burada genişleti-

lerek yayıma hazır getirilmiştir. 
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history as a training ground, though this study is very new in Turkey. The lack 
of academic studies in the field of Turkish teaching brings a number of difficul-
ties for a new field of teaching.Teaching Turkish to foreigners is a refined area 
which requires a constant and satisfactory solution when there is any problem 
in the teaching processes which need to be constantly renewed. In order to 
increase the quality of education and to establish a sustainable language teac-
hing system, first of all, problems should be identified, and solution sugges-
tions experienced depending on the problem should be recorded. When the 
studies on the field were examined, it was not observed that the experiences 
of the educators working in the institutions providing Turkish education ab-
road were written in writing. It is important to record these experiences, to 
present ideas to other educators who teach Turkish to foreigners and to cont-
ribute to academic studies.In this context, the problems encountered in Tur-
kish teaching activities carried out by us at “University of the Holy Quran and 
Islamic Sciences-Sudan” where we work with the support of the Yunus Emre 
Institute, and the solution suggestions experienced in the process will be con-
veyed. Findings and offers will be presented according to their listening, rea-
ding, speaking and writing skills. 

Keywords: Teaching Turkish to Foreigners, Africa, Sudan, Arabic, Yu-
nus Emre Institute 

 

 

Giriş  

Dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan Türkçe, kuzeyde Si-

birya’dan Kazan’a, güneyde Bağdat sınırı, Lübnan ve Kuzey Afrika’ya, doğuda 

Moğolistan ve Çin sınır boylarına, batıda Yugoslavya içlerine kadar ortalama 

12.000.000 metrekarelik alanda konuşulan bir dildir. Mehmet Kaplan’ın nitelik-

leri bakımından dünya dilleri olarak belirttiği dört dilden biri olan Türkçe, gü-

nümüzde Türkiye’nin siyasî arenada eskiye nazaran daha çok yer alması ve 

kendi bölgesinde çok önemli bir güç haline gelmesiyle uluslararası önemini ar-

tırmıştır. 

Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi, daha kuruluş yıllarından itibaren 

Türkiye Cumhuriyeti’nin belli başlı amaçlarından biri olmuştur. Atatürk’ün 12 

Temmuz 1932 günü Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altında kurduğu Türk Dil Ku-

rumu’nun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, 

onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak belir-

lenmiştir (Türkçe Sözlük, 2011, s. Dış kapak). Bu doğrultuda ülke sathında ve 

dünyanın çeşitli bölgelerinde yabancılara Türkçe öğretim çalışmaları yapıl-

makta, Türk dilinin köklü tarihine yakışır atılımlar yapılmaktadır. Çalışmamıza 

konu olan Sudan ise, Kuzey Afrika gibi fizikî şartları zor bir coğrafyada olmasına 

rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulaştığı bir bölgedir. Devletin Türk 
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dilinin öğretiminde sınır tanımama prensibinden hareketle Sudan’da Türkçe öğ-

retimi, Atatürk’ün gösterdiği bu ideale ulaşıldığının bir göstergesi sayılabilir. 

Çünkü Sudan’da 2011 yılından itibaren Türkçe öğretim faaliyetleri yerel üniver-

sitelerdeki Türkoloji bölümlerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapıl-

maya çalışılmaktadır. Daha çok Sudan’daki Türkçe öğretimi sorunlarına yönele-

ceğimiz çalışmamızda öncelikle yabancılara Türkçe öğretiminin kısa tarihinden 

bahsetmek yerinde olacaktır.   

 

1. Yabancılara Türkçe Öğretiminin Kısa Tarihi 

Türkçe’nin yabancılara öğretiminin başlangıç tarihi bilinenin aksine çok 

eskidir; ancak bu faaliyetleri amatör öğretim faaliyetleri olarak değerlendirmek 

yerinde olur. Türkçe’nin yazılı ilk kaynaklarına ulaşıldığı dönem olan Köktürk 

ve Uygur dönemlerinde yabancılara Türkçe öğretimi konusunda herhangi bir 

bilgiye rastlanılmamıştır. Fakat 11. yüzyılda Karahanlı Türkçesi döneminde ya-

zılan Divân-ı Lûgati’t-Türk, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış ilk ça-

lışma olarak söylenebilir. Yine Çağatay devrinde Ali Şir Nevâyî’nin Muhak-

metü’l-Lûgateyn’i yaygın olan Farsça yazımına karşın Türkçe’nin üstünlükleri-

nin anlatıldığı önemli bir eserdir. Kıpçak Türkçesi dönemi de Türkçe’nin yaban-

cılara öğretiminin en fazla önem kazandığı ve Türkçe’nin saygınlığının dorukta 

olduğu bir dönemdir. 1250-1517 yılları arasında hüküm süren Memlûk Dev-

leti’nde Türk sultanlarının devleti yönetmesi nedeniyle Türk diline karşı ilgi art-

mıştır. Bu ilgi Araplara Türkçe’yi öğretmeyi amaçlayan kitapların yazılmasına 

neden olmuştur (Bayraktar, 2003). Osmanlı Türkçesi dönemine kadar 

Türkçe’nin Arapça ve Farsça unsurların yoğun bombardımanı altında varlık 

gösterme çabasından hareketle yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ciddi 

bir başarı elde edildiği söylenemez. Fakat Osmanlı Devleti döneminde Yeniçeri 

Ocağına alınan gayrimüslim çocukların, savaşlarda esir alınanların, devletin çe-

şitli kademelerinde çalıştırılmak üzere ailelerinden alınan devşirmelerin ve 

kendiliğinde Müslüman olanların Türkçe öğrenmesi için bazı çalışmalar yapıl-

mıştır (Aykaç, 2015). Yine Osmanlı Devleti’nin Batı’da elde ettiği siyasî ve askerî 

başarılar, topraklarının hızla genişlemesi, ticarî faaliyetlerin artması da bu dö-

nemde yabancıların Türkçe’ye ilgisini artırmıştır. Cumhuriyet dönemine gelin-

diğinde Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla beraber yabancılara Türkçe öğreti-

minin hedef olarak belirlenmesi alana ilişkin ilk profesyonel adım sayılmalıdır.  

Dünyada ise yabancı dil öğretim çalışmaları Türkiye’ye göre çok erken yıl-

larda başlamıştır. İngiltere’de British Council’in 1934’te, Almanya’da Goethe 

Enstitüsünün 1951’de, İspanya’da Cervantes Enstitüsünün 1991’de başlattığı 

yabancılara kendi dillerini öğretme çalışmaları, Türkiye’de maalesef resmen 



Esra KİRİK 

324 
 

1992 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile başla-

yabilmiştir. Devlet destekli ilk adım olarak TİKA tarafından yürütülen yurtdışın-

daki Türkçe öğretim faaliyetleri, 2009 yılında Yunus Emre Enstitüsünün kurul-

masıyla ferdiyet kazanmış ve enstitünün çalışma sahalarından biri olarak belir-

lenmiştir. Yunus Emre Enstitüsü ise, 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile koordineli olarak yabancılara Türkçe 

öğretimi üzerine çalışmalar yapmıştır. Yine eşzamanlı olarak yabancı ülkeler-

deki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve yabancı ülkelerdeki yerel üniver-

sitelerin Türkoloji bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmaya devam 

edilmiştir. Türkiye’deki yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetleri ise üniversite-

lerin Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) ile özel dil öğretim merkezleri ve ku-

rumlarında devam etmektedir. Sivil toplum kuruluşları tarafından yabancılara 

Türkçe öğretimi faaliyetleri de ayrıca verilmektedir. 

 

2. Sudan’daki Türkçe Öğretim Faaliyetleri 

Sudan’daki Türkçe eğitim-öğretim faaliyetlerini anlamak için, öncelikle 

bölgeyi, bölge insanını ve kültür yapısını tanımak gerekir. Zira toplumlar yaşan-

tılarının birer sonucudur. Sudan coğrafî olarak Afrika’nın doğusunda yer alan, 

kuzeyde Mısır, güneyde Güney Sudan, batıda Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve 

Libya, doğuda Eritre ve Etiyopya ile komşudur. Kızıldeniz’e de kıyıları bulunan 

ve Afrika kıtasının en geniş ülkesi olan Sudan’ın başkenti Hartum’dur. Beyaz Nil 

ve Mavi Nil Hartum’da birleşmekte, büyük Nil Nehri’ni oluşturmaktadır. Har-

tum’da yıllık 60 dereceye varan sıcaklıklar ve zaman zaman aşırı yağan yağmur-

lar sebebiyle görülen sel felaketleriyle yorgun bir ülke profili karşımıza çıkar. 

Bunlara rağmen coğrafî konumundan dolayı sahra altı coğrafyadaki en şanslı 

bölgelerden biri olan Sudan’ın bu durumu, ülkeyi siyasal, ekonomik ve sosyo-

kültürel anlamda etkilemektedir.  

Nüfusu 35 milyon olan Sudan’ın dini İslam, resmî dili Arapçadır. Ülke hal-

kının bir kısmı asgari düzeyde İngilizce bilmektedir396. Genellikle eğitimli insan-

lar yabancı dil bilirken, zaman zaman da halktan kimselerin yabancı dil bilgile-

rine rastlanmaktadır. Öyle ki Çince, İspanyolca gibi ülkede çok geçerliği olmayan 

yabancı dil kurslarına dahi halkın ilgisi büyüktür. Yerli dile sahip, kabile dili ko-

nuşan kesim yok denecek kadar azdır.  

                                                           
396 Belirtilmelidir ki Sudan halkının İngilizce düzeyi, ülkeyi iki dilli olarak varsayabilecek düzeyde de-

ğildir. Çalışmamız bu bakımdan iki dillilik üzerinden değerlendirilmemiştir. Bunun yanı sıra inceledi-

ğimiz saha olan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Türkçe Bölümü öğrencileri arasında İngilizce bilen öğrenci 

yoktur.  
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Sudanlılar yabancı dil öğrenmeye son derece meraklıdır. Yalnızca eğitim 

veya iş amaçlı değil, sadece farklı bir dili konuşabilmek adına yabancı dillere ilgi 

söz konusudur. Sudanlılar Türk diline ve kültürüne büyük ölçüde sempati gös-

termektedir. Sudanlıların Türkçeye olan ilgisi özellikle Türk dizileri yoluyla ol-

muş, ülke halkı Türk dizilerinde oynayan aktör ve aktrisleri çok sevmişlerdir. 

Yine Hartum’da yer alan Türklere ait bazı sivil toplum ve yardım kuruluşları ile 

vakıflar da Türklerin ve Türkçe’nin ülke çapında sevilmesine, ilgi görmesine 

katkı sağlamıştır. Buna ek olarak Türklerin ülkeye yaptığı bazı ekonomik yatı-

rımlar ve yarattıkları istihdam alanları da Türkçeye olan ilgiyi artırmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin Afrika toprakları üzerinde dört yüz yıl hüküm sür-

mesi, Sudan-Türk ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayanması, Osmanlı Devleti dö-

neminde Osmanlı valilerinin hoşgörülü devlet politikaları neticesinde Sudanlı-

ların Türklere olan sevgisi yadsınamayacak derecede güçlüdür. Halk üzerinde 

bu sevgi ve saygının emarelerini görmek mümkündür. Sosyal hayatta dahi bu 

farklılığı Sudan halkı Türklere hissettirmekte ve sevgilerini her fırsatta dile ge-

tirmektedir. Son olarak T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün 

Müslüman ülkelerinde olduğu gibi Sudan’da da çok sevilmesi, özellikle 2003 yı-

lında “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi”nin kabul 

edilmesiyle Erdoğan’ın “Afrika Açılımı” politikası sonrasında atılan adımlar sa-

yesinde Türkler, Afrikalı Müslümanlar tarafından çok sevilmiş, dolayısıyla Türk-

çeye olan ilgi her geçen gün artmaya devam etmiştir. Bu olumlu bakış açısının 

Türkçenin sevilmesinde ve öğretiminde katkısı büyüktür. Bu durumun Türkçe 

öğretimini hedefleyen bizler tarafından iyi anlaşılması ve doğru değerlendirile-

rek sağlıklı adımlar atılması gerekmektedir.    

Sudan’da yabancılara Türkçe öğretim faaliyetlerinin ilk ayağı resmen 

2011 yılında, Yunus Emre Enstitüsünün teşvikleriyle başlamıştır. Sudan Kur’an-

ı Kerim ve İslâmî Bilimler Üniversitesi Diller Fakültesinde ilk Türkçe Bölümü 

açılmış, bölüme öğrenci alımı ilk defa 2012’de yapılmıştır. Türkoloji Projesi ile 

Türkçe okutmanı, ders kitapları ve materyal desteği verilen bölüme TİKA da 

teknolojik cihazlarla mücehhez, okula örnek bir sınıf armağan etmiştir.  Bu bö-

lüm sahra altında üniversiteye bağlı açılan ilk Türkçe bölümü olması bakımın-

dan mühimdir397.  

Sudan’da Türkçe öğretiminin ikinci ayağını ise Sudan TİKA ofisindeki fa-

aliyetler oluşturmaktadır. 2012 yılında bir derslikte 40 öğrenci ile başlatılan 

Türkçe kursları, her tabakadan ve yaştan kursiyerleri bünyesinde toplamıştır. 

                                                           
397 Buradaki Türkçe öğretim faaliyetleri “Kur’an-ı Kerim Üniversitesi’nde Türkçe Öğretimi” başlığı 

altında ayrıntılı olarak verilecektir.  
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Akademisyenler, doktorlar, öğretmenler, mühendisler, üniversite öğrencileri, 

ev hanımları gibi toplumun geneline hitap eden kurslar yoğun ilgi görmüştür. 

Dört yıl boyunca devam eden bu kurslarda A1 ve A2 seviyelerinde eğitim veril-

miş, Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Türkçe Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmed 

Uhaymir okutman olarak burada da görev almıştır. Bu eğitimler sonucunda kur-

siyerler TİKA ve Çankırı Üniversitesi iş birliği ile 2015 yılında Türkçe dil seviye-

lerini geliştirmek ve Türkiye’yi kültürel anlamda da tanımak amacıyla Tür-

kiye’ye gönderilmişlerdir. Neticede Sudan-Türk dostluğu pekişmiş, Türk dili Su-

danlılar tarafından çokça talep edilen, sevilen bir dil olmuştur. TİKA’da Türk di-

lini öğrenen bu kursiyerler daha sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığı bursu (YTB) ile Türkiye’de Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sul-

tan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi gibi 

farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başlamışlardır. 

Yine mezun kursiyerler Sudan’da Türkçe bilmeyi gerektiren bazı iş kurumla-

rında ve Türklerin Sudan’da açtığı fabrika veya firmalarda istihdam edilmişler-

dir. T.C. Hartum Büyükelçiliğinde dahi bu kurslarda Türkçe öğrenerek çalışan 

Sudanlılar mevcuttur.  

Türkçe öğretiminin en önemli ve üçüncü ayağı şüphesiz ki Hartum Yunus 

Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) olmuştur. Çalışmalarına 2013 yılında baş-

lanan Kültür Merkezinin inşaatı Sudan’daki birçok zorluğa rağmen 2016 yılında 

tamamlanmıştır. Yunus Emre Kültür Merkezi resmen 2016 Kasım ayında, 

TİKA’da kurs görmeye devam eden öğrencileri ve Sudan yerli halkından da ka-

yıtlar alarak toplamda 150 öğrenciyle eğitim vermeye başlamıştır. Enstitü tara-

fından 5 okutmanın görevlendirildiği Merkez, eğitime hafta sonları da aralıksız 

olmak üzere devam etmiştir. Burada görev alan okutmanların özverili çalışma-

ları ve çabaları neticesinde öğrenciler yıl sonunda A2 seviyesinde Türkçe öğre-

nerek ileri kurların da açılmasını sağlamışlardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yı-

lında kültür merkezinde B1 seviyesinde kurlar da açılmış, bu durum eğitimde 

hedeflenen başarıya hızlı adımlarla ulaşılmaya devam edildiğini kanıtlamıştır. 

Türkçe öğretiminin dördüncü ayağını Uluslararası Afrika Üniversi-

tesi’ndeki Türkçe kursu oluşturmaktadır. 2017 yılı Şubat ayından itibaren Yu-

nus Emre Enstitüsü tarafından üniversitenin bütün bölümlerindeki öğrencilere 

kurs verilmiştir. Haftada 6 saat olarak verilen bu dersler A1 seviyesinde olmuş, 

öğrenciler tarafından büyük talep görmüştür. Şahsımızca verilen bu dersler ne-

ticesinde üniversite bu eğitimin başarılı ve tutarlı ilerlediğini görmüş, 2017 

Ekim ayı itibariyle Türkoloji Projesi kapsamında Diller Fakültesi’ne Türkçe 
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Bölümü açmaya karar vermiştir. Bu yıl enstitü tarafından 1 okutman bu bö-

lümde ders vermek üzere görevlendirilmiştir.  

Hartum Üniversitesi ise Türkçe öğretiminin beşinci ayağını oluşturmak-

tadır. Yine ilk kez 2017 Şubat ayında, Hartum Yunus Emre Kültür Merkezinden 

görevlendirilen bir okutman tarafından özel olarak Türkçe kursu alan öğrenci-

ler, Türkçe öğrenimi konusunda başarılı olmuşlardır. 2018’de Türkiye Cumhu-

riyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fahri doktora veren üniversite, 

burada bir Türkçe Bölümü açacağı sözünü vermiştir. Çalışmalar devam etmek-

tedir. 

Hartum’daki bazı özel sivil toplum kuruluşlarında da isteğe bağlı olarak, 

yerli Sudan halkına Türkçe öğretilmektedir. Hartum’da bulunan gönüllü kuru-

luşlar Türkçe öğretimini amatör olarak yapıyor olsalar da ilgilisine ücretsiz öğ-

retmeye çalışmaktadırlar. 

 

2.1. Kur’an-ı Kerim Üniversitesi’nde Türkçe Öğretimi ve Tespit Edi-

len Sorunlar  

Daha önce belirtildiği gibi Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Diller Fakültesi 

Türkçe Bölümü 2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümde 17 erkek ve 14 

kız öğrenci ile eğitime başlanmıştır. Bölüm ilk mezunlarını 2016 yılında vermiş; 

2 kız, 6 erkek olmak üzere 8 öğrenci mezun vermiştir. 2017 yılında ise 10 kız, 6 

erkek olmak üzere 16 mezun vermiştir. Bölümden şimdiye kadar toplamda 24 

öğrenci mezun olmuştur.  

Türkçe Bölümünde 2012 yılında, biri Sudanlı diğeri Yunus Emre Enstitü-

sünün Türkoloji Projesi kapsamında görevlendirilen bir Türk okutman derslere 

girmiştir. 2013-14 yıllarında bu proje kapsamında 2’şer erkek Türkçe okutmanı 

görevlendirilen üniversiteye 2015’te 3 erkek; 2016-17’da ise 2’şer kadın ve 

2’şer erkek okutman görevlendirilmiştir.  

Derslerde kullanılan kitaplar ve eğitim materyalleri Yunus Emre Ensti-

tüsü tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler birinci sınıfta A1, ikinci sınıfta A2, 

üçüncü sınıfta B1 ve B2, dördüncü sınıfta C1 seviyesinde eğitim görmekte, Ens-

titüye ait Yedi İklim Türkçe Öğretim Setini kullanmaktadır.  

Genel görünümünü bu şekilde belirtebileceğimiz Türkçe Bölümünde eği-

tim-öğretimde karşılaşılan sorunlar önce fizikî ve sosyal açıdan değerlendirile-

cektir. Daha sonra okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma ölçütlerine göre 

tespit edilebilen sorunlar belirtilecektir. Son olarak sonuç kısmında çözüm öne-

rileri verilecektir.  
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Bu araştırma için Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Türkçe Bölümü kız öğrenci-

leri örneklem olarak kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniği kullanılan araştırma 

doküman (sınav evrakları, ders defterleri, ödev kağıtları) analizi, gözlem ve öğ-

rencilerle birebir görüşmelere dayanmaktadır.  

 

2.1.1. Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Fizikî ve Sosyal Sorunlar 

Kur’an-ı Kerim Üniversitesinde eğitim kızlar ve erkekler olarak iki ayrı 

yerleşkede yapılmaktadır. Üniversite okutmanlarını özellikle kadın ve erkek 

olarak talep etmektedir. Zira erkek hocaların kızlar bölümünde derslere girmesi 

eğitimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini zorlaştırmaktadır. Çünkü kız öğrenciler 

erkek okutmanlar karşısında kendilerini rahat ifade edememekte, hocalardan 

çekinmektedirler. Yalnızca kız öğrenciler değil, erkek okutmanlar da yüzlerini 

İslâmî inançlarının bir gereği olarak tamamen örten ve aşırı kısık sesle konuşan 

bazı kız öğrencilerin konuşmalarını anlamamakta ve onlarla sağlıklı iletişim ku-

ramamaktadırlar. Bu nedenle üniversite Yunus Emre Enstitüsünden özellikle 

kadın okutman da istemiş, bu problemi aşmaya çalışmıştır.  

Kur’an-ı Kerim Üniversitesi fizikî bakımdan Sudan’ın en yetersiz okulla-

rındandır. Bu bakımdan Türkçe öğretimi için gerekli tertibatın sağlanmasında 

Türkiye’nin desteği olmuştur. Sudan TİKA ofisi, teknolojik bakımdan iyileştiril-

miş, Türkçe eğitiminin en iyi şekilde verilmesine olanak sağlayan, fizikî bakım-

dan bütün imkânlara sahip derslikler düzenleyerek üniversiteye hediye etmiş-

tir. Hem erkek hem de kız yerleşkesinde bulunan bu sınıflarda, okulun diğer sı-

nıflarında bulunmayan beyaz bir tahta, yeni öğrenci sıraları, klimalar, ses sis-

temi, birer adet bilgisayar, birer adet fotokopi makinası ve Türkçe eğitim mater-

yalleri bulunmaktadır. Kız ve erkek yerleşkelerine Türkçe kitaplardan oluşan iki 

ayrı kütüphane kurulmuştur. Öğrenciler bu kütüphanelerden istifade etmekte-

dir. 

Bölüme kaydolabilmek için Sudan Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı üni-

versiteye giriş sınavını ve üniversitenin sözlü ve yazılı mülakatını geçmek ge-

rekmektedir. Kur’an-ı Kerim Üniversitesi öğrencileri ülkedeki diğer üniversite-

lerin alım puanlarına göre çok daha vasat öğrencileri kabul edebilmektedir. Kır-

sal kesimden gelen, hem maddi hem de eğitim durumu pek iyi olmayan öğren-

ciler, yıllık eğitim ücretlerinin azlığından dolayı burayı tercih etmektedir. Bu du-

rumun Türkçe öğretimi açısından pek çok dezavantajı bulunmaktadır. Birincisi 

düşük puanlı öğrenciler Türkçe öğreniminde yüksek başarı gösterememekte-

dir; çünkü düzenli bir çalışma prensipleri yoktur. İkincisi öğrencilerin çoğun-

luğu kırsal kesimde ikamet ettiği için Omdurman’ın merkezinde yer alan 
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üniversiteye gelmeleri sorun olmaktadır. Ulaşım problemlerinin yanında üni-

versiteye yakın bir evde veya yurtta kalamamaları da maddi açıdan zayıf olan 

öğrencilerin durumunu hayli güçleştirmektedir. Bu bakımdan özellikle sabah 

derslerine gecikmekte, neredeyse derse iki saat geciken öğrencilere rastlan-

maktadır. Günlük en az üç saatlik yoldan gelen öğrenciler hem yol yorgunluğu 

hem sıcaklık hem de dersin önemli bir kısmını kaçırmaları sebebiyle derse 

adapte olamamakta, diğer öğrencilerden geri kalmaktadır. Şaşırtıcı olan şudur 

ki derslere geç kalma sorunu sadece bir ulaşım problemi değil, halkın kültürel 

ve sosyal yaşamında yer alan mühim bir alışkanlıktır.  

Müfredat sorunu başlı başına bir problem olarak eğitimi zorlaştıran bir 

diğer konudur. Burada Kur’an-ı Kerim Üniversitesinin eğitim yapısını bilmek 

gerekir. Üniversite eğitimi öğrencilerini yarım hafız yetiştirmek üzere program-

lanmıştır. Yani bu üniversiteyi tercih eden bir öğrenci, hangi bölümü seçerse 

seçsin mutlaka Kur’an-ı Kerim’in 15 cüzünü (yarısını) ezberleyerek ve ilahiyatla 

ilgili bazı dersleri alarak mezun olabilmektedir. Dolayısıyla Türkçe öğrenimi 

için gerekli sayıda ve içerikte ders verilememektedir. Ders programının önemli 

bir kısmını din dersleri oluşturmaktadır. Öğrenci asıl bölüm derslerini kısıtlı 

olarak alabilmekte, bu da Türkçe öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. “Kur’an okuya-

nın hafızası güçlüdür ve yeni bir dili kolaylıkla öğrenir” kanaati maalesef burada 

çok geçerli değildir. Çünkü din dersleri, Kur’an ve hadis ezberleri öğrencilerin 

vaktini doldurmakta, Türkçe öğrenimine adapte olması gereken öğrencinin dik-

kati başka alanlara kaymaktadır. Bu da verimsiz bir eğitimi beraberinde getir-

mektedir. Üniversite yönetimine Türkçe okutmanlarınca iletilen bu sorun, son 

iki yılda az da olsa iyileştirilebilmiş; ancak tamamen düzeltilememiştir. Üniver-

site yönetimi müfredat konusunda Türkçe okutmanlarının tekliflerini dikkate 

alarak yeni bir düzenlemeye gitmiştir; ancak din derslerinin sayısı ve saati azal-

tılmadığı için tam olarak başarı elde edilememiştir.  

2012 yılında sadece Türkçe Okuma, Yazma, Dinleme ve Dil Bilgisi dersle-

rinden ibaret olan müfredat, 2015 yılından itibaren başka alan derslerinin de 

eklenmesiyle zenginleştirilmiştir. Örneğin 2016 yılı müfredatına temel Türkçe 

öğretimi dersleri yanında Osmanlı Türkçesine Giriş, Çağdaş Metin İncelemeleri, 

Meşhur Türk Mütefekkirleri, Tercümeye Giriş, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk 

Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Filoloji, Yakın Türkiye Tarihi, Os-

manlı Metin Tahlilleri ve Mezuniyet Tezi de eklenmiştir. Böylece bölüm, önceleri 

sadece Türkçe öğrenilen bir yerken, 2016 yılından itibaren genel bir Türkoloji 

Bölümü mahiyeti kazanmıştır. Bu gelişmenin faydaları olduğu gibi zararları da 

olmuştur. Öğrencilerin Türkler ve Türkçeye olan ünsiyetini artırması 
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bakımından yeni dersler son derece faydalı olmuştur. Ancak bu derslere ayrılan 

ders saatlerinin artırılmaması, Yedi İklim ders kitaplarının okutulmasını zorlaş-

tırmıştır. Zira kitapların bitirilmesine ve bazı etkinliklerin yapılabilmesi için za-

man yetmemiştir. Bu sorun din derslerinin azaltılması talebi ile düzeltilmeye 

çalışılmış, ancak üniversite yönetimi tarafından bu reddedilmiştir. Dolayısıyla 

temel derslerin yanında verilen diğer derslerde öğrenciler kayda değer bir ba-

şarı gösterememişlerdir. Bu bakımdan müfredat sorunu ve üniversitenin din 

ağırlıklı eğitim sistemi Türkçe öğretiminin önünde büyük bir engel olarak dur-

maktadır.  

Türkçe öğretimini zorlaştıran bir diğer sorun ise kalabalık sınıf ortamıdır. 

Örneğin 2016 yılında kızlar yerleşkesinde birinci sınıf öğrencilerinin mevcudu 

68; ikinci sınıf öğrencilerinin mevcudu 47 idi. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda 10-

15 kişilik sınıf mevcutları ideal bir sınıf ortamının oluşmasına müsaade etse de 

A1 gibi birebir ilgi gerektiren öğretim seviyesinde öğrencilerle ilgilenmek zor-

dur. Mesela yazma eğitimi verilirken tek tek bakılması gereken defterlerin kont-

rolü dahi bir buçuk saat sürmektedir. Bu kontrollerin yinelenmesi, dersin yapı-

lamamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu durum eğitimin kalitesini düşür-

mektedir. Üniversiteye girişte öğrenci kontenjanlarının sınırlandırılması gerek-

liliği üniversite yönetimine bildirilmiş, ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. 

Yabancılara Türkçe öğretiminin gereklerinden biri olan internet maalesef 

üniversitenin en büyük fizikî ve teknolojik sorunlarındandır. Üniversitede inter-

net yoktur. Öğrencilere özel bilgisayar odaları yoktur. Derslerde okutmanlara 

büyük fayda sağlayan internetin olmayışı, öğrencilere internet tabanlı Türkçe 

uygulamalarını anlatmada ve öğrencileri bu uygulamaları kullanmaya teşvik et-

mede büyük zorluk oluşturmaktadır. Örneğin Yunus Emre Enstitüsünün Uzak-

tan Türkçe Eğitim Portalı, Türkçe’nin Sesi Radyosu gibi internet tabanlı çalışan 

uygulamalardan öğrenciler okul içinde faydalanamamaktadır. Okul dışında ise 

zaten maddî durumları yeterli olmayan öğrenciler yine bu portallardan yararla-

namamaktadır.  

Son olarak eğitimi zorlaştıran bir sorun olan “sıcaklık şartları”nı da bu-

rada eklemek gerekir. Yıllık ortalama 60 dereceyi bulan sıcaklıklar öğrencilerde 

rehavet yapmakta; özellikle çok kalabalık olan birinci ve ikinci sınıflarda klima 

dahi ortamı serinletmemektedir. Sürekli yorgun ve uykulu görünen öğrenciler 

çabuk sıkılmakta ve uyuklamaktadır. Zaman zaman gerçekleşen elektrik kesin-

tileri de bu durumu daha da zorlaştırmaktadır.   

Yabancılara Türkçe öğretimi hususunda temel dil öğrenme becerilerine 

geçmeden önce belirtilmelidir ki Sudan’da genel olarak konuşulan Arapça 



Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Tespitler… 

331 
 

“Fasih” veya “Fusha” olarak adlandırılan, bütün Arap ülkelerinde yaygın olan 

resmî Arapça değil; halk ağzı olarak adlandırılan “Darici” Arapçadır. Bu bakım-

dan yaygın Arapça ile bölgede halk tarafından konuşulan Arapça arasında yal-

nızca söz varlığı ve cümle yapısı farkları değil, ses farkları da sıklıkla görülmek-

tedir. Bu durumun özellikle okuma ve konuşma becerileri üzerinde sorunlara 

yol açtığını söylemek mümkündür.  

 

2.1.2. Yazma ile İlgili Sorunlar 

Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisi üzerinde en çok durulan 

konudur. Şimdiye dek yapılan araştırmalara bakıldığında en çok çalışmanın 

yazma eğitimi üzerinde olduğu görülür. Bunda Türkçeyi yeni öğrenmeye başla-

yan öğrencilerin konuşmaktan öte o dili yazma kaygısının payı büyüktür. Su-

dan’da yazma sorununun temelini ülkenin dili olan Arapça oluşturmaktadır. 

Arap alfabesi ile Latin alfabesi arasındaki büyük farklar Türkçe yazmaya başla-

yan öğrencilerin ciddi bir yazma eğitiminden geçmelerini gerektirmektedir. Bu 

durum sadece Sudan’da değil Arap alfabesi ile yazan bütün ülkelerde böyledir. 

Burada öncelikle öğrencilerin yazmayla ilgili bazı kaygılarına yer vermek gerek-

mektedir. Farklı bir alfabeyi kullanmaya başladığı için tedirgin olan öğrenciler, 

özgüven eksikliği, öğretmen değerlendirmesinden korkma, hangi noktalama-

imla işaretlerini kullanacağına karar verememe durumlarından dolayı yazma 

konusunda çekingen davranmaktadırlar. Ders sırasında çoğu öğrencinin yaz-

makta zorlandığı için tahtaya yazılanları defterlerine yazmadıkları, sadece ev 

ödevlerinin bir kısmını yazmakla yetindikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

kâğıt veya defter düzeni bozuk olduğu gibi, Latin alfabesini ilk kez yazdıkları için 

yazıları da çoğunlukla bozuktur.  

Çalışmanın örneklemini oluşturan Kur’an- Kerim Üniversitesi Türkçe Bö-

lümü kız öğrencilerinde görülen belli başlı yazma sorunlarını ise şöyle sırala-

mak mümkündür. Öğrenciler; 

•“ı, o, ö, ç, j, p, ğ” sesleri Arap alfabesinde olmadığı için öncelikle bu sesleri 

yazmada sıkıntı çekmektedir. Çünkü daha önce hiç karşılaşmadıkları seslerin 

varlığına ve nerelerde kullanılacağına ilişkin kaygı duymaktadırlar. Özellikle “ı” 

sesinin yazımında büyük oranda hata yapıldığı tespit edilmiştir. 

•Bilindiği gibi Arap alfabesinde ünlüleri karşılayan üç ses vardır: “Elif, 

Vav, Ye”. “Elif” Latin alfabesinde “a, e” seslerini, “Vav” “u, ü” seslerini, “Ye” ise “ı, 

i” seslerini karşılamaktadır. Dolayısıyla Türkçedeki sekiz ses, Arapçada üç sesle 

ifade edilmektedir. Bu nedenle Türkçe yazarken bu sesler birbirleri yerine sık-

lıkla kullanılmaktadır. Bu durum birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir 
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(Şengül, 2014)  Ör: gelmek> gelmak, nasılsın> nasilsin, güle güle> gule gule, öğ-

retmen> öğretman, kanepe> kanapa, kitap> ketap, futbol> fotbol, dört> dürt, se-

nin> sinın, memnun> mamnun, ... 

•Arapça alıntı kelimelerde rastlanan ve en sık karşılaşılan yazma sorun-

lardan biri de Arapça bazı harflerin Türkçede birkaç ses karşılıklarının olması-

dır. Mesela Arapçadaki “dad-zad” sesi Türkçeye bazen “z” bazen de “d” olarak 

geçmektedir. Kelimenin Arapça aslını bilen öğrenci sese hangi karşılığı verece-

ğini bilememekte dolayısıyla yanlış yazmaktadır. Bu durum Arap dilli konuşan 

başka ülkelerde de görülmüştür (Ruhi İnan, 2015). Ör: zamir> damir, dalalet> 

zalalet, darbe> zarbe, ...  

•Arap alfabesinde ünlüler hareke ile gösterildiği için öğrenciler bu sesle-

rin Latin alfabesinde başka bir sesle gösterilmediğini düşünmekte ve kelimeleri 

yazarken ünlü harfleri yazmamayı tercih etmektedirler. Öğrencilerin önemli bir 

kısmında bu durum görülmektedir. Ör: evet> evt, Japonyalı> Japonylu, ... 

•Arap alfabesinin yazımında büyük-küçük harf olmadığı için, kullanımına 

ilişkin imlâ kurallarını öğrenmekte ve uygulamakta zorluk çekmektedirler. En 

çok hatanın özel isimlerin yazımında yapıldığı görülmüştür. Yine cümle içinde 

gereksiz büyük harf kullanımına rastlanmıştır. Ör: Güle Güle, kemal, İyi Akşam-

lar, evet Top büyük, Sen Nasılsın, ...  

•Noktalama işaretlerini yazma konusunda da önemli ölçüde başarısızdır. 

Kendi dillerinde yazarken de dikkat etmediklerini bildiğimiz bu durum da 

yazma sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle cümle sonunda nokta işare-

tini yazmayı önemsememektedirler.  

•Cümle kurarken kelimeler arasında boşluk bırakmayı unutmaktadırlar. 

Arap dilinde kelimeler arası boşluk yok denilecek kadar azdır. Bu nedenle öğ-

renciler ya olması gerekenden daha az boşluk bırakmakta ya da hiç bırakma-

makta, bitişik yazmaktadır.  

•Gereksiz ünlü harf kullanımı da yaygın görülen yazma sorunlarındandır. 

Ör: sandalye> sandaliya, kitap> ketaba, kalem> kalama, ... 

•Arapça sağdan sola doğru yazılan bir dildir. Türkçe ise soldan sağa doğru 

yazılmaktadır. Bu bakımdan bazı öğrencilerde sadece yazı yazarken değil, not 

defteri kullanımında da sağdan sola doğru başlandığı görülmüştür.  

•Bir diğer durum ise Arapçadan alınmış ve Türkçeleşmiş kelimelerin ya-

zımında görülmektedir. Öğrenciler kelimelerin Arapça aslındaki sesleri kullan-

mak suretiyle yazım yanlışı yapmaktadır. Ör: kitap> kitab, ... 

•Sayıları yazarken zorlanmaktadırlar. Özellikle onluk sistemi anlamakta 

zorluk çeken öğrenciler “sıfır”ları yazmayı zaman zaman gereksiz görmekte 
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veya unutabilmektedir. Bazen de fazladan sıfır yazabilmektedir. Sistemin man-

tığını anlamakta güçlük çekmektedirler.  Ör: iki bin on yedi-216; kırkıncı- 400, 

...  

Dilbilgisi açısından Arapça ile Türkçe’nin dil yapıları birbirinden farklıdır. 

Söz dizimi açısından da Türkçede fiillerin sonda kullanılması yazmayı zorlaştı-

ran unsurlardandır. Arapça müştak bir dil iken Türkçe sondan eklemeli bir dil-

dir. Bu bakımdan öğrenciler Türkçe kelimelere gelen ekleri anlamada ve yaz-

mada da sorun yaşamaktadır. Eklerle ilgili aşağıda belirttiğimiz çok farklı sorun-

lar mevcuttur: 

•Bazı öğrencilerde eklerin kök kelimeden ayrı yazıldığına rastlanmıştır. 

Ayrı yazılması gereken ekleri bitişik, bitişik yazılması gereken ayrı yazan öğren-

cilere de rastlanmıştır. Ör: Kahvaltı da bal yok, ... 

•Eklerin yazımıyla ilgili kelime eklemede yardımcı sesin kullanılıp kulla-

nılmayacağı konusunda ikilem yaşayan öğrencilere rastlanmaktadır. Yardımcı 

“ı, i” seslerinin yazılmadığı sıkça görülür. Ör: gidiyor> gityor, çıkıyor> çıkyor, ev-

e> ev-ye, Mustafa-nın> Mustafa-in, müze-ye> müze-e, park-a> park-ye, ...  

•Eklerin cümle sonuna nasıl geleceği ya da gelip gelmeyeceği ile alakalı 

çelişkiye düşmektedirler. Ör: Japonya-lı > Japonya-lu, sinema-dan > sinema-dın, 

ev-de uyuyor > ev uyuyor, burada > burede, öğrenci-ler > öğrenci-lar, ... 

•Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzlerin ekleşmesi hususunda çelişki yaşa-

maktadırlar. Ör: park-tan > park-dan, market-ten > market-den, Rus-ça > Rus-

ca, İngiliz-ce > İngilz-ça, ... 

•Yine tamlamaların yazımında kullanılan ekler de öğrenciler tarafından 

sıklıkla unutulmakta, yazıda gösterilmemektedir. Aynı sorun konuşmada da 

kendini göstermektedir. Öğrencilerin çoğu tamlayan ve tamlanan eklerini doğru 

kullanamamaktadır. Ör: Kemal Meryem-in babası > Kemal Meryem babası, Se-

dat Meryem-in karı-sı> Sedat Meryem karı, Yaren-in dede-si > Yaren-in dede, ... 

•Türkçeye has olan kalınlık-incelik uyumunu tam olarak kavrayama-

makta, bu nedenle kalın sıradan bir kelimeye ince sıradan; ince sıradan bir keli-

meye ise kalın sıradan ekleri ekleyerek yazmaktadırlar. Ör: park-a > park-e, ki-

tap-lar > kitap-ler, Japonya-li, Ürdün-da, ... 

Bunlardan başka Türkçe dilbilgisi kurallarını ders içinde öğrenen öğren-

ciler, bazı kuralların veya konuların kendi dillerinde nasıl işlendiğine dair bil-

giye sahip olmak istemektedir. Örneğin Türkçede “şimdiki zaman” olarak öğren-

diği zamanın kendi dilbilgisi kuralları içinde “fi’l-i muzârî” olarak kullanıldığını 

bilmesi konuyu daha iyi anlaması bakımından öğrenciye kolaylık sağlamakta ve 
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yazmayla beraber anlamayı, öğrenmeyi kolaylaştıran bir durum olarak dikkat 

çekmektedir. 

 

2.1.3. Okuma ve Konuşma ile İlgili Sorunlar 

Türkçe Bölümünde okuma ve konuşma becerisi ile ilgili karşılaşılan so-

runlar genel olarak Sudan halkının dili ve hançere yapısı ile alakalı olarak görül-

mektedir. Ülkenin ana dili Arapça olduğu için, ses rengi ve dokusu da bu dile 

göre şekillenmiştir. Birincil dil ediniminin doğal bir süreç olduğu bilgisinden ha-

reketle yeni bir dili konuşmaya uyum sağlamak, o dili ana dili olarak konuşanlar 

gibi öğrenmek, telaffuz etmek elbette çok zordur (Ruhi İnan, 2015). Öğrenciler 

okuma ve konuşma becerisi edinirken karşılaşılan problemler bu durum ele alı-

narak değerlendirilmelidir:  

•Öğrencilerin okuma ve konuşma ile ilgili en büyük sorunları özgüven ek-

sikliğidir. Hata yapmak veya arkadaşlarına karşı küçük duruma düşmek kor-

kusu ile öğrenciler ya okumayı veya konuşmayı istememekte, örneğin bir metni 

okurken yarıda bırakıp susmaktadır. Daha da ilginci sesini iyice kısmakta, du-

yulamayacak şekilde okumaya devam etmektedir. 

•Daha önce de belirtildiği gibi kız öğrenciler İslâmî bir kural olarak yüzle-

rinin ve seslerinin erkek öğretmenlere haram olduğu düşüncesiyle hem yüzle-

rini peçe ile kapamakta hem de aşırı kısık sesle okumakta veya konuşmaktadır. 

Bu bakımdan Türkçe Bölümüne 2016 yılından itibaren Türkoloji Projesi kapsa-

mında kadın okutmanlar görevlendirilmektedir ve bu sorun önemli ölçüde aşıl-

mıştır. Ancak bir alışkanlık olarak kısık sesle okuma öğrencilerin birçoğunda 

görülmektedir.  

•Türkçede olup Arapçada olmayan bazı seslerin söyleniş zorluğu yine 

önemli bir problem olarak karşımıza çıkar. Öğrenciler “ç, j, p, ğ” sesleri ile ilgili 

telaffuzda zorlanmakta, bu sesler yerine kendi alfabelerinde o sesi karşılayacak 

başka sesler tercih etmektedir. Ör: para > bara, pijama > bicama, çocuk > şojuk, 

çay > şay, çiçek > cicek, çanta> şanta, ... 

•Öğrenciler özellikle bazı ünlü seslerin telaffuzunu kendi dillerinde daha 

çok kullandıkları seslerle yapmaktadır. e sesi i ile; ö sesi ü ile; ı sesi i ile telaffuz 

edilmektedir. Zaman zaman bunun tersi de olmakta; sesler birbirleri yerine kul-

lanılmaktadır. Burada öğrencinin sesin ne olduğu konusunda kararsız olduğu 

düşünülmektedir. Ör: nasılsın> nasilsin, tulum > tülüm, ödev > üdev, günaydın 

> gönaydin, büyük > buyuk, ... 

•Darici konuşulan Arapçadan kaynaklanan telaffuz sorunları mevcuttur. 

Fasih Arapçada “c” sesi Darici Arapçada “g” olarak bilinmektedir. Bazı öğrenciler 
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“c” sesinin bulunduğu kimi kelimeleri “g” li telaffuzla okumaktadır. Bu durum 

yalnızca Arapça-Farsça kökenli alıntı kelimelerde tespit edilmiştir. Ör: Cemile > 

Gemile, cinayet > ginayet, gece > gege, mücadele > mügadele, ... 

•Yine içinde “v” harfi bulunan bazı Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimeleri 

öğrencilerin “f” olarak yahut içinde “f” bulunan kelimeleri “v” olarak telaffuz et-

tikleri tespit edilmiştir. Ör: ev> ef, televizyon> tilifizyon, telefon> televon, fikir> 

vikir, ... 

•Arapça alıntı kelimelerin Türkçede yeni bir telaffuzla söylendiği aşikar-

dır. Alıntı kelimelerin varlığı, konuşabilmek için kelime dağarcığını geliştirmek 

zorunda olan öğrenciye fayda sağlarken öğrencinin kelimeyi alıntı yapılan dilin 

telaffuzuyla söylemesine sebep olmaktadır. Arapça’da olup Türkçe’de olmayan 

“hırıltılı h”, “ayın”, “hemze” seslerinin baskın bir biçimde söylenişi veya Arapça 

isimlerde yer alan son sesteki “ta-yı merbuta”nın Türkçede söylendiği halde 

Arapçada söylenmemesi yanlış ve bozuk telaffuza örnektir. Ör: hürriyet > hür-

riyye, teslimiyet > teslimiyye, aciliyet > aciliyye, ... 

•Türkçenin söz dizimi bakımından Arapçaya göre bambaşka olması, 

Türkçede fiilin sonda Arapçada başta belirtilmesi gibi bazı durumlardan dolayı 

öğrenciler konuşmakta zorlanmaktadır. Çünkü fiili başta söylememesi gereken 

öğrenci, Arapça gibi düşünerek fiili başa aldığında bozuk cümle kurmaktadır.  

 

2.1.4. Dinleme-Anlama ile İlgili Sorunlar 

Türkçe öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerde öncelikli sorunlardan biri 

de dinlediğini anlama sorunudur. Türkçe her ne kadar öğrenilmesi ve anlaşıl-

ması zor bir dil olarak bilinse de durum bunun aksidir. Türkçe çoğunlukla yazıl-

dığı gibi okunan bir dildir. Türkçe Bölümü öğrencilerinde bu konuyla ilgili görü-

len başlıca sorunlar şunlardır: 

•Türkçe Bölümünde ders kitabı olarak okutulan Yedi İklim kitap setlerine 

ait dinleme kayıtlarında, kayıt hızlarının sınıf seviyelerine göre yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Son sınıf öğrencilerine göre dahi hızlı olduğunu düşündüğü-

müz bu kayıtlar dinleme-anlama derslerinde dersin başarısını düşürmekte, öğ-

renciyi umutsuzluğa düşürmektedir. Son sınıf öğrencilerine ait dinleme kayıt-

ları ise çok uzundur. Öğrenci kayıtları dinlerken başta söylenenleri, bahsedilen-

leri unutabilmekte; kayıttan kopmaktadır. 

•Dinleme kayıtlarının önemli bir kısmının konu içeriği zor denecek dü-

zeydedir. Örneğin B1 seviyesindeki öğrenci neredeyse C1 seviyesinde dinlene-

bilecek kayıtları dinlemek zorunda kalmakta, dinlemeyi başarıyla gerçekleştire-

meyen öğrencinin hevesi kırılmaktadır. Ayrıca bütün kitaplarda neredeyse her 
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konunun Türk kültürüyle ilişkili olması, öğrenciyi kültürel bilgi bombardıma-

nına tutmakta ve zamanla sıkmaktadır.  

•Anlama ile ilgili spesifik bir sorun da Arapça alıntı kelimelerde kendini 

göstermektedir. Bilindiği gibi Türkçede kimi alıntı kelimeler alındığı dildeki an-

lamıyla değil farklı anlamlarla dilimize yerleşebilmektedir. Anlam kaymasına 

uğramış kelimeleri tarif etmek gerekmektedir. Örneğin Arapçada “yolcu” anla-

mına gelen “musafir” kelimesi Türkçeye “konuk” anlamında “misafir” olarak 

geçmiştir. Benzer şekilde Arapçada “yardım” anlamında kullanılan “müsaade” 

kelimesi Türkçeye “izin” anlamıyla geçmiştir. Öğrenciler bu tarz kelimeleri sık-

lıkla karıştırmaktadır.  

 

2.1.5. Türkçe Okutmanları ile İlgili Sorunlar 

Türkçe Bölümünde en büyük sorunlardan biri de okutman sorunudur. Sa-

dece Kur’an-ı Kerim Üniversitesi açısından değil genel olarak yurtdışında ya-

bancılara Türkçe öğreten bütün kurum ve kuruluşlarda öncelikli olarak önem 

verilmesi gereken konu okutmanların eğitimidir. Bu bakımdan öncelikli yapıl-

ması gerekenler vardır: 

•Yurt dışına Türkçe okutmanı olarak giden veya gönderilen hocaların ev-

vela Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda en az 2 yıl tecrübeli olması gerek-

mektedir. Yahut Yunus Emre Enstitüsünün verdiği Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Sertifikasını alarak bir nebze de olsa bu alanda eğitim alarak sahaya girmesi ge-

rekmektedir. Bu özelliklere haiz olmayan Türkçe okutmanlarının Türkçe Bölü-

müne gönderildiği tespit edilmiştir. Özellikle üniversiteden yeni mezun arka-

daşların hiçbir eğitimden geçmeden, deneyimsiz bir şekilde yurt dışına gönde-

rilmemeleri gerekmektedir. Bu durum hem gidilen kurum hem öğrencilerin sağ-

lıklı bir eğitim alması hem de Türkçe okutmanının kendi gelişimi açısından mü-

himdir.  

•Afrika veya özelinde Sudan’a gönderilen okutmanların yukarıdaki özel-

likleri taşımaları gerekmekle birlikte gidecekleri yerin kültürü ve insanları hak-

kında önceki deneyimli okutmanlar tarafından bilgilendirilerek bölgeye geçme-

leri gerekmektedir. Burada öncelikli amaç olması muhtemel nahoş durumlara 

fırsat vermemektir. Edindiğimiz bilgilere göre Sudanlılar kendilerine gönderi-

len bazı hocaların tavrından yakınmaktadır. Örneğin Sudanlılar yemek yerken 

çatal, kaşık kullanmamaktadır. Bu durumu gören bir okutmanın sofrada bu du-

rumdan iğrendiğini gösteren bir hareketi sebebiyle öğrencilerin sadece o okut-

mana değil Türklere bakış açıları da zedelenmektedir ki bu durumla maalesef 

Sudan’da karşılaşılmıştır. Bu bakımdan okutmanın sadece kendini değil 
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Türkiye’yi temsil bilinciyle hareket etmesi bir zorunluluktur. Her milletin yaşam 

standartları ve hayata bakış açıları farklıdır. Giden okutmanların bu farkı en 

baştan kabullenerek ve empati kurarak hareket etmesi, davranışlarına özen 

göstermesi gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim Üniversitesi tarafından bu bakımdan 

eğitilmiş okutmanların görevlendirilmeleri ayrıca talep edilmiştir. 

•Son olarak görevlendirilen bir okutmanın ülkede en az 2 yıl süreyle kal-

ması, eğitimin sekteye uğramaması, bir okutmana alışan öğrencinin yeni bir ho-

cayı anlayana kadar geçen süreyi kaybetmemesi ve eğitimde sürekliliğin yaka-

lanması bakımından mühimdir. Öğrencilerin yaşadığı sorunların başında sü-

rekli okutman değişikliği gelmektedir. Örneğin biz bir sene görev yaptık, ikinci 

yıl gitmedik. Öğrencilerden alınan geri dönüşler bu durumun kendilerini zora 

soktuğu yönündeydi. Bu noktada Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi Diller Fa-

kültesi Türkçe Bölümüne destek veren Yunus Emre Enstitüsüne büyük görev 

düşmekte, enstitünün bu durumu dikkate alarak görevlendirme yapması gerek-

mektedir.  

 

Sonuç ve Teklifler  

Sudan Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi örneği temel alınan 

bu çalışmada Sudanlı öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlara de-

ğinilmiştir. Bu sorunlar başlıca fiziki ve sosyal sorunlar, okuma, telaffuz, ko-

nuşma, yazma, dinleme, anlama ile Türkçe okutmanları konularında yoğunlaş-

mıştır.  

Fiziki sorunlar bize göre Sudan’da eğitimin sağlıklı yürütülmesini engel-

leyen sorunların başında gelmektedir. Sadece Sudan değil maddi yetersizliğe sa-

hip birçok Afrika ülkesinde başlıca görülen sorun altyapı ve materyal eksikliği-

dir. Sudan’da bu sorun teşrifatı yapılan bir sınıfta Türkçe eğitimi verilmek sure-

tiyle, TİKA’nın yardımıyla aşılmıştır. Üniversitenin maddi imkanlarının kısıtlılığı 

gerekli bakım ve onarım hizmetlerine müsaade etmemektedir. Bu nedenle bu 

iyileştirme hizmeti sürekli olarak TİKA veya başka kuruluşlarca desteklenmeli-

dir. Materyal olarak Yunus Emre Enstitüsü ders kitapları, sözlük, okuma kitap-

ları ve kütüphane desteği vermektedir. Bu kaynakların korunması ve devamının 

sağlanması konusunda sadece Yunus Emre Enstitüsü değil Sudan’da var olan si-

vil toplum kuruluşlarının da üniversiteye destek olması gerekmektedir. Üniver-

siteye çok uzak mesafede yaşamak zorunda olan ve fakirlik sınırının altında ya-

şayan Türkçe Bölümü öğrencileri Türkiye tarafından ayrıca verilecek başarı 

burslarıyla desteklenmelidir. Böylece hem bölüme sürekli öğrenci kazandırmak 

hem de başarıyı yükseltmek hedefine ulaşılmış olunur. Barınma ihtiyaçlarını 
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karşılamak, öğrencilerin maddi imkanlarını artırmak ve eğitimlerine daha sağ-

lıklı ve disiplinli devam edebilmelerini sağlamak amacıyla, üniversiteye yakın 

bir öğrenci yurdunun da Türkler tarafından inşa edilerek hizmete sokulması ge-

rekmektedir. Burada Türkçe Bölümü öğrencilerine yurtta kalmaları için öncelik 

tanınması ve başarı bursu imkanlarının sağlanması da başarılı öğrencilerin 

Türkçe Bölümünü seçmeleri açısından kaliteyi ve talebi artırıcı bir imkan olarak 

öngörülmektedir. Yine Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi’nin manta-

litesi gereği din ağırlıklı verilen eğitimin Türkçe öğretiminin önüne geçmemesi 

amacıyla din derslerinin hafifletilmesi, Türkçe ders saatlerinin artırılması sağ-

lanmalıdır. Müfredatın Türkçe içerikte hazırlanmış alan dersleriyle yoğunlaştı-

rılması bu problemi giderici bir teklif olarak görülebilir. Üniversite genelinde 

internet erişim imkanının sağlanması, kalabalık sınıf sayılarının azaltılması ve 

Sudan genelinde eğitimin kalitesini düşüren yüksek sıcaklık şartlarının en azın-

dan dersliklerde normal düzeylere çekilebilmesi Türkçe öğretiminin daha sağ-

lıklı şartlarda yürütülmesine zemin hazırlayacaktır.  

Sudan’da Türkçe öğretirken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de bir-

çok Arapça konuşan ve yazan ülkede olduğu gibi yazma sorunudur. Bu sorun-

lara temel çözüm olması bakımından bolca yazma çalışmaları yapmak, özel ola-

rak güzel yazı defterleri kullanarak öğrencilere yazma ödevleri vermek; hangi 

imlâ ve noktalama işaretlerini kullanacağı hususunda yardımcı materyaller ge-

liştirmek doğru bir yöntemdir. Yine Latin harflerinin ilk öğretiminde tahtada 

yazı yazmayı öğretirken güzel yazı defterlerinde de bulunan çizgili düzeneği 

kullanmak, harflerin doğru boyutlarını öğrenmeleri bakımından öğrencilere ko-

laylık sağlamaktadır. Ayrıca çok karıştırılan seslere ilişkin materyaller geliştiri-

lerek görsel malzemeden yararlanmak önemlidir.  

Kuran-ı Kerim Üniversitesi Türkçe Bölümü’nde, okuma ve konuşma ile il-

gili en büyük sorun öğrencilerdeki özgüven eksikliğidir. Sosyal sorun olarak da 

belirttiğimiz kız öğrencilerin erkek okutmanlardan çekindiği için rahat hareket 

edememesi, derslere katılım göstermemesi, yüzlerini kapatarak kısık sesle ko-

nuşmaları Kuran-ı Kerim Üniversitesi’nde en önemli öğrenim sorunlarındandır. 

Bu sorunun çözümü için üniversiteye kadın okutmanlar görevlendirilmiştir. Bu 

kısmen çözüm olsa da, öğrencilere eğitimde dini anlayışlar üzerine kısa süreli 

bir eğitim verilmesi sağlanabilir. Hassaten İslamiyet’te eğitimin ve okumanın 

çok önemli olduğu, eğitim alınırken sesin kullanımına dair bir kısıtlama veya 

yasak olmadığını öğrencilere aktarmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak ge-

rekmektedir. Bunun için de ilahiyatçılar veya diz uzmanlarından yardım alına-

rak öğrencilere daha eğitimin başında temel bir eğitim verilmesi gerektiği 
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düşünülmektedir. Özellikle kısık sesle konuşan öğrencileri daha iyi anlamanın 

bir diğer yolu da sınıfta mikrofon veya ses sistemi kullanmak olacaktır. Yanlış 

telaffuz edilen sesleri veya kelimeleri düzeltmek içinse bolca okuma yaptırmak, 

belki bu okumaları tekerlemelerle desteklemek gerekmektedir. Diksiyon eği-

timi verir gibi öğrencilere her harf üzerinde, tekrar tekrar çalıştırmak doğru bir 

yöntem olacaktır.  

Dinleme-anlama ile ilgili sorunlar genellikle konuşmanın ve ses kaydının 

hızından kaynaklanmaktadır. Bunun için, en azından A1 veya A2 gibi temel se-

viyelerde eğitime başlayan öğrencilere, daha yavaş ses kayıtları tertip edilmeli 

veya uzun konuşma kayıtları kısaltılmalıdır. Böylece öğrenci, dinlemeye olan il-

gisini artırarak kendisini daha hızlı ve uzun kayıtlara hazır hale getirecektir. 

Konu seçimlerinin günlük hayattan seçilmesi ve içerisinde kültürel bilginin 

daha az olduğu, bütün ulusların ortak paydaları olan konulara ağırlık verilmesi, 

öğrenciyi konu bakımından da zorlamayarak dinlemeye ve anlamaya sevk ede-

cektir. Anlamayı ve kelime hazinesini geliştirmeyi esas alan bir diğer konu ise 

Arapça-Türkçe arasında ortak olan kelimeleri kullanmaktır. Çalışmada belirtil-

diği gibi anlam kaymasına uğramış bazı kelimeler hariç tutulursa Osmanlıcanın 

dil yadigarlarını kullanarak öğrencilere kolaylık sağlamak da Türkçe anlamayı 

ve konuşmayı kolaylaştırıcı bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bunun için 

öğrencilere, çeşitli seviyelerde özel bir sözlük veya derlem oluşturulabilir.  

Son olarak okutmanlarla ilgili sorunların çözümüne ilişkin yapılması ge-

rekenlerin başında bölgeyi iyi tanıyan, daha önce Sudan’da görev yapmış veya 

Afrika’nın başka bölgelerinde görev yapmış okutmanların bölgeye intikal etti-

rilmesi gerekmektedir. Sadece yabancılara Türkçe öğretimi tecrübesi veya ser-

tifikası olanların, hatta bunlar arasından da mutlaka en az iki yıl tecrübesi bulu-

nanların Afrika’ya, özel olarak Sudan’a gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca Su-

dan’da çalışacak olan okutmanların Sudan ve Sudan halkı hakkında önceden bil-

gilendirilmesi, istenmeyen durumların yaşanmasına engel olacaktır. Çalışmada 

da ayrıntılı belirtildiği gibi okutmanların mutlaka empati ile hareket ederek öğ-

rencilere ve bölge halkına yaklaşması gerekmektedir. Zira Sudan’da veya yurt-

dışında Türkleri temsil eden her okutman, sadece Türkçe öğretmekle değil; 

Türk insanını ve kültürünü temsil etmekle mesuldür. Okutmanlar bu bilinçle ha-

reket etmelidir. Okutmanların sık sık değiştirilmemesi, gittikleri bölgede en az 

iki yıl kalarak öğrencilerin okutmanla kurdukları ünsiyetin değerlendirilmesi 

açısından önemlidir.  

Ayrıca Sudan gibi Arapça konuşulan başka bölgelerde görev yapan Türkçe 

okutmanlarının bir araya gelerek fikir teatilerinde bulunması, konuyla ilgili 
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uzmanlardan alınacak seminerler, sahaya ilişkin öğretimi destekleyici fikirleri 

artıracak; Türkçe öğretimi konusunda okutmanları daha donanımlı hale getire-

cektir.   
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İshak Bin Murad’ın Edviye-İ Müfrede Adlı Eserinde Yer 
Alan Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri  

Arş. Gör. Nalan Şenata AYDIN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

ÖZET: Arapça “deva” sözcüğünün çoğulu olan edviye ve “ferd” olarak 
ifade edebileceğimiz müfrede sözcüğünden oluşan eserin adı, ilaçlar, ecza mad-
deleri anlamına gelmektedir. Edviye-i Müfrede, Anadolu’da yazılmış ilk Türkçe 
telif eserdir. Hastalıklar, ilaçlar, botanik, anatomi hakkında geniş bilgiler içe-
ren eser, tıp terimlerinin Türkçede nasıl izah edilebildiğine dair verdiği bilgi-
lerle önemli bir yere sahiptir. Nesnelerin kan, sevda, safra, balgam’dan oluşan 
dört ana unsura ve soğuk, sıcak, kuru, yaş olma gibi karakteristik özelliklere 
sahip olması, hastalıkların sebeplerini tesbit edebilmek ve tedavi yöntemlerini 
uygulayabilmek adına oldukça önemlidir. Eserde “tek başına ilaç” olarak kul-
lanılabilen yiyecek-içeceklere, bitkilere ve diğer maddelere, bu maddelerin 
hastalıkları iyileştirme özelliklerine, bunun yanısıra bu maddelerin kullanı-
mında vücutta oluşabilecek zararlara da yer verilmiştir. Bu çalışmada eserde 
yer alan çeşitli hastalıklar tasnif edilerek derlenecek, yazarın bu hastalıklar 
için önermiş olduğu tedavi yöntemlerine değinilecektir. 

 

The Diseases And Treatment Methods in Edviye-i  
Müfrede By Ishak Bin Murad 

 
ABSTRACT: The name of the work, which consists of the word "deva" 

and “ferd” in Arabic language, means drugs, drug substances. Edviye-i Müf-
rede, is the first Turkish copyrighted work written in Anatolia. The book, 
which contains extensive information on diseases, medicines, botanic, and 
anatomy, has an important place with information on how medical terms can 
be explained in Turkish. It is very important for the objects to have characte-
ristics such as kan, sevda, safra, balgam, and cold, hot, dry, age, to determine 
the causes of diseases and to apply treatment methods. The work includes 
food-beverages, plants and other substances that can be used as "stand-alone 
medicines", the properties of these substances to cure diseases, as well as the 
damage that can occur in the body when these substances are used. In this 
study, the various diseases in the work will be compiled and sorted, and the 
treatment methods that the author suggests for these diseases will be mentio-
ned. 
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GİRİŞ 

XIV. yüzyılda Osmanlılarda tıp bilimi gelişme göstermiştir. Bu dönemde 

doğu bilginlerinin eserleri Türkçeye çevrilmiş, aynı zamanda yarı telif yarı top-

lama eserlerin yazıldığı bilinmektedir. Yazılış tarihi tam olarak bilinmiyor olsa 

da, XIII. yüzyılın başlarında Hoca Bereket tarafından yazılan Tuhfe-i Mubarizi, 

Türkçe yazılmış ilk tıp metni kabul edilir. Tarihi bilinen ilk çeviri, Aydınoğlu 

Umur Bey’in isteği ile, çevireni bilinmeyen Müfredat-ı İbni Baytar Tercümesidir. 

Bu eser, İbnü’l-Baytar’ın Kitabü’l-cami’ fi’l-edviyeti’l-müfrede adlı kitabından kı-

saltılarak yapılan bir çeviridir. Türkçe olarak yazılan ve tarihi bilinen ilk eser, 

İshak bin Murad’ın Edviye-i Müfrede’sidir.398 

Eserin altı nüshası bulunmaktadır: Paris Nüshası, Malatya Nüshası, Bursa 

Nüshası, Topkapı Nüshası, Ali Emiri Nüshası, Gotha Nüshası.399 

Eserin nüshalarının hiçbirinde eserin adı açık olarak yer almamaktadır. 

Esere Edviye-i Müfrede adının verilişi, kitabın başlangıcında geçen şu bilgiden 

ötürüdür: ammā ba’du müsevvid-i beyāż ve aḥḳar-ı ‘ibād İsḥaḳ bin Murād 

aṣlaḥallāhu şānehu diledi ki bu ẹllerde bulınur ve daḫı türki: dilinde adı bilinür 

edviye-i müfredeyi cem’ idüp bu beyāż içinde sevāda getüre (1b/ 6-8) cümle-

sinde geçen “edviye-i müfrede” ibaresi kaynaklara kitabın adı olarak geçmiştir. 

Edviye-i Müfrede terimi, “ilaçlar, ecza maddeleri” anlamına gelmekte olup, yazar 

“bu yörede bulunan ve Türkçe adı da bilinen eczaları (ilaçları) bir araya getirip 

yazdım”, demek istemiştir.400 

Eserin birinci bölümünde alfabetik sıra ile tek başına ilaç olarak kullanı-

labilen bitkiler, yiyecekler, içecekler ve başka maddeler sözlük düzeni içerisinde 

verilerek, bu maddelerin özelliklerinden, sağladığı faydalardan, çok kullanıldı-

ğında oluşabilecek zararlarından bahsedilmiştir.401 İkinci bölümde, çeşitli has-

talıkların sebebi, teşhisi ve tedavi yolları anlatılmıştır.402 Üçüncü bölümde, ihti-

yarlık ve sebepleri, sağlıklı yaşam için uyulması gereken kurallar hakkında bil-

giler verilmiştir.403 Dördüncü ve son bölüm, Arapça-Farsça-Türkçe bir terimler 

sözlüğüdür. Hastalıklar, anatomi, meyveler, sebzeler ve eşyalar ile ilgili 250 ka-

dar sözcüğün yer aldığı bir sözlük bulunmaktadır.404 

                                                           
398 Mustafa Canpolat-Zafer Önler, Edviye-i Müfrede, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s. 9 
399 Canpolat-Önler, age. s.10 
400Canpolat-Önler,  age, s. 11 
401 Mustafa Canpolat, XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bir Tıp Eseri: Edviye-i Müfrede, s. 26 
402 Canpolat, agm. s. 28 
403 Canpolat agm. s.29 
404 Canpolat agm. s. 29 
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Bu eser, çağının tıp anlayışını yansıtan kıymetli bir eserdir. Eserin bir söz-

lük şeklinde hazırlanması, birinci bölümün sonunda hastalıklara göre bir dizin 

verilmesi, ve dördüncü bölümdeki terimler sözlüğü, eserin bilimsel değerinin 

artmasına fayda sağlamıştır. Yazarı ve eseri bu yönleri ile dikkate alacak olursak 

İshak bin Murad, sadece büyük bir tıp bilgini değil, aynı zamanda bilimsel veri-

leri halka indirmekte çok başarılı bir yazardır.405 

Hipokrat’ın anasır-ı erbaa denilen dört öge ve bu dört ögenin kuru, yaş, 

soğuk, sıcak olmak üzere dört özellikten ikisine sahip olduğu görüşü eski tıp an-

layışını oluşturmaktadır. Bu dört özelliğin karışımı hılt denilir. Eserde mizaç ola-

rak geçen “bünye”, bu dörtlü tasnife göre kan, balgam, sevda (kara safra) ve öd 

(safra) maddelerinin karışımından (hılt) oluşmaktadır. Bunların oranları her in-

sanda farklıdır, bu sebeple insanların bünyelerinde farklılıklar vardır. Hastalık-

ların, bünyede bu maddelerin birinin artması ya da eksilmesi sebebi ile ortaya 

çıktığı düşünülmektedir. Tedavi de, artan maddeyi ilaçlarla dengelemek ya da 

eksilen maddeyi ilaçlarla yükseltmek esasına dayanmaktadır. Tedavi için kulla-

nılan nesnelerin de dört özelliği bulunmaktadır: kan, sevda, safra, balgam ağır-

lıklı ve soğuk, sıcak, kuru, yaştır. Nesnelerin bu özellikleri hekimler tarafından 

bilinmekte olup, hasta kişinin bünyesindeki dengesizlik, bünyeye uygun düşen 

nesneler ile tedavi edilmeye çalışılır.406 

Eserde hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler, yiyecek ve içecekler 

için çalışmamızda “nesne” terimini kullandık. Eserdeki tüm hastalıklar çalışma-

mıza dahil edilmemiş olup, çalışmamız ağrıların türünün çok olması sebebi ile 

çeşitli ağrılar, nezle, kuduz, uyuz, cüzam, çiçek hastalığı, kızılcık hastalığı, sarılık 

ve zehirlenmeler ile sınırlandırılmıştır. 

 

ÇEŞİTLİ AĞRILAR 

AĞIZ AĞRISI 

Eserde ağız ağrıları için ılġun yėmişi (ılgın ağacı ve yemişi), bögürtlen (bö-

ğürtlen), topalaḳ (topalak, suut kökü), siŋirlüce yapraḳ (sinir otu), sıġır dili (sı-

ğırdili otu), ‘aṣfūr (yalancı safran), kebābe (kebabe, kuyruklu biber), kişnic (kiş-

niş), gil-i ermenii (ermeni kili), māzū’(mazı) nun fayda sağladığı söylenmekte-

dir. 407Tedavi yöntemi olarak yakı yapmak, gargara yapmak ve otları ağızda çiğ-

nemek öneriler arasındadır: 

                                                           
405 Canpolat a.g.m. s. 29 
406 Zafer Önler, İshan Bin Murad ve “Edviye-i Müfrede” Adlı Eseri,  Türk Tarihinde İz Bırakan Bo-
lulular Çalıştayı, 2015, s. 3 
407 Canpolat-Önler, age, s. 54 
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gil-i ermenii (ermeni kili) otu soğuk ve kuru bir yapıya sahip olup, yen-

diğinde ya da yakı olarak uygulandığında fayda sağlar, ayrıca ağız ağrılarına da 

iyi gelir.408gül bitkisi ağızda çiğnendiğinde ağız ağrısını geçirebilmektedir.409  

māzū (mazı) otu soğuk ve kuru bir yapıdadır.  Mazı dövüldüğünde ağız ağrısına 

fayda sağlar. Eğer mazı bir saksı üzerinde ya da zeyt yağıyla kaynatıldığında saçı 

sakalı karartma özelliğine de sahiptir.410 Yine soğuk ve kuru bir yapıa sahip olan 

siŋirlüce otu (sinir otu) nun suyu ezilip gargara yapıldığında aġız aġrısını gi-

derir.411 Eserde zeytūn olarak geçen zeytinin ham hali soğuk, olgun hali sıcak 

ve yaşdır. Eğer yaprağı sirke ile pişirildiğinde ve gargara yapıldığında ağız ağrı-

sını gidermektedir.412 tarḫūn (tarhun otu) da sıcak ve kuru bir yapıya sahip 

olup, aġız aġrısına iyi gelmektedir.413 

 

AYAK AĞRISI 

Sıcak ve kuru bir yapıya sahip olan eşek turpu dövülüp suyu sıkıldığında, 

bu su kişinin burnuna uygulanırsa faydası bulunmaktadır. Ve bir dirhem eşek 

turpu suyu şırınga yolu ile vücuda ilaç olarak verilirse ayak ağrısını giderir.414 

oġlan aşı (cavşir otu), bir diğer adı ḳunduz ṭaşağı olan bitki, sıcak ve kuru bir 

yapıya sahiptir, eklem kırıklarına ve ayak ağrısına faydası vardır.415 söğüt soğuk 

ve yaşdır. Söğüt zambak yağı ile ayağa sürüldüğünde faydası çoktur.416 sadef; 

sıcak ve kuru bir yapıdadır. Sadefin tohumu ayaḳ aġrısını geçirir. Ayrıca soğuk-

tan kaynaklanan hastalıkların tedavisi için de sadefe başvurulmuştur .417 yund 

dişi (it dişi); sıcak ve kurudur. Ayak ağrısı için kullanıldığında çok çabuk etki 

etmektedir.418 yüzerlik otu; sıcak ve kuru bir yapıda olup, yapraġı dövülüp 

ayağa vurulduğunda ayak ağrısının geçmesine yardımcı olur, fayda sağlar.419 

 

KARACİĞER AĞRISI 

Eğer bedende şişlik ile birlikte yüz rengi de kırmızı olursa bunun çaresi 

şah damarından kan aldırmaktır. Ayrıca sirke ve balla yapılan bir macun yemek 

                                                           
408Canpolat-Önler, age, s.46 
409 Canpolat-Önler, age, s.46 
410 Canpolat-Önler, age, s.59 
411 Canpolat-Önler, age, s.36 
412 Canpolat-Önler, age, s.33 
413 Canpolat-Önler, age, s.26 
414 Canpolat-Önler, age, s.20 
415 Canpolat-Önler, age, s.20 
416 Canpolat-Önler, age, s.36 
417 Canpolat-Önler, age, s.38-39 
418 Canpolat-Önler, age, s. age, s.53 
419 Canpolat-Önler, age, s.20 
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(sikencübiin) ve kāsnii ṣuyu içmektir. Bunların dışında tedavi için karaciğer üze-

rine gül suyuyla, kâfur otu ve ak sandal (ağacı) sürmek, ekmek ile koruk ṣuyunu 

birlikte yemek şifa olabilir. Fakat yüz rengi beyaz ise ve kişi az su tüketirse ça-

resi her sabah üç dirhem kabuksuz tatlı meyan kökü, üç dirhem it üzümü, iki 

dirhem rezene otu tohumu ve on dirhem beyaz şeker otlarını kaynatıp süzmek 

ve şekerini biraz daha kaynatıp içmek gerekmektedir. Hastalık eğer sevdadan 

ise belirtisi susamak ve dil kuruluğudur. Çaresi rezene otu tohumu, kasni to-

humu, üçer dirhem beyaz şeker ve basra balını su ile kaynatarak süzüp suyunu 

alıp, şekerini biraz daha katıp basra balının içine katmak ve içmektir.420 

Bunların dışında za’firān (safran otu), sıcak ve kurudur, mideye kuvvet 

vermesinin yanısıra dalak, karaciğer ve böbrek ağrısının tedavisinde de kulla-

nılmaktadır.421 ḫıyārşenber (acur); vücudu safra ve balgamdan arındırır, kara-

ciğer ağrısına iyi gelir.422 duz (tuz); sıcak ve kurudur. Tuz, zeytinyağı, sirke ve 

bal ile ḳarıştırılıp kalbin üzerine yakı edildiğinde karaciğer ağrısını geçirir.423 

 

BAŞ VE ŞAKAK AĞRISI 

Baş ağrısı sıcaktan ya da soğuktan kaynaklanmaktadır. Baş ağrısı sıcaktan 

kaynaklanıyorsa bunun sebebi kanın fazlalığı ya da safranın çokluğudur. Eğer 

sebebi kan ise yüzün ve gözün rengi kırmızı, bedeni sıcak olur. Çaresi kan aldır-

mak ve hacamat yaptırmaktır. Hasta kişiye elma şarabı, kızıl iğde şarabı, demir-

hindi şarabı, kuzukulağı şarabı, ayrıca şeker ile kızıliğde, pire otu tohumu, nilü-

fer ve menekşe şarabı gibi soğuk nesneler verilmelidir. Eğer hastalığın sebebi 

safra ise kişinin benzi sararır, ağzı acı bir tat alır ve çok fazla susar. O zaman 

çaresi karpuz ve hıyar gibi soğuk ve yaş nesneler yemek-içmektir. Ekşi nar ve 

yoğurt yemek, sütü şeker ile içmek de fayda sağlayabilir. Sebebi kandan olan baş 

ağrısının tam aksine, bu durumda kan aldırılmamalıdır. Baş ağrısı soğuktan kay-

naklanıyorsa sebebi kara safradan ya da balgamdandır. Kara safradan ötürü 

olan hastalıkta kişinin yüz rengi karaya çalar, gözleri çöker, nabzı zayıflar, ağzı-

nın tadı ekşi olur. Çaresi kabızlığı yok etmek, kara helile otu, küsküt, katrankö-

püğü, karabaş otu ile başa badem yağı ısıtıp sürmektir. Baş ve şakak ağrılarına 

bu yöntemler dışında kavak (ağacı), besbase (küçük hindistan cevizi), benefşe 

(menekşe), sakız, sabr (sabır otu), sandal, zaymuran (yabani fesleğen), zayyan 

(yasemin), koruk (ham üzüm), katran, kunduz taşağı (cavşir otu), kişniç (kişniş 

                                                           
420 Canpolat-Önler, age, s.66 
421 Canpolat-Önler, age, s.32 
422 Canpolat-Önler, age, s.29 
423 Canpolat-Önler, age, s.30 
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otu),  marul, maş (mürdümük), nilüfer, hatmi, zafiran (safran otu), oğlan aşı 

(cavşir otu), iklii’lü’l-melik (koçboynuzu), babadya (papatya), hıyarşenber 

(acur) ve badem de baş ve şakak ağrılarını gidermede halkın başvurduğu nes-

nelerdir.424 

kavak (ağacı), sıcak ve kurudur ve yaprağının baş ağrılarına faydası var-

dır.425  besbāse (küçük hindistan cevizi); sıcak ve kurudur, aç karnına yenil-

diğinde cinsel istek getirir ve mideyi ısıtır. Eğer menekşe yağı ile birlikte buruna 

damlatılırsa baş ağrısını ve şakak ağrısını gideren bir özellik kazanır.426 benefşe 

(menekşe); soğuk ve yaştır. Üç dirhem içildiğinde mideyi safradan temizler, şe-

ker ile birlikte içildiğinde ve şişlere yakı edildiğinde fayda verir. Kokusu ise baş 

ağrısına iyi gelir. Suyu içildiği takdirde öksürüğü yok eder ve göğüsü yumuşatır. 

Menekşe yağı soğuk bir yapıya sahiptir, sinirleri yumuşatma özelliğine sahiptir 

ve safradan oluşan baş ağrısını geçirmektedir.427 sakız, sıcak ve kurudur. Sabır 

otu ile karıştırıldığında soğuktan oluşan baş ağrısına iyi gelir.428 sabr (sabır 

otu) da sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir.  Mideyi safra ve balgamdan temizler 

ve tüm soğuktan oluşan hastalıklara çaredir. Faydası saymakla bitmez. Bir bu-

çuk dirhemi su ile içildiğinde mideyi ve bağırsakları temizleyen sabır otu, iki 

dirhem içildiğinde boğazdan kan gelmesini durdurur. Üç dirhemi ise tüm hasta-

lıklara şifadır. Bala katıldığında safra ve balgamı temizleyen sabır otu, sirke ve 

gülyağı ile karıştırıldığında baş ağrısını giderir.429 sandal, soğuk ve kurudur, aḳ 

ṣandal kalp çarpıntısına ve sıtmaya iyi gelir. Kızıl sandal ise baş ağrısını gide-

rir.430 żaymūrān (yabani fesleğen), sıcak ve kurudur, sıcak mizaçlı kişilere gül-

suyu ile birlikte içirilirse baş ağrısına iyi gelir.431 ẓayyān, bir diğer adı ile yase-

min, sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir, yaseminden bir dirhem dövüp bala katıl-

dığında aç karnına yiyen kişinin soğuktan kaynaklanan diz ağrısına iyi gelmekle 

beraber, yaseminin kokusu baş ağrısını geçirir.432  ḳoruḳ (ham üzüm)433 ve kiş-

nic (kişniş otu)434, soğuk ve kurudur, sıcaktan olan baş ağrısına iyi gelir. 

ḳaṭrān, sıcak ve kurudur, koruk ve kişniş otundan farklı olarak soğuktan 

                                                           
424 Canpolat-Önler, age, s.57 
425Canpolat-Önler, age, s.43-44 
426 Canpolat-Önler, age, s.24 
427 Canpolat-Önler, age, s.25 
428 Canpolat-Önler, age, s.35 
429 Canpolat-Önler, age, s.38 
430 Canpolat-Önler, age, s.39 
431 Canpolat-Önler, age, s.39 
432 Canpolat-Önler, age, s.40 
433 Canpolat-Önler, age, s.42 
434 Canpolat-Önler, age, s.45 
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kaynaklanan baş ağrısına iyi gelir.435 ḳunduz ṭaşaġı (cavşir otu); sıcaktır, ku-

rudur ve tütsü edildiğinde baş ağrısının geçmesine yardımcı olur.436 marūl, so-

ğuktur ve yaştır. Sirkeye eklenip başa sürüldüğünde baş ağrısını dindirir.437 

niilūfer bitkisi de soğuk ve yaştır, özellikle kokusu, sıcaktan kaynaklanan baş 

şakak ağrısına iyi gelir.438 ḫaṭmii; sıcak ve yaştır, özellikle şakak ağrılarında et-

kilidir.439 za’firān (safran otu)440 ve oglan aşı441 sıcak ve ḳuru yapıda olup şa-

kak ve baş ağrılarını gidermeye yardımcı olur. iklii’lü’l-melik (koçboynuzu)  

sıcak ve kurudur, sirke ile pişirildiğinde baş ve şakaklarda beliren ağrıya iyi ge-

lir.442 bābādya (papatya) sıcak ve kurudur, sinirleri güçlendirir. Papatya ezilip, 

ağrıyan başa yakı edildiğinde fayda sağlar. Tohumu dövülüp, kaynatılıp balla ka-

rıştırıldığında şakağı ağrıyan kişiye iyi gelir.443 ḫıyārşenber (acur) Karaciğer 

ağrısına iyi gelmesinin yanısıra acur, vücuttan safrayı ve balgamı atar, yüzün sa-

rılığını giderir ve şakak ağrısına iyi gelir.444 bādem çok yendiğinde hazımsızlık 

yapan, geç sindirimi olan ve tuzla yendiğinde ishal eden bademin, göğsü yumu-

şatma ve öksürüğü giderme gibi özelliği de bulunmaktadır. Bademin acısı sıcak 

ve kurudur, soğuk mizaçlı kimselere faydası çoktur. Başın ağrıdığı yere sürüldü-

ğünde ve kulağa damlatıldığında ağrıya iyi gelir.445  

 

BEL AĞRISI 

Eserde helyūn (kuşkonmaz), sabır otu, köknar (ağacı ve yemişi), ısfı-

nah (ıspanak), zafiran (safran), fıstık ve hindistan kozı (hindistan cevizi) 

bel ağrısına iyi gelen nesneler arasındadır. helyun (kuşkonmaz)446 ve 

hindūstān ḳōzı (hindistan cevizi)447 bel ağrılarına iyi gelir.  Sabır otu, baş ağ-

rısına iyi gelmesinin yanısıra soğuktan kaynaklanan bel ağrılarına da çaredir. 

Ayrıca mideyi safra ve balgamdan temizlemeye de yarar.448 Köknar ağacı ve 

yemişi, sıcak ve yaştır, soğuktan oluşan bel aġrılarını giderir ve sinirleri 

                                                           
435Canpolat-Önler,  age, s.43 
436 Canpolat-Önler, age, s.43 
437 Canpolat-Önler, age, s.49 
438 Canpolat-Önler, age, s.51 
439 Canpolat-Önler, age, s.29 
440 Canpolat-Önler, age, s.32 
441 Canpolat-Önler, age, s.20-21 
442 Canpolat-Önler, age, s.22 
443 Canpolat-Önler, age, s.23 
444Canpolat-Önler,  age, s.29 
445 Canpolat-Önler, age, s.23 
446 Canpolat-Önler, age, s.52 
447 Canpolat-Önler, age, s.52 
448 Canpolat-Önler, age, s.38 
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yumuşatır.449 ısfınāḫ (ıspanak); soğuk ve yaştır, bel aġrısına iyi gelir, ayrıca 

göğsü yumuşatıp öksürüğü de keser.450 za’firān (safran), sıcak ve kurudur, so-

ğuktan kaynaklanan bel ağrılarına şifadır.451 Fıstık ise, sıcak ve yaşdır, soğuktan 

olan bel ağrılarına, ayrıca mide ve ciğere de iyi gelme özelliğine sahiptir.452 

 

BOĞAZ AĞRISI 

Boğaz ağrısının sebebi kandan ise ağrı çok şiddetli olur, kişinin nefesi da-

ralır ve ateşi çıkar. Çaresi kan aldırmaktır. Çeşitli meyveleri pişirerek hazırlanan 

bir çeşit macunu, makattan şırınga yolu ile vücuda enjekte etmek, hıyar tohumu 

ve pireotu ile birlikte kaynatılmış hatmi yaprağı, acur ve incir suyu ile gargara 

yapmak bu hastalığa iyi gelmektedir. Arpa suyu ile yapılmış çorba, mercimek ve 

haşhaş yemek bu hastalık sürecinde kişi için faydalıdır. Fakat hastalığın sebebi 

balgamdan olursa belirti olarak kişinin ağzından özsu gelir ve ağrısı daha hafif 

olur. Çaresi hardalı bal şerbeti ile birlikte kaynatıp içine sarı ve kara helile otu, 

kuru üzüm macunu, acur ve şeker katarak hasta kişiye gargara yaptırmak ve 

makattan şırınga yolu ile vücuda enjekte edilerek hastanın içini temizlemektir. 

Sinirotunun suyunu çıkarıp hasta kişiye gargara yaptırılırsa kandan olan boğaz 

ağrısına şifa olur.  Soğuktan oluşan boğaz ağrısına ise güvey otu iyi gelmektedir. 

Bu hastalık iki nesneden ortay açıkar: biri kuruluktan diğeri ise yaşlıktandır. 

Yaşlıktan olanın belirtisi susuzluk yapmasıdır, bu durumda, köknar vaya fıstık 

yağı ile işlem görmüş, terbiye edilmiş menekşe (suyu?) içmektir. Boğazı zambak 

yağı ya da nergis yağı ile ovmak, şeker ve menekşe (suyu?) ile arpa suyundan 

yapılmış çorba içmek fayda sağlar. Kuruluktan olan boğaz ağrısının belirtisi ise 

kişiye çok su içirtir ve soğuk hava iyi gelir.  Çaresi ikikardeş kanı ağacı macununa 

cur, şeker ve badem yağı katarak bu karışımı içmek ve haşhaş şarabı, sipistan 

meyvesi, kızıliğde, menekşe yağı kullanmaktır. Yemek olarak da hasta kişiye 

haşhaş ile arpa suyundan yapılmış çorba verilmelidir. Ak şeker ve menekşe ya-

ğını balmumu ile merhem haline getirip hastanın göğsüne sürmek hastaya fayda 

sağlayacaktır.453  

Tüm bunların dışında boğaz ağrısı için dilkü üzümi, badem, tut, zerdali de 

ağrının geçmesi için başvurulacak nesnelerdir: 

                                                           
449 Canpolat-Önler, age, s.48 
450 Canpolat-Önler, age, s.20 
451 Canpolat-Önler, age, s.32 
452 Canpolat-Önler, age, s.41 
453 Canpolat-Önler, age, s.61 
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dilkü üzümi soğuk ve kurudur. Dilkü üzümi iki türlüdür biri uyuşturucu-

dur ve sarhoş eder ve bir diğeri ise öldürücü özelliğe sahiptir. On taneden fazlası 

zararlıdır. Suyundan içildiğinde ya da gargara yapıldığında boğaz ağrısını gide-

rir.454 badem, sıcak ve kurudur boğaz ağrısına etkilidir.455 tūt; sıcak ve yaştır, 

tut ile gargara yapıldığında boğa ağrısına iyi gelir, göğüsü ve karnı da yumuşa-

tır.456 zerdālū, soğuk ve yaştır. Yaprağı kaynatılıp gargara yapıldığında boğaz 

ağrısının giderilmesinde etkilidir.457 yumurda; akı soğuk, sarısı sıcak yapıdadır 

ve yumurta boğaz ağrısı olan kişiye fayda sağlar.458 

 

BÖBREK AĞRISI 

badem459, zafiran (safran)460 ve zayyan (yasemin)461 sıcak ve kuru ya-

pıda olup, böbrek ve mes̱āne aġrısına iyi gelir, böbrekteki taşları düşürür. Zay-

yanın kokusu ayrıca baş ağrılarında da etkilidir. bābādya (papatya) da sıcak ve 

kurudur, papatyayı çok kaynatıp, suyuna böbreğinde taşı olan kişi oturduğunda 

kişinin böbrek taşını döker.462 nişeste (nişasta) ise kuru fakat soğuk bir yapıya 

sahiptir, mesane ve böbrek ağrılarını giderir.463 

 

DİŞ AĞRISI 

Diş ağrısının giderilmesinde çeşitli otların dişe uygulanması ya da suları-

nın gargara yapılması etki etmektedir. Bu ağrılara iyi gelen nesneler eserde şu 

şekilde belirtilmiştir: ılgun (ılgın ağacı ve yemişi), çenar (çınar ağacı), saru boya 

(sarıboya otu), kerefs (kereviz), nohud (nohut), eşek turpu, zeytun (zeytin), at 

südi (at sütü), sarmısak (sarımsak), ‘akırkarha (pireotu), dilkü yagı (tilki yağı). 

ılġun; soğuḳtur, ḳurudur, şarapla kaynatılıp gargara yapıldığında diş ağ-

rısına iyi gelir.464 çenār (çınar) da ılgın gibi; soğuk ve kurudur, fakat ılgın gibi 

şarap ile değil de sirke ile kaynatılıp gargara yapıldığında diş ağrısına etkili-

dir.465 ṣaru boya, sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir, diş ağrıdığında çiğnenirse 

                                                           
454 Canpolat-Önler, age, s.17 
455 Canpolat-Önler, age, s.23 
456 Canpolat-Önler, age, s.27 
457 Canpolat-Önler, age, s.32 
458 Canpolat-Önler, age, s.53 
459 Canpolat-Önler, age, s.23 
460 Canpolat-Önler, age, s.32 
461 Canpolat-Önler, age, s.40 
462 Canpolat-Önler, age, s.23 
463 Canpolat-Önler, age, s.51 
464 Canpolat-Önler, age, s.21 
465 Canpolat-Önler, age, s.28 
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ağrıyı gidermeye yardımcı olur.466 kerefs, sıcak ve kurudur ve diş ağrısını geçir-

meye etkilidir.467 nohut, sıcak ve yaştır. Yağı kaşıntıları giderir, suyu ile gargara 

yapıldığında ise diş ağrısına iyi gelir.468 eşek turpu sıcak ve kurudur,  yaprağı 

sirke ile pişirilip gargara yapılırsa diş ağrısına iyi gelir.469 zeytūn, ham hali so-

ğuk, olgun hali sıcak bir yapıda olan zeytinin yaprağı sirke ile pişirilip gargara 

yapılırsa diş agrısını geçirir.470 at sütü gargara edildiğinde diş ağrısına iyi ge-

lir.471 sarmısaḳ, sıcak ve kurudur, sarımsağı sirke ile kaynatıp içine tuz ekleyip 

diş dibine konduğunda diş ağrısını giderir.472 ‘āḳırḳarḥā, sıcak ve kuru bir ya-

pıdadır, soğuktan olan diş ağrılarında etkilidir.473 dilkü yaġı, susen yağı ile bir-

likte pamukla ağrıyan dişe uygulandığında diş ağrısını geçirir.474  

 

DİZ AĞRISI 

ẓayyān (yasemin), sıcak ve kuru olan yasemin, böbrek ve baş ağrılarını 

dindirmenin yanısıra soğuktan oluşmuş diz ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun 

için bir dirhem yasemin ezilip, bala karıştırılıp aç karnına yenmesi yeterlidir.475 

benefşe (menekşe) soğuk bir yapıda olan menekşenin yağı, baş ağrısı dışında 

diz ağrısında da etkilidir.476 nefṭ (neft yağı), beyaz neft, sıcak ve kurudur, diz 

ağrısına faydalıdır.477 hindūstān ḳōzı (hindistan cevizi) de bel ağrılarının ya-

nında diz ağrısı için başvurulan bitkiler arasındadır.478 

 

EKLEM AĞRISI 

kāşım-ı beyābānii (yılan otu) dövülerek suyu sıkılıp içildiğinde, mideyi 

ve ciğeri balgamdan temizler ayrıca eklem ağrılarına da şifa olur.479 helyunun 

(kuşkonmaz), bel ağrısına iyi gelmesinin yanısıra eklemlere de faydası 

                                                           
466 Canpolat-Önler, age, s.39 
467Canpolat-Önler,  age, s.45 
468 Canpolat-Önler, age, s.51 
469 Canpolat-Önler, age, s.20 
470 Canpolat-Önler, age, s.33 
471 Canpolat-Önler, age, s.33 
472 Canpolat-Önler, age, s.35 
473 Canpolat-Önler, age, s.40 
474 Canpolat-Önler, age, s.52 
475 Canpolat-Önler, age, s.40 
476 Canpolat-Önler, age, s.25 
477 Canpolat-Önler, age, s.51 
478 Canpolat-Önler, age, s.52 
479 Canpolat-Önler, age, s.48 
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bulunmaktadır.480 bidnūs (horoz) eklem ağrılarını giderir.481 iklii’lü’l-melik 

(koçboynuzu); sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir. Elli dirhemi yüz beş dirhem 

bal ile karıştırılıp, eklemlerdeki şişliklere yakı edildiğinde iyileştirir.482 besfāyic 

(bespaye), sıcak ve kurudur, bān yağı ile karıştırılıp eklemlere sürüldüğünde 

ağrılara fayda sağlar.483 bögürtlen; yaprağının suyu vücuda sürüldüğünde ek-

lem ağrılarını dindirir, soğuk bir yapıya sahiptir.484 peynir, zeytin yağı ile ek-

lemlere yakı edildiğinde ağrılara iyi gelir.485 ṣabır otu, eklem ağrılarının gideril-

mesinde etkilidir.486 Bunların dışında, ṣadef487, sıġır kuyruğu otu488, zift489, 

yund dişi (itboğan)490, şalgam491 sıcak ve kurudur, eklem ağrılarına iyi gelir. 

Önceden yazılmış tıp kitaplarında salgam için ikinci dereceden sıcaktır, birinci 

derecede yaştır diye kayıtlanmıştır. 

 

KASIK AĞRISI 

Susen (zambak), sıcak ve kurudur, ve kökü gül yağı ile pişirilip yendi-

ğinde kasık ağrısını giderir.492 boy (çemen otu); sıcak ve kurudur. Kadın do-

ğumda zorlanırsa bu ot, kadının doğumunu kolaylaştırmakta kullanılır ve kasığa 

sürülürse kasık ağrısını dindirir.493 it boncuġı (küçük sedef otu) soğuk ve ku-

rudur. Kadın doğuramadığında sedef otu yakılıp, dumanına kadın oturtuldu-

ğunda doğumu kolaylaşır, kasık ağrısına da çaredir.494 Kasuḳ ağrısına ḳanbil 

otu, su kerdemesi tohumu da iyi gelmektedir.495 

 

KULAK AĞRISI 

Birçok bitkinin/nesnenin çeşitli yağlar ile karıştırılıp ya da ateşte kayna-

tılıp suyunun kulağa damlatılması şekli ile kulak ağrısının tedavisi mümkündür. 

Bu bitkilerin birkaçı şunlardır: 

                                                           
480 Canpolat-Önler, age, s.52 
481 Canpolat-Önler, age, s.17 
482 Canpolat-Önler, age, s.22 
483 Canpolat-Önler, age, s.24 
484 Canpolat-Önler, age, s.25 
485 Canpolat-Önler, age, s.25 
486 Canpolat-Önler, age, s.38 
487 Canpolat-Önler, age, s.38 
488 Canpolat-Önler, age, s.39 
489 Canpolat-Önler, age, s.32 
490 Canpolat-Önler, age, s.53 
491 Canpolat-Önler, age, s.37 
492 Canpolat-Önler, age, s.37 
493 Canpolat-Önler, age, s.26 
494 Canpolat-Önler, age, s.17 
495 Canpolat-Önler, age, s.55 



Nalan Şenata AYDIN 

352 
 

badam (badem); sıcak ve kurudur. Yağı kulağa damlatıldığında kulak ağ-

rısına iyi gelir.496 ḳaṭrān, sıcak ve kurudur. Kulak ağrısı için kulağa damlatıldı-

ğında ağrıya iyi gelir ve kulak içinde kurt varsa kurtları kırar.497 kenevür sıcak 

ve kurudur, kenevir yağı kulağa damlatıldığında kulak ağrısına iyi gelir.498 dilkü 

yaġı, kulak ağrısını hafifletir, kulağın içine zambak yağı ile karıştırılıp damlatıl-

dığında daha çabuk etki eder.499 zerdālū, nin çekirdeğinin yağı kulakta olan 

kurtlar için etkilidir.500 Kulak aġrısına bunlar da iyi gelmektedir: turb yaġı, 

tūtiyā, çoġan, çügündür, sirke, buḫār, sumāḳ, fınduḳ yaġı, māzū.501 

 

MİDE AĞRISI 

Balgam ve safra, mideyi rahatsız eden unsurlardır. Çeşitli bitkiler, mideyi 

safra ve balgamdan arındırmaya yarar. Bazı bitkiler de tüketildiğinde mideye 

güç kuvvet vermektedir. Ayrıca besin sindirimi de midenin rahatı ve sağlığı açı-

sından önemlidir. Hazmı kolaylaştıran nesnelere de eserde yer verilmiştir: 

za’firān (safran otu), sıcak ve kurudur. Mideye güç kuvvet veren bir etkiye sa-

hiptir.502 ḫıyār; yaş ve soğuktur, vücudun sıcaklığını azaltır ve susuzluğu giderir. 

Soğuk mizaçlı kişilere yaramayacağı gibiçok yendiğinde ise karın ağrıtır. Sıcak-

tan kaynaklanan mide ağrılarını iyileştirir.503 dārçiinii; sıcak ve kurudur, vü-

cudu sıcak tutar mideye kuvvet verir.504 dopalak (topalak); sıcak ve kurudur, 

mideyi kuvvetlendirdiği gibi ciğerde de etkilidir.505 duraḳ otı (dereotu) sıcak 

ve kurudur, mideyi balgamlardan arındırır.506 destenbūy (şamama) yemekle-

rin sindirilmesinde yardımcı olur ve mideyi güçlü tutar.507 dilkü ṭaşaġı (tilki 

taşağı), sıcak ve kurudur iştah açar, karındaki kurtları kırar ve mideyi balgam-

dan temizler.508 ẕefnii (defne ağacı) sıcaktır ve kurudur. soguktan oluşan has-

talıklara etkilidir. Karındaki kurtları kırar vücudu balgamdan arındırır ve mi-

deyi kuvvetlendirir.509 zencebiil (zencefil), sıcak ve kurudur, yemekleri 

                                                           
496 Canpolat-Önler, age, s.23 
497Canpolat-Önler,  age, s.43 
498 Canpolat-Önler, age, s.47 
499 Canpolat-Önler, age, s.52 
500 Canpolat-Önler, age, s.32 
501 Canpolat-Önler, age, s.54 
502 Canpolat-Önler, age, s.32 
503 Canpolat-Önler, age, s.29 
504 Canpolat-Önler, age, s.29 
505 Canpolat-Önler, age, s.30 
506 Canpolat-Önler, age, s.30 
507 Canpolat-Önler, age, s.30 
508 Canpolat-Önler, age, s.30 
509Canpolat-Önler,  age, s.31 
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sindirir ve mideyi sıcak tutar.510 zeytūn, de mideye faydaları olan maddeler ara-

sındadır.511 sirke,  soğuk ve kururdur, safrayı temizler ve iştah açar, hazmı ko-

laylaştırır.512 sakız, sakızın yağı mideye iyi gelir.513 simsim (susam), sıcak ve 

yaştır. Beş dirhem içildiğinde mideyi güçsüz kılar, kusturur ve ağız kokusuna 

neden olur.514 şeftalu (şeftali), soğuk ve yaştır. Susuzluğu giderir susalıġı gide-

rür ve midesi yanan kişiye faydalıdır.515 şalgam, sıcak ve kurudur, mideyi safra-

dan temizler. Kökünü bal ile yemek kusturur ve mideyi balgamlardan arındı-

rır.516 sabır otu, sıcak ve kurudur, mideyi balgam ve safradan temizler. 1 buçuk 

dirhem sıcak su ile içildiğinde bağırsakları düzenler.517 ṣadef, sıcak ve kurudur. 

Midenin gazını giderir.518 ṣandal, soğuk ve kurudur, çeşitli otlara karıştırılıp içil-

diğinde mideye iyi gelir. Aşırıya kaçıldığında ise faydadan ziyade zararı olur.519 

żaymūrān (yabani fesleğen), sıcak ve kurudur. issidür, ḳurudur, mideyi yumu-

şatır, tohumu gül yağı ile kavrulup soğuk su ile içildiğinde karın ağrısını da ge-

çirir.520 ṭaṭaranbū (kovan otu), sıcak ve kurudur. midenin gazını alır.521 ‘anber 

(amber çiçeği), sıcak ve kurudur, soğuktan kaynaklanan mide ağrısına iyi gelir, 

midenin gazını giderir.522 

 

DALAK AĞRISI 

Yüzün rengi karaya çalıyorsa bu, dalak ağrısının belirtisidir. Çaresi yüzük 

parmağı ile orta parmak arasında bulunan damardan kan aldırmaktır. Daha 

sonra kişiye narçiçeği yaprağının suyu içirilmelidir. Eğer yüzünün rengi yeşile 

çalıyorsa mide zayıf kalmıştır, yemeğin sindirimi bozuk olur. Çaresi ayāric-i 

fayḳarā (bir çeşit macun) yedirmek ve idrar söktürmek için bitki kökleri suyu 

içmek, eski şarap içirmek ve dalak üzerine yakı yapmaktır.523 

Dalak ağrısı için eserde bir de şerbet tarifi bulunmaktadır: on dirhem ke-

bere kökü kabuğu, hindiba kökü kabuğu, kereviz kökü kabuğu, otuz dirhem 

                                                           
510Canpolat-Önler,  age, s.32 
511 Canpolat-Önler, age, s.33 
512 Canpolat-Önler, age, s. 35 
513 Canpolat-Önler, age, s.35 
514Canpolat-Önler,  age, s.37 
515 Canpolat-Önler, age, s.37 
516 Canpolat-Önler, age, s.37 
517 Canpolat-Önler, age, s.38 
518 Canpolat-Önler, age, s.38 
519 Canpolat-Önler, age, s.39 
520 Canpolat-Önler, age, s.39 
521 Canpolat-Önler, age, s.39 
522 Canpolat-Önler, age, s.40 
523 Canpolat-Önler, age, s.66 
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rezene kökü kabuğu, beş dirhem tıpta ilaç olarak kullanılan ravend-i çi:ni: kökü, 

hepsini ezip şekerle kaynatıp, her sabah bu karışımdan beş dirhem içmek veya 

bundan elli dirhem kovanotu suyuna, sığırdili bitkisinin suyuna ya da şahtere 

otu suyuna katıp içmek dalak ağrısına iyi gelmektedir.524   

Dalak ağrısına iyi gelen diğer nesneleri tanımlayacak olursak: 

it boncuġı (küçük sedefotu); soğuk ve kurudur. Ezilip sirke ile içildi-

ğinde dalak ağrısına şifa olur.525 yüzerlik otu; sıcak ve kurudur. Azıcık dahi ye-

nilse dalak ağrısına iyi gelir.526 sögüt; soğuk ve yaşdır. Sögüt yapraġı dövülüp 

suyundan bir dirhem içildiğinde ya da dövülüp yakı edildiğinde dalak ağrısına 

iyi gelir.527 sūsen (zambak)528, egir529, deŋiz köpüğü (lüle taşı)530, za’firan 

(safran)531 sıcak ve kurudur, dalak ağrısına iyi gelir. mercān; birinci dereceden 

soğuk, ikinci dereceden sıcak bir maddedir. Sirke, bal ve çeşitli eczalarla yapılan 

bir tür şuruba katılıp içildiğinde mide ve dalak ağrısını giderir.532 vesligūn (fes-

leğen) de sirke ile yendiğinde dalak ağrısına iyi gelir.533 yabān ḫıyārı (eşek hı-

yarı), sıcak ve kurudur, ḳarnı yumuşatır ve mideye iyi gelir. Yakı edildiğinde da-

lak ağrısını geçirir.534 ḳatır ḳuyruġı (otu), dövülüp suyundan içildiğinde dalak 

ağrısına fayda sağlar.535 

 

NEZLE 

Bu hastalık beyinden sünüslere nem boşalmasından olur. Sıcaktan ya da 

soğuktan meydana gelen nezle, sıcaktan ise yüz-göz kızarır, çaesi kan aldırmak 

veya hacamat yaptırmaktır. Bir başka yol da hasta kişiye haşhaş ya da menekşe 

şarabı, limon şarabı içirmektir. Hastalığın üçüncü gününden sonra ise banyo 

yapmak, erişte yemeği, kabak yemeği, ıspanak yemeği gibi nesneleri etsiz ba-

dem yağı ile yedirmek gerekmektedir.  Ayrıca mercimek pişirip yemek de nezle 

kişiye iyi gelecektir.536 ḳızıl igde, yaşdır, göğüsü yumuşatır. Erik suyu ile 

                                                           
524 Canpolat-Önler, age, s.75 
525 Canpolat-Önler, age, s.17 
526Canpolat-Önler,  age, s.20 
527Canpolat-Önler,  age, s.35 
528 Canpolat-Önler, age, s.37 
529 Canpolat-Önler, age, s.21 
530 Canpolat-Önler, age, s.30 
531 Canpolat-Önler, age, s.32 
532 Canpolat-Önler, age, s.49 
533 Canpolat-Önler, age, s.52 
534 Canpolat-Önler, age, s.53 
535 Canpolat-Önler, age, s.42 
536 Canpolat-Önler, age, s.59-60 
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yendiğinde safrayı temizler, nezleyi yok eder.537 marūl, soğuktur, yaştır,  kanı 

temizler nezle ve öksürüğe fayda sağlar.538 Isırgan dikeni, ‘unnab, gil-i ermeni 

(ermeni kili), ılgun(ılgın ağacı ve yemişi), hıyarşenber (acur), zencebil(zencefil), 

çörek otu da nezleye iyi gelen nesnelerdir.539 

 

UYUZ 

Hastalık eğer kandan etkili ise çaresi kan aldırmaktır, banyodan ve şarap-

tan uzak durulmalı fakat lavmandan sonra banyo daha sıklıkla yapılmalıdır.540 

Bakam ağacı dövülerek, bir bez yardımı ile süzdürülüp kereviz suyuna karıştırı-

lırsa ve bu karışım uyuz olan ve kaşınan bölgeye yakı edilirse hastalığın iyileş-

mesine fayda sağlar.541 Ayrıca kükürt ile sirke karıştırılıp sürüldüğünde ya da 

eşek turpu yaprağı kurutulup dövüldükten sonra uyuza ekilse iyi gelir.542  

beg börki kadife çiçeğidir, kanı temizler, uyuz ve kaşıntıyı giderir.543 be-

nefşe yaġı(menekşe yağı) soğuktur, sürüldüğünde uyuz ve kaşıntıyı giderir.544 

deŋiz köpügi (lüle taşı) sıcak ve kurudur, gül yağı ve mum ile karıştırılıp uyuza 

sürüldüğünde kaşıntıyı keser. Ayrıca bu özelliğinin dışında saç sakal dökülmesi 

rahatsızlığı için de kullanılır.545 duz (tuz), sıcak ve kuru bir yapıya sahip olan 

tuz, zeytin yağı ve sirke ile vücuda sürüldüğünde uyuzu ve kaşıntıyı giderir.546 

zac (demir sülfat), beyaz demir sülfat sıcak ve kurudur, yaş gül yağı ile beraber 

sürüldüğünde uyuzu giderir.547 ḳoyun südi (koyun sütü), kanı temizler, vü-

cuda sürüldüğünde uyuza ve kaşıntıya iyi gelir.548 sabır otu, üç günde bir dir-

hem sabır otu yendiğinde uyuzu giderir.549 ṭaṭaranbū (kovanotu), sıcak ve ku-

rudur, uyuz ve kaşıntıyı geçirir.550 kepek, sıcaktır ve yaşdır, sirke ile karıştırılıp 

uyuza bir kaç kez sürünce uyuzu giderir.551 gül uyuza sürüldüğünde fayda 

                                                           
537 Canpolat-Önler, age, s.42 
538 Canpolat-Önler, age, s.49 
539 Canpolat-Önler, age, s.56 
540 Canpolat-Önler, age, s.69 
541Canpolat-Önler,  age, s.24 
542 Canpolat-Önler, age, s.75 
543 Canpolat-Önler, age, s.24 
544 Canpolat-Önler, age, s.25 
545 Canpolat-Önler, age, s.30 
546 Canpolat-Önler, age, s.30 
547 Canpolat-Önler, age, s.32 
548Canpolat-Önler,  age, s.33 
549 Canpolat-Önler, age, s.38 
550 Canpolat-Önler, age, s.39 
551 Canpolat-Önler, age, s.44 
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sağlar.552 niilūfer, soğuktur, yaştır, baş ve şakak ağrısını gidermesinin yanısıra 

uyuza ve kaşıntıya sürüldüğünde iyi gelir.553  

 

CÜZAM 

Bu hastalığın çaresi, kan aldırmak ve lavman yaptırmaktır. Çeşitli helile 

otları ve ishal edici gıdalar tüketmekte fayda vardır. Katkısız ekmek ve yumuşak 

et yemek, şırlağan otunu mum ile yakı etmek cüzam hastalığına şifadır.554 

sarmısaḳ sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir. Cüzam olan kişi yer ise ona 

fayda sağlar.555 sadef, sıcak ve kurudur,  cüzzam belirmeye başladığı anda sirke 

ile sadef karıştırılıp yakı edilirse iyi gelir.556 ḫardal; sıcak ve kurudur, cüzamı 

engeller.557 eşek südi (eşek sütü), içildiğinde cüzam ve benzeri hastalıklara 

fayda sağlar.558 

 

KIZILCIK 

ṣandal; soğuktur, kurudur, kızılcık çıkaran kişiye içirildiğinde hararetini 

dışa vurur, hastalıktan tez kurtulur.559 

 

SARILIK 

Bu hastalık, insanın vücudunu sapsarı keser. Eğer vücudunda sıcaklık ol-

maz ise çaresi her gece habbül gafis içmek ve sirke ile banyo yapmaktır. Ama 

vücutta ateş olur ise çaresi kasni suyu ile razyane suyu içmektir.560 ġāriiḳūn, 

ḳaṭrān köpügüdür, mantar gibi aġacda biter. Sıcaktır, kurudur. Sarılık hastalı-

ğına iyi gelir.561 Bunun dışında sarılığa iyi gelen nesneler eşek turbı ṣuyı, baldırı 

ḳara, çiğdem, sarmısaḳ, söğt, ṣabr, ṣaru boya otu, ṣıġır eti, ḳatır ḳuyruġı otu, ḳan-

bil, liimun, na’nā’.562 

 

 

 

                                                           
552 Canpolat-Önler, age, s.46 
553 Canpolat-Önler, age, s.51 
554 Canpolat-Önler, age, s.69 
555 Canpolat-Önler, age, s.35 
556 Canpolat-Önler, age, s.38 
557 Canpolat-Önler, age, s.29 
558 Canpolat-Önler, age, s.33 
559 Canpolat-Önler, age, s.39 
560 Canpolat-Önler, age, s.67 
561 Canpolat-Önler, age, s.41 
562Canpolat-Önler,  age, s.55 
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ZEHİRLENMELER 

Eserde zehirli yiyecek yiyen kimseler için iyi gelen nesneler belirtilmiştir: 

ebem gömeci (ebegümeci), zefnii, keçi sütü, sarmısaḳ (sarımsak), gil-i maḫtūm 

(bir tür tıbbi kil). ebem gömeci (ebegümeci) soğuktur, zehirli yiyecek yiyenleri 

kusturur, böylece zehiri vücuttan dışarı attırır.563  balıḳ sıcaktır, kurudur, zehirli 

yiyecek yiyenleri kusturur.564 alma (elma)’nın tatlısı sıcak, ekşisi soğuktur, ze-

hirli yiyecekleri kusturarak dışarı attırır.565 ẕefnii (defne) sıcaktır, kurudur. Ze-

hirli yiyecek yiyenleri kusturur.566 koyun sütü zehirli yiyecek yiyene içirildi-

ğinde fayda sağlar.567 gāriiḳūn (katran köpüğü) sıcaktır kurudur, zehirli yiye-

cek yiyen kişileri iyileştirir.568 

 

KUDUZ 

sarmısak sıcak ve kurudur, köpek ısırığından oluşan kuduza çaredir.569 

kasni (hindiba), sıcak ve kurudur. Kuduz ve diğer hayvanların ısırdığı yere sü-

rüldüğünde zehrini giderir.570 kōz (ceviz) tazesi sıcak ve yaştır ve kurusu sıcak 

ve kurudur. Köpek ısırdığı yere yakı edildiğinde kuduza etki eder. Soğuk mizaçlı 

kimselere yarar sıcak mizaçlılara iyi gelmez.571 gil-i bemuhre (mühürlü bal-

çık), soğuktur kurudur köpek ısırdığı yere sürüldüğünde zararını giderir.572 ba-

lık sıcaktır, kurudur. Kuduza ve yılan-çıyan sokmasına iyi gelir.573 bidnūs (ho-

roz) yılan ve çıyan ṣoḳmasına ve ḳuduz ve köpek ısırdığı yere yėre bidnūs sü-

rüldüğünde zehirini giderir.574 ḳoyun eti; sıcaktır ve yaşdır. Koyun etini yakıp 

köpek ısısrdığı, yılan ve çıyan soktuğu yere sürüldüğünde etkilidir.575 burçaḳ576 

ve buğday577 köpek ısırdığı yere sürüldüğünde kuduz etki etmez. rāzyāne (re-

zene otu) sıcak ve kurudur Pişmiş rezene otu yılan sokan kişiye yedirildiğinde 

iyi gelir. Köpek ısırdığı yere sürüldüğünde kuduzun etkisini yok eder.578 

                                                           
563 Canpolat-Önler, age, s.16 
564 Canpolat-Önler, age, s.17 
565 Canpolat-Önler, age, s.22 
566 Canpolat-Önler, age, s.31 
567Canpolat-Önler,  age, s.33 
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578 Canpolat-Önler, age, s.31 
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ÇİÇEK HASTALIĞI 

Çiçek hastalığının şişlikleri kandan, safradan, sevdadan ya da balgamdan 

kaynaklanmaktadır. Sebebi kandan ise yüzün rengi kırmızı olur ve şişlikler sıcak 

olur. Sebebi safradan ise kişinin yüzü sarı bir hal alır. İkisinin de çaresi ilk önce 

kan aldırmaktır, helile otu ile yapılan bir macun ile bünye rahatlatılır. Ama se-

bebi soğuktan ise belirtisi şişliklerin sert oluşudur, şişliklerin üzerine dokunul-

duğunda soğuktur ve hasta kişinin yüzünün rengi siyaha çalar. Sebebi balgam-

dan ise belirtisi şişliklere parmak ile basıldığında parmak şişliklerden içeri ba-

tar ve ele soğukluk gelir. Bunların çaresi de ishaldir. 

Çiçek hastalığının çaresi şeker ile arpa suyu içmek ve nar suyu ile ve soğuk 

su ile arpa yemek, gül suyu içmek. Bünye biraz kendini toparladıktan sonra 

bambu şekeri ve kuzukulağı otu tohumu ile yapılmış arpa çorbası çorba içmek-

tir.579 

 

SONUÇ 

Türkçe yazılan ilk tıp kitabı olan bu eserde, hastalıkların hangi sebepler-

den kaynaklandığı, tedavilerinin yapılırken bu sebeplerin göz önünde bulundu-

rulmasının önemini görmekteyiz. Hastalıklar kandan, safradan, balgamdan ya 

da sevdadan kaynaklanmakta olup tedavilerin de bunlara uygun olarak gerçek-

leşmesi gerekmektedir. Bir hastalığın birden çok tedavisi olduğu gibi, bir tedavi 

yöntemi birçok hastalığa şifa olmaktadır. Eserde hastalıkların oluşum nedenleri, 

tedavi yöntemleri ve bu yöntemlerde başvurulacak maddeler yer almaktadır. Bu 

maddeler hastalıklara şifa olmakla birlikte fazla oranda kullanıldığında vücuda 

zarar verebilmektedir. Burada, vücuda her maddedin girmemesi gerektiği, vü-

cuda alınan maddelerin dozunun da önemli olduğu belirtilmiştir. Eser bu yön-

leri ile hem bilimsel bir tıp metni hem de çok iyi bir botanik kitabıdır. Hastalık-

ların görünen kısmının yanısıra görünmeyen kısmının da gözler önüne serilme-

sinde bu botanik bilgisinin önemli bir yeri vardır. 
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Kazak Türklerindeki Kişi Adları  
Üzerine Bir Değerlendirme 

Elanur Kazanlar ÜRKMEZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

ÖZET: Kişi adları bir toplumun sosyo-kültürel bağlamda incelenmesine 
olanak tanıyan malzemelerden biridir. Adlar o toplumun maddî ve kültürel ya-
şamından, dünya görüşünden, inançlarından, geleneklerinden izler taşımakta-
dır. Kazak kişi adlarının kaynakları hayvan adları, nehir adları, şehir adları, 
dini adlar, kahramanlık adları ve temenni taşıyan adlardır. Bunun yanı sıra ad 
vermede çocuğun doğum yeri, doğum zamanı, doğum anında yaşanan doğa 
olayları, çocuğun diğer kardeşlerinin yaşayıp yaşamaması gibi durumlar da et-
kili olmuştur. 

Kazak kişi adlarının ele alındığı bu çalışmada tüm kişi adlarına yer ve-
rilmeyecek, yapılacak olan tasnife bağlı kalınarak örnekler verilip, semantik 
bir inceleme yapılacaktır. Böylece Kazak kişi adlarına yansıyan sosyo-kültürel 
izler de gösterilmiş olacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Kazak Türkleri, adbilim, kişi adları 

 
An Assessment on Personel Names in Kazakh Turks 

 
ABSTRACT: Personal names are one of the materials that allow a soci-

ety to be examined in a socio-cultural context. It carry traces of the material 
and cultural life of the society, worldview, beliefs, traditions. Sources of Kazakh 
personal names are animal names, plant names, river names, city names, reli-
gious names, hero names and wishes. In addition to this, while giving name to 
tha child, it has been influential some situations such as the birth place of the 
child, the time of birth, the nature events that occur at birth and whether pre-
vious brothers and sisters of the child are alive. 

In this study which Kazakh personal names are dealed, not all person 
names will be included, samples will be given in accordance with the classifi-
cation to be done and a semantic examination will be done. Thus, socio-cultu-
ral traces reflected in Kazakh personal names will also be shown. 

Key Words: Kazakh Turks, onomastic, personel names 
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GİRİŞ 

Çocuklar anne-babaların en büyük mirası, en değerli hazinesidir. Onlar 

daha dünyaya gelmeden, aile bireyleri tarafından en güzel isimler aranır. Genel 

bir inanışa göre adlar insanın kaderini etkilemektedir.  İşte bu inanış kişi adla-

rını şekillendiren en önemli etkenlerden biri olmuştur. Anne ve babalar adlar 

vasıtasıyla çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olması yönündeki isteklerini ve 

beklentilerini adeta çocuklarının alın yazısına kazımaktadırlar. Bununla birlikte 

ad vermede ailenin hayat tarzı, dünya görüşü, inançları, değer yargıları da etki-

lidir. Bu nedenle adlar bir toplumun geçmişi ve bugünüyle ilgili sosyo-kültürel 

alanda önemli bilgiler vermektedir. 

Ad verme, Kazaklar ve diğer Türk soylu halklar içinde eski dönemlere ka-

dar uzanan köklü bir gelenektir. Kazaklarda ad verme geleneğini ilk ve kapsamlı 

olarak araştıran kişi T. Januzaqov’dur. “Qazaq Esimderiniñ Tarїyxı” adlı çalışma-

sında Kazak kişi adlarının tarihi gelişimini incelemiş, belli özellikler temelinde 

4 bölüme ayırmıştır: 

1. Dönem, Eski Türk Dönemindeki (5-8. yy arası) adları kapsamaktadır. 

Bu dönemde evcil ve yırtıcı hayvanların, değerli madenlerin kişi adı olarak kul-

lanıldığı görülmektedir.580  

2. Dönem, Orta asırlara (10-17. yy arası) denk düşen adları kapsamakta-

dır. Bu dönemde Kazaklar artık ayrı bir halk olup kendi edebiyat, kültür ve dilini 

oluşturmaya başlamışlardır. İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte bu dönem-

deki adlar genelde Arapça ve Farsça kökenlidir.581  

3. Dönem 17-19. yüzyıllar arası dönemdir. 17.yy sonu 18.yy başlarında 

Kazak topraklarının Rusya’ya ilhakı tamamlanmış, sonucunda da Rusya ile 

sosyo-ekonomik ilişkiler geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu dönemde pek çok kişi 

Rusça ad tercih etmiştir. Hatta bazı Rusça sözcükler de kişi adı olarak kullanıl-

maya başlanmıştır.582  

4. Dönem, Ekim Devrimi’nden sonraki Sovyet dönemini kapsamaktadır. 

Bu dönemde gerek Eski Türkçe isimler, gerek Arapça, Farsça ve az da olsa Mo-

ğolca isimlerin yanı sıra Batı Avrupa kökenli adlar da kullanılmıştır.583 

U. A. Musabekova Kazak kişi adlarının gelişim sürecini 5 döneme ayırmış-

tır. Onun sınıflandırmasının Januzaqov’un tasnifinden tek farkı 5. dönem olarak 

                                                           
580 Telqoja Januzaqov, Qazaq Esimderiniñ Tarїxı (Lїngvїstїkalıq Jäne Tarїxї-Etnografїyalıq Taldaw), 
Qazaq SSR-nıñ <Ğılım> Baspası: Almatı, 1971, s. 27. 
581 Age, s. 36-42. 
582 Age, s. 60. 
583 Age, s. 68. 
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kabul ettiği 1990’lı yıllardan sonraki bağımsızlık döneminde kullanılan adlan-

dırmalardır.584 

Januzaqov, daha sonra K. Esbayeva ile birlikte yürüttüğü“Qazaq Esimderi” 

adlı çalışmasında Kazak adlarını kadın ve erkek adları olmak üzere ayırmıştır. 

Eser bir sözlükten ziyade ad, baba adı ve soyadların yer aldığı bir liste niteliğin-

dedir.585 Januzaqov, Kazak kişi adlarından oluşan“Esimder Sırı-Taynı Їmen” adlı 

bir sözlük de hazırlamıştır. Erkek ve kadın adlarını ayrı ayrı ele alarak, alfabetik 

sıraya göre anlamlarıyla birlikte listelemiştir. Adların hangi dilden alındığını da 

gösteren eser iki dille yazılmış olup, adların ve anlamlarının Rusça karşılığı ki-

tapta bulunmaktadır. 

Bu çalışmada başta T. Januzaqov’un eserleri olmak üzere çeşitli kaynak-

lardaki Kazak isimleri taranarak semantik açıdan bir sınıflandırma denemesi 

yapılmıştır. Taranan tüm adlara yer verilmeyip, sınıflandırmaya bağlı kalınarak 

örneklendirme yapılmıştır. 

 

1. ÇOCUĞUN DOĞUM ZAMANINA GÖRE VERİLEN ADLAR 

Çocuğun doğduğu zaman dilimi ailesi için oldukça önemlidir. Doğum 

hangi gün veya hangi ayda gerçekleşmişse o zaman dilimi ad olarak verilmekte-

dir. Gün adlarından oluşturulan adlar Kazak halkı arasında bir hayli yaygındır. 

Pazartesi günü doğanlar: Düysekül, Düysetay, Düysen, Düysenbay, Düysen-

bigül, Düysengül; 

Salı günü doğanlara Seysekül, Seysenbay, Seysenbek, Seysenkül; 

Çarşamba günü doğanlara Särsenbi, Särsenbike, Särsenkül; 

Perşembe günü doğanlara Beysen, Beysenbala, Beysenbay, Beysenbi, Bey-

sengül, Beysenğalї, Beysenxan; 

Cuma günü doğanlara Juma, Jumabaqıt, Jumabay, Jumabїke, Jumadila, Ju-

madildä, Jumagül, Jumağayşa, , Jumaxan, Jumaqız; 

Cumartesi günü doğanlara Sembay, Sembi; 

Pazar günü doğanlara Jeksengül adları verilmektedir. 

Kazaklarda ay adları ve bayram adlarının kişi adı olarak kullanıldığı gö-

rülmektedir: 

Ay adları: Sawran, Toqtıbay, Säwir, Mamır, Mamıray, Şildebay 

                                                           
584 I. Ä. Turanov, “Qazaq Antroponїmderin Däwirlew Mäseleleri”, QazUW Xabarşısı. Fїologїya 
Serїyası. No: 5-6 (139-140), 2012, s. 212. 
585 Eser, Nurettin AKSU tarafından Kazak Türklerinde Kişi Adları ismiyle Türkiye Türkçesine akta-
rılmıştır.  
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Bayram adları: Aqnawrız, Nawrızbay, Ramazan. Bayram adlarından başka 

çocuğun bir bayram günü doğduğunu çağrıştıran adlar da tercih edilmektedir: 

Aytbala, Aytbay, Aytjan 

Ezan okunması, ay doğması, tan yeri ağarması gibi anlarda doğan çocuk-

lara yine bu zaman dilimlerinin adları verilmiştir: Aqırap, Aqpanbet, Aqtan, Aray, 

Aybas, Aytaqı, Aytwğan, Azanbek, Tañat 

Kimi zaman da doğum anında yaşanan bir doğa olayı veya siyasi bir olay 

çocuğa ad vermede etkili olmuştur. Örneğin doğum anında fırtına olan çocuğa 

Boranbay, bir düğünde doğana Toybay, göç sırasında doğana Üderbay, seçimde 

doğana Saylaw adları verilmiştir: Ayaz, Dawılbay, Jañbırbay, Jeñis, Köşerbay, Qo-

sınbay, Selbay, Sovet, Tasqın. 

 

2. ÇOCUKLARIN DOĞUM SIRASINA GÖRE VERİLEN ADLAR 

Kazaklarda ilk doğan çocuk için genelde Ağabek, Aqat, Aldan, Alğatay, 

Waxat, Tölğoja gibi adların verildiği görülmektedir. Balta (2013)’ya göre Türk-

lerde Temel gibi başlangıç anlamı içeren sözler de çocuğun doğum sırası hak-

kında bilgi vermektedir.586 Kazaklarda ise bu adın karşılığı Asıl’dır. Asılay, Asıl-

bek, Asılbike, Asılbay, Asılgül, Asılxan, Asılxoja, Asılmurat,  Asıltañ gibi adların bu 

düşünce ile verildiğini söyleyebiliriz. 

Son doğan çocuğa verilen adlar: Aqkenje, Kenje, Kenjebay, Kenjeqara, Ken-

jetay  

İkiz doğanlara verilen adlar: Egizbay, Egizbek 

 

3. YER ADLARI 

3.1. Çocuğun Doğduğu Yer 

Tıpkı çocuğun doğduğu zaman gibi doğduğu yerin de daima hatırda ol-

ması için doğumun gerçekleştiği yerin (doğduğu şehir veya doğduğu mekan) ad-

ları çocuklara verilir: Aqedil, Aralbay, Bayqonır, İlebay, Sayrambay, Şığanaq 

 

3.2. Şehir Adları 

Tarihi ve kültürel güzelliklere sahip olan, dini açıdan kutsal olan şehirler 

veya dönemin ünlü şehirlerinin adları çocuklara isim olarak verilmektedir: 

Adrїyan, Bağdat, Buxara, Duwanbay, Qırım, Madїna, Şımkent,  

 

                                                           
586 Nevin Balta, “Gaziantep’te Çocuklara Ad verme Geleneği”, Folklor/Edebiyat, C. 19, Sayı 76, 
2013, s. 200. 
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3.3. Nehir ve Dağ Adları 

Eski Türkler için yer ve su gibi doğa unsurları kutsal kabul ediliyordu. Bu 

inancın bir kalıntısı olarak çocuklara sıkça dağ, orman, ırmak, göl adları veril-

miştir. Günümüz Kazak toplumunda da bu gelenek devam ettirilmektedir: Ala-

taw, Altay, Aralbay, Arıs, Edil, Oral 

 

4. HAYVAN ADLARI 

Eski Türklerden itibaren en yaygın görülen adlardan biri de hayvan adla-

rıdır. Eski Türklerde olduğu gibi Kazaklarda da çocuğun ileride güçlü ve cesur 

olması için yırtıcı hayvan adları verilmiştir: Arıstan, Barıs, Bayarıstan, Baybarıs, 

Böribay, Buwra, Bürkit, Qasqırbay, Bayböri, Jolbarıs, Toqan, Turımtay 

Kazak sosyo-kültürel hayatında hayvancılık önemli bir yere sahiptir. 

“Tört tülik” adı verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan adlarına rastlanılmakta-

dır: Aqbota, Jılqıaydar, Qoybağar, Qozıbaq 

“Tört tülik” adlarına “bay” sözcüğünün eklenmesiyle çocuğun zengin ol-

ması temenni edilir. bay sözcüğü “zengin, varlıklı” anlamına gelmektedir. Söz-

cük bir de Kırgız ve Kazak Türkçelerinde “sahip” anlamıyla da kullanılmakta-

dır587: Botabay, Qoyşıbay, Qozıbay, Tüyebay 

Gücün ve zenginliğin yanı sıra güzellik kavramı da hayvan adları ile sem-

bolleştirilerek çocuklara verilmiştir: Aqatan, Aqbota, Aqqozı, Aqmaral, Aqtaylaq 

 

5. ÜNLÜ KİŞİLERİN ADLARI 

Kazaklarda ünlü kişilerin adlarını verme geleneği bir hayli yaygındır. Bu 

ünlü kişiler gerçek ya da kurgu olabilir. Önemli olan onlardaki kahramanlık, bil-

gelik, dürüstlük gibi öne çıkan özelliklerin çocuğa geçmesidir. Bu nedenle Ka-

zaklar tarihi kişilerin adlarını, sözlü halk edebiyatı ürünlerindeki (destan, halk 

hikayesi gibi) kahraman adlarını, edip adlarını çocuklarına vermişlerdir: Abay, 

Abılay, Aldar, Alpamıs, Amangeldi, Artur, Asfandїyar, Dїyas, Edige, Eskendir, Fara-

biy, Farxad, Jänibek, Kazıbek, Kenesarı, Mağcan, Oljas, Şınğıs, Şınğısxan, Şırın, 

Şoqan, Zulqarnay 

 

6. DİNİ ADLAR 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi her alanda olduğu gibi ad verme gele-

neğini de etkilemiştir. Çocuklara Allah’ın güzel isimleri, Peygamberlerin adları, 

Hz. Muhammed ve ashabının adları verilmiştir. Hem din büyüklerini anmak, 

                                                           
587A. Caferoğlu, “Dedem Korkut Hikayelerinin Antroponim Yapısı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten, 1959, s. 67 
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onlara olan sevgi ve saygıyı yaşatmak ve bu duyguları gelecek nesillere aktar-

mak hem de çocukların verilen adlardaki özellikleri taşıması amacıyla bu adlar 

tercih edilmiştir. 

 

6.1. Allah’ın İsimleri 

Äljappar, Ässäläm, Äziz, Äzizjan, Baqї, Gappar, Ğanї, Ğazїz, Ğazїzbek, Xalıq, 

Japar, Jappar, Qadır, Qadıralı, Qadırbay, Qadırbek, Qaffar, Mälik, Raxman, 

Raxmanqul, Raxmetolla, Raqım, Raqımbay, Raqımbek, Raqımberdi, Raqımbergen, 

Raqımjan, Samat, Sämet, Wälї 

 

6.2. Allahın Kulu Anlamındaki İsimler 

Abdul,  Abdolla, Äbdibaqї, Äbdiğazїz, Äbdigappar, Äbdijappar, Äbdiwäli, 

Äbdikärim, Äbdiqadır, Äbdildä, Äbdimäjit, Äbdimälik, Äbdiraqım, Äbdiraxman, 

Äbdirazaq, Äbdisamat, Äbdisattar, Ğabdol, Ğabdolla, Ğabdilğazїz, Qabdol, Qab-

dolla 

 

6.3. Peygamber Adları 

Hz. Muhammed’in adı: Axmet, Axmetäli, Axmetbay, Axmetbek, Axmetğalї, 

Axmedi,  Axmetjan, Mamay, Mämet, Muqambetbay, Muqambet, Muqambetqoja, 

Muqambetnazar, Muqamet, Muqan, Muqay, Mustapa 

Diğer peygamberlerin adları: Adam, Aysa “İsa”, Danїyal, Ğaysa “İsa”, Ibıray, 

Ibrayım, Isqaq, Їbragim, Їbraїym, İlїyas, Їsa, Jaqıp, Jaqїya “Yahya”, Jüsip “Yusuf”, 

Musa, Musabay, Musabek, Musağalї, Musajan, Musaxan, Süleymen, Zikirїya 

 

6.4. Dört Halife ve Hz. Muhammed’in Torunlarının Adları 

Awbäkir, Äbuwbäkir, Äwbäkir, Omar, Omarbay, Omarbek, Omarğalї, 

Omarxan, Ğusman, Quspan, Osman, Ospan, Ospanbay, Ospanxan, Alı, Äli, Äliaqpar, 

Äliasqar, Ğalї, Qalї, Asan, Asanbay, Asanbek, Asanjan, Asangeldi, Asanmurat, 

Asanqojat, Xasan, Xasen, Xusayın 

 

6.5. İslamiyette Saygı Duyulan Kadınların Adları 

Asma, Ayşa,  Ämїna, Fatїma, Gülsim, Ğayşa, Halїma, Maryam, Ruqїya, Sara, 

Zeynab 
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7. TOTEM ADLAR 

Eski dönemlerdeki insanlar kişi adlarının sihri gücüne inanıp, onları kut-

sal olarak nitelendirmişlerdir.588 Doğumda ve sonrasında bebeğin ölmemesi, 

hastalanmaması, ileride kaderini kötü etkileyecek olumsuzlukları yaşamaması 

için kutsal olduğunu düşündükleri adların gücünden faydalanmışlardır. Bu ina-

nış günümüz Kazak adlarında da kendini göstermektedir. 

 

7.1. Kötü Ruhlardan Koruyan Adlar 

Eski Türklerde çocukları genç yaşta ölen aileler kötü ruhları kovmak veya 

onları yanıltmak için kötü anlamlı adlar koyarlardı.589 Kazaklarda da benzer dü-

şünce devam etmiştir: Bїttibay, Borsıq, Doñız, Elewsiz, Їtjemes, Jamankül, Kötibar, 

Sasıq, Satıpaldı, Şegirtke, Şılğawbay, Şoqpıt, Tasbaqa, Tezek, Tezekbay, Toğızaq  

Evcil ve yırtıcı hayvan adlarının da çocuğu bazı kötü tılsımlı güçlerden ve 

göz değmesinden korumak için verildiği görülmektedir:590 Aqmaral, Aqsuñqar, 

Arıstanbay, Arlan, Baraq, Bürkit, Elikbay, Їtbay, Jolbarıs, Qasqırbay, Laşın 

 

7.2. Şamanizm Etkisinde Kalmış Adlar 

Eski Türklerde “Tanrı” inancı İslamiyet öncesinde de epey güçlü olduğu 

için Tanrı’nın yarattığı insan da daima kutsal kabul edilmiştir. Bu sebeple “Men-

güverdi” gibi yaratıcıdan gelen insan anlamında adlar kullanılmıştır. Bu ad gü-

nümüzde “Tanrıverdi, Hüdaverdi, Allahverdi, Hakverdi” adları ile aynıdır.591 Ka-

zaklarda da şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: Aqberdi, Aldabergen, Allaberdi, Al-

labergen, Ayberdi, Ayzat, Qudaybergen, Täñirbergen. Bu adların verilmesinin bir 

nedeni de çocuğu olmayan bir anne-babanın evlat dileğinin kabul olmasıdır. Di-

lekleri kabul olunan anne ve babalar Allah’a olan şükürlerini sunmak için de “Al-

lahverdi” anlamına gelen adları tercih etmişlerdir.592 

 

7.3. Gök Cisimlerinin Adları 

Eski Uygur Türkleri döneminde Manihaizm’in kabul edilmesiyle birlikte 

pek çok hükümdarın unvanlarına ay sözcüğü eklenmiştir. Çünkü “ay” 

                                                           
588 Mustafa Şenel, “Gençliğin Adıyla İmtihanı”, Uluslar arası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, C. 1, 
Sayı 1, 2017, s. 74. 
589 Tuncer Gülensoy, “Anlamları Kötü Türk Kişi Adları”, Dil Araştırmaları, Sayı 8, 2011, s.24. 
590 J.M. Düysebekova, “Qazaq jäne Türik Antroponїmder Jüyesi: Motїvatsїyalıq Aspekt”, Abay atın-
dağı QazUPW-niñ Xabarşısı, <<Fїlologїya>> Serїyası, No 3 (49), 2014, s. 94 
591 Gülensoy, Agm, s. 24. 
592 Z.O. їbadullayeva, “Qazaq Xalqındağı Balağa At Qoyuw Dästüri”, Actual Problems of Labor Rela-
tions In The Regional Socio-Humanitarian Studies- Materials of The International Scientific Confe-
rence, 2015, s. 69 
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Manihaizm’in simgesi durumundadır. Manihaizm’i kabul eden halkın bir kısmı 

da ay sözcüğünü ad vermede kullanmaya başlamıştır.593 Gök cisimleri Şama-

nizm inancında da önemlidir. İnanışa göre onlar ulaşılması en zor olan ve dola-

yısıyla en kutsal kabul edilen güçlerdir. Çocuğun geleceğine dair temennileri 

ifade etmek ve çocuğun hayatına kutsiyet kazandırmak amacıyla gök cisimleri 

ile ilgili adlar tercih edilmiştir.594 Bu inanışın tesirlerini Kazak adlarında da gör-

mek mümkündür. 

Çocuğun Talihli Olması İçin; Aybol, Aybolat, Aytuwar, Aytuwğan 

Çocuğun Adil ve Dürüst Olması İçin; Aqay, Ayädil,  

Çocuğun Güzel Olması İçin; Aydan, Aybala, Aybїbi, Aybїke, Aygül, Ayjamal, 

Aykümis, Künjan, Künjamal,  Künsuluw 

 Çocuğun Uzun Ömürlü Olması İçin; Aysügir, Aytas 

Çocuğun Cesur ve Güçlü Olması İçin; Aybar, Aybat, Aybek, Aytemir 

Çocuğun Aydınlık, Parlak Olması İçin; Ayjarqın, Aysawıt, Ayşuwaq, Küntuw, 

Şolpan, Şolpanbay  

 

7.4. Çocukların Yaşaması Dileğiyle Verilen Adlar 

Bazı ailelerin çocukları ömürlü olmamakta, sırasıyla ölmektedir. Bu olayı 

yaşayan aileler sonraki doğacak evlatlarının yaşaması arzusuyla “yaşasın, ölme-

sin” anlamlarını çağrıştıracak adlar vermişlerdir: Jürgen, Jürsin, Qalsın, Ölmes, 

Ölmesxan, Ötegen, Ötemis, Saqtağan, Tölegen, Tölemis, Tölendi, Tölebay, Toqta-

mıs, Toqtar, Toqtarxan, Toqtasın, Turar, Turbek, Turdıbek, Turğambek, Turğan, 

Turğanay, Turğangül, Tursın, Tursınay, Tursınbek, Tursıngül, Tursınxan  

 

7.5. Erkek Olması Amacıyla Verilen Adlar 

Dämetken, Jañıl, Qıztuwmas, Toydıq, Ulbala, Ulbolsın, Ulbosın, Uldan, Ul-

dana, Uldar, Uljan, Ulmeken, Ulpan, Ultay, Ultuwar, Ultuwğan 

 

8. DİLEK ADLARI 

Kazaklar batıl inançlarının bir yansıması olarak çocuklarına iyi dilek ve 

temenni bildiren adlar vermiştir. Çocuğun şanslı ve uzun ömür sürmesi, zengin 

olması, cesur ve güçlü olması, yüzünün ve kalbinin güzel olması, bilgili olması 

ve adil olması amacıyla verilen bu adlar ad verme geleneğinin temelini 

                                                           
593 Varis, Abdurrahman, “Türklerin Ad Koyma Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme”, Milli Folklor, 
Sayı 61, 2004, s. 61-62. 
594 T. Januzaqov, Qazaq Tilindegi Jalqı Esimder, Almatı, 1965, s. 77. 
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oluşturmaktadır. Çünkü ad vermek bir takım dilek ve arzuların ifadesidir.595 Ço-

cuğun adının kaynağı ne olursa olsun (ister dini kişiliğin adı, isterse bir gök cis-

minin adı), amaç o adın çağrışımının çocuğa geçmesidir. 

 

8.1. Adil Olması İçin Verilen Adlar  

Aqbay, Ayädil, Ädil, Ädilbay, Ädilbek, Ädilğazı, Ädilxan, Jümädil, Nurädil, Ri-

şat 

 

8.2. Bilgili Olması İçin Verilen Adlar 

Abız, Aqılbay, Aqılbek, Aqıljan, Aqqoja, Älima, Baymolda, Bilgir, Bilim, Dana, 

Danagül, Daneş, Danışpan, Esbay, Esbol, Ğalım, Xafїz, Parasat, Sana, Sabatay, Sır-

ğabay, Sügirbay, Şayxı, Şora, Tabar  

 

8.3. Cesur Olması İçin Verilen Adlar 

Alğır, Almas, Alpar, Baybatır, Bayjigit, Battal, Batır, Boran, Bökey, Böltirik, 

Böribay, Daler, Eralı, Erbay, Erbala, Erbatır, Erbol, Erbolat, Erbosın, Xaydar, 

Qasqırbay, Seräli, Suñqar, Şahmardan, Şeräli, Şerğalї, Şerwbay, Şerxan 

 

8.4. Dürüst Olması İçin Verilen Adlar 

Aqbay, Aqjan, Aqqoja, Arşat, Aynagül, Aynan, Sıdıq 

 

8.5. Güçlü Olması İçin Verilen Adlar 

Göçer halklar için güçlü olmak ve sağlam olmak hayatta kalmak demektir. 

Eski Türkler özellikle erkek çocukların güçlü ve korkusuz olmasını istemiştir. 

Tıpkı Eski Türkler gibi Kazaklar da çocuğun güçlü bir bahadır olması temenni 

etmektedirler: Arqat, Baluwanğalї, Bernar, Bekey, Bekembay, Bekin, Berkin, Som-

bel, Soltıbay 

Bazı adlara “er, batır, jigit” gibi kahramanlığı çağrıştıracak sözcükler ekle-

nerek adlar meydana getirilmiştir: Aqjigit, Badır,  Batır, Batıralı, Batırbay,  Batır-

bek, Batırjan, Batırlan, Batırqan, Erbay, Erbala, Erbatır, Erbek, Erbol, Erbolat, Er-

bosın, Erjan, Erjigit, Erlan 

Bazı sert ve sağlam metallerin adları verilmiştir: Beren, Bolat, Tasbolat, 

Tastemir, Temir, Temirbek, Şıntemir 

Eşya adları ile bu dilek dilenmiştir: Balğabek, Baltabay, Baltabek, Nayza-

bek, Sawıt 

                                                           
595 Yılmaz Kurt, “Sivas Sancağında Kişi Adları”, OTAM, Sayı 4, 1993, s. 228 



Elanur Kazanlar ÜRKMEZ 

370 
 

8.6. Güzel Olması İçin Verilen Adlar 

Ağlїya, Argül, Albat, Almabay, Altınbek, Anarbay, Arsen, Asan, Aykümis, Ay-

suluw, Xusayın, Xasan, Xasen, Jansuluw, Jibek, Körkem, Kümisbek, Kümisgül, Kün-

suluw, Näziken, Sımbat, Sındıbay, Sümbebay, Talğat, Üsen 

 

8.7. Sağlıklı Olması İçin Verilen Adlar 

Aman, Amanbolat, Esen, Esenaman, Esenbolat 

 

8.8. Talihli Olması İçin Verilen Adlar 

Aqjol, Aqtilek, Amanjol, Asxat, Aynabek, Aysawıt, Aytas, Aytqalї, Aytwar, 

Ayşwaq, Bağaşar, Bağıbay, Baqıt, Baqıtjamal, Baqıtgül, Baqtalap, Baqtıbay, Bay-

ğut, Bayqut, Jarıqbek, Jarıqbol, Saybaq, Sayran, Södwaqas, Tañbol, Tatwbay 

 

8.9. Uzun Ömürlü Olması İçin Verilen Adlar 

Amantur, Äbdi, Äbdibaqї, Bakї, Baqay, Basar, Bayjol, Baymadї, Bayzaq, Bek-

bergen, Bekbol, Bekbolat, Bekjasar, Bektur, Bekturğan, Bektursın, Janibek, Jasu-

zaq, Istambaqı, Mıñjasar, Ömiruzaq, Samat, Sämet, Şege, Toqsanbay, Turdıbek, 

Tursın, Uzaq 

 

8.10. Zengin Olması İçin Verilen Adlar 

Altınbay, Baybek, Baybol, Baybolat, Baybosın, Baybolsın, Baytur, Bawbek, 

Buldıbay, Dewlet, Dildabay, Teñizbay, Twğanbay, Tuyaqbay, Tügelbay 

 

9. SOVYET İDEOLOJİSİ İLE İLGİLİ ADLAR 

Sovyet dönemi yıllarında, bu devrin ideolojisini anımsatacak adlar veril-

miştir: Keñes, Keñesbek, Keñeskül, Kolxozbay, Kommunar, Noyabr, Oktyabr, Sїyez, 

Sotsїyal, Sovet, Sovetbek, Sovetjan 

Bu dönemde Sovyet ideolojisini çağrıştıran birkaç kelimenin ilk harflerin-

den oluşturulan suni adlar da yapılmıştır:596 Mels (Marks-Engels-Lenin-Stalin), 

Renat (Revolyutsiya “devrim” - Nauka “bilim”- Trud “emek”) 

 

 

 

                                                           
596 A. A. Ramanova, “Qazaq Jäne Orıs Esimderi: Ortaq Belgiler Men Erekşelikter”, Collection of sci-
entific articles of International scientific-practical conference Industrial-innovative development of 
Kazakhstan: trends, problems and perspectives” dedicated to international exibition EXPO-2017, 
2016, s.248. 
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SONUÇ 

Ad verme bir toplumun geçmişini, inanışlarını, düşüncelerini kısacası 

sosyo-kültürel yaşamını yansıtan en önemli mirası olup, kadim bir geleneğin ve 

belli inançların bir ürünüdür. Adlar vasıtasıyla bir toplumun değişim sürecini 

takip etmemiz mümkündür. Kazak kişi adları da bu konuda önemli ipuçları sun-

maktadır. Günümüz Kazak adlarının bir kısmında Eski Türk inanışlarının kalın-

tıları görülmektedir. Özellikle anne babalarının bir takım olumsuz olaylar kar-

şısında (bebeğin doğmadan ölmesi, doğduktan sonra hasta olması, kötü ruhlar 

tarafından rahatsız edildiğine inanılması vb.) bebeğini koruma içgüdüsü ile ver-

miş oldukları adlarda bu etki hissedilir ölçüdedir. Yine bu inanışların sembolü 

haline gelmiş kutsal olduğu ya da sihri bir güce sahip olduğu düşünülen gök ci-

simleri, eşyalar, hayvanlar bir takım dileklerin ifadesi olarak tezahür etmiştir. 

İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte toplumda dini içerikli adlar yerini almış-

tır. Böylece sevgi ve saygı göstermenin yanı sıra çocuk için arzu edilen hayat ve 

kişilik özellikleri de bu adlar vasıtasıyla dile getirilmiştir. Sovyet dönemindeki 

adlar ise Kazak kişi adları geleneğinden ayrı olarak dilek ve temenni bildirmek-

ten ziyade ideolojiyi anımsatan adlar olmuştur. 

Kısacası Kazak kişi adlarının oluşum ve gelişim sürecinde eski dönemler-

deki inanışlar, totemler, İslamiyet’in etkisi, Rus istilası ve devamında yaşanan 

olaylar, isyanlar, bağımsızlık mücadeleleri, Sovyet zamanındaki dünya görüşü 

ve bağımsızlık sonrası dönem oldukça etkili olmuştur. 
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Emîrü'l-Ümerâ İbn Râik'in Askeri  
ve Siyasi Faaliyetleri 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arif KÖSE 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET: Abbasi devlet kademelerinde artan Türk etkisi, İbn Râik’in ilk 
defa ihdas edilen emîrü’l-ümerâlık makamına getirilişiyle daha farklı bir boyut 
kazanmıştı. Halifenin sözünün neredeyse hiç geçmediği, hazinenin harcama 
yetkisinin tamamen İbn Râik’e devredilmesi ve divanların devre dışı bırakıl-
ması idari yapıda olduğu gibi askeri alanlarda da birtakım sıkıntıları berabe-
rinde getirmişti. İbn Râik’in hilafet merkezi Bağdat’ı bile tehdit eden tavırları 
ve kendisi gibi Türk olan Beckem’le çatışmalara girmesi, Abbasilerde Türk ik-
tidar savaşlarının önemli safhasını oluşturmaktadır. Kendisi bu sebeple 
emîrü’l-ümerâlıktan azledilerek yerine Beckem tayin edilmişti. Bu bildiride; 
İbn Râik’in devlet idaresini büyük oranda eline aldığı emîrü’l-ümerâlık döne-
minde nüfuz alanlarını genişletmeye yönelik girdiği mücadelelerin, Abbasi 
Devleti ve Türk idareciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri dönemin kay-
nakları ışığında ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Râik, Abbasiler, Beckem, Emîrü’l-Ümerâ 
 

The Military and Political Activities of Amir Al Umara Ibn Ra’iq 
 

ABSTRACT: The increasing Turkish influence in the Abbasids had gai-
ned a different dimension with Ibn Ra’iq being brought to the office of amir al-
ümara, which was created for the first time. The salvation of the caliph was 
almost never mentioned; the authority of the treasury to be completely han-
ded over to Ibn Ra’iq and the deactivation of the diwans brought about some 
problems in the military areas as well as in the administrative structure. Ibn 
Ra’iq's threats to the center of the Caliphate Baghdad and his attitude to the 
conflict with him, such as the Turkish Bachkam entering, is an important phase 
of the Turkish power wars in the Abbasids. For this reason he was dismissed 
from the amir al-ümara and replaced by Bachkam. In this notice; the positive 
and negative effects of the struggles of Ibn Ra’iq on widening the spheres of 
influence during the period of amir al-ümara which he took over the state ad-
ministration in the light of the sources of the Abbasids and Turkish administ-
rators were discussed in the light of the sources of the period. 

Keywords: Ibn Ra’iq, Abbasid, Bachkam, Amir al-Umara 
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Giriş 

Hz. Ömer (r.a.) döneminden itibaren kullanılan emîrü’l-ümerâlık ismi, ilk 

dönemlerde sadece ordu komutanlığını temsil etmekteydi. Sa’d b. Ebû Vakkâs 

ve Müslim b. Ukbe bu unvanı kullanan ilk komutanlardandır. Abbasiler döne-

minde ise daha geniş bir anlam ifade eden bu makama ilk getirilen kişi Türk 

asıllı İbn Râik olmuştur. Türklerin Irak’ta kontrolü ele almaya başladığı süreçte 

etkinliği daha da artan bu makam, İbn Râik’in gelmesiyle hilafetten sonra en yet-

kili makam haline gelmişti. Bu üstün yetkileri ele geçiren İbn Râik’in sadece mali 

harcamaları kafasına göre yapması ve divanları işlemez hale getirmesi gibi bir-

takım yetkileri kullanmasından ziyade, askeri anlamda da pek çok eyalette nü-

fuz sahibi olmaya çalıştığı görülmektedir.597 Tam adı Ebû Bekr Muhammed b. 

Râik el-Hazerî olan İbn Râik’in Hazar Türklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Ön-

celeri Halife Muktedir-Billâh (295-320/908-932) tarafından Bağdat Şurta Teş-

kilatı’nın (Emniyet Amiri) başına getirilen İbn Râik, bu dönemde bile yönetime 

etki etmeye başlamıştı. Fakat Muktedir’in ölümüyle sonuçlanan olaylar sonunda 

pek çok kişi gibi Bağdat’tan ayrılıp Vâsıt’a gitmesi, siyasi etkinliğini bitireme-

mişti. Yeni Halife Râzî-Billâh’ın (322-329/934-940) onu bir mektupla Bağdat’a 

davet etmesi devlet idaresinde hızla yükselmesinin bir başlangıcı oldu. Şimdiye 

kadar görülmemiş bir şekilde son derece geniş yetkilerle donatılan İbn Râik, 

emîrü’l-ümerâ olarak Abbasilerde bu unvanı kullanan ilk kişi oldu. Tüm devlet 

gelirlerini kendi hazinesinde toplamanın yanında devlet idaresini de çeşitli as-

keri faaliyetlerle kendi uhdesinde toplamaya çalıştı. Halife Râzî’nin Bağdat ve 

çevresinde artık neredeyse hiçbir yetkisi kalmayacaktı.598 

                                                           
597 Emîrü’l-ümerâlık hakkında detaylı bilgi için bkz. Hakkı Dursun Yıldız, “Emîrü’l-Ümerâ”, DİA, c. 
11, 1995, s. 158-159. 
598 Ebû Bekr Muhammed b. Yahyâ es-Sûlî, Ahbârü’r-Râzî-Billâh ve’l-Müttakīlillâh ev Târîhu’d-dev-
leti’l-Abbâsiyye sene 322 ilâ sene 333 Hicriyye min Kitâbi’l-Evrâk, (neşr. Heyworth Dunne), Kahire 
1935, s. 76, 85; Kitâbü’l-Uyûn ve’l-Hadâik fî Ahbâri’l Hakâik, c. 4/1, (neşr. Ömer Saidi), Şam 1972, 
s. 290; Ebû Ali Ahmed b. Muhammed İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, (trc. Kıvameddin Burslan), 
(yayına haz. Mehmet Şeker, Rıza Savaş, Süleyman Genç, Ali Ertuğrul), TTK, Ankara 2016, s. 331; 
Muhammed b. Abdilmelik Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, (neşr. Muhammed Ebü’l-Fazl 
İbrâhim), Beyrut 1961, s. 304; Ali b. Muhammed b. Abdilkerîm el-Cezerî eş-Şeybânî Ebu’l-Fida 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (İslâm Tarihi), c. 6, (trc. heyeti: Ahmet Ağırakça, Beşir Eryarsoy, 
Zülfikar Tüccar, Abdülkerim Özaydın, Yunus Apaydın, Abdullah Köşe), Ocak Yayıncılık, İstanbul 
2016, s. 634; Ebu’l-Fida İsmail İmadu’d-Din îbn Ömer îbn Kesîr îbn Davud îbn Kesîr el-Dımaşkî el-
Kureyşî, el-Bidâye ve’n-Nihâye, c. 11, (çev. Mehmet Keskin), Çağrı Yayınları, İstanbul 1985, s. 320-
322; Abdurrahmân İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn (Dîvânü’l-mübtede ve’l-haber fî târîhi el-Arab 
ve’l-Berber ve men-âsarahüm min-zevi’s-sâni’lekber, c. 3, (neşr. Halil Şehade, Süheyl Zekkar), Bey-
rut 2000, s. 498; Ahmet Ağırakça, Abbasi Devletinde Türk Kumandanlar, İstanbul 2015, s. 82-84; 
Ağırakça, “İbn Râik”, DİA, c. 20, 1999, s. 242; İbn Râik’ten önce de bu unvanı kullanan devlet adam-
ları vardı. Defremery’e göre Halife Mu‘tasım-Billâh’ın (218-227/833-842) meşhur komutanı 



Emîrü'l-Ümerâ İbn Râik'in Askeri ve Siyasi Faaliyetleri 

377 
 

1. Berîdî İle Mücadele ve Beckem’in Ahvaz’a Hâkim Olması 

İbn Râik yeni görevine başlayınca ilk iş olarak kendine yeni mali kaynak-

lar aramaya başlamıştı. Çünkü bu göreve gelmeden önce asker maaşlarının 

ödenmesi de dâhil hilafet merkezine mali anlamda pek çok söz vermişti. Bu se-

beple Şam ve Mısır gibi vergisi yüksek yerleri ele geçirmek için girişimlerine 

başladı. Bu sıralarda buranın haracını toplamakla görevli olan Fazl b. Ca’fer’e 

halifenin ağzından bir mektup yazarak onu kendine ve halifeye vezirlik yapması 

için Bağdat’a davet etti. Vezirlik makamının tamamen pasif hale geldiği bu dö-

nemde Fazl b. Ca’fer’in, İbn Râik’in kararlarının hilafına davranması mümkün 

değildi. Böylelikle Mısır ve Şam’ın boş kalan vergi işleri İbn Râik’e kalacaktı. İbn 

Miskeveyh; İbn Râik’in buraların haracını toplama işinin kendisine kalmasını te-

menni etmesinden ziyade, merkeze aldığı Fazl b. Ca’fer sayesinde buraların ver-

gilerinin de merkeze geleceğini ümit ettiğini belirtmektedir. Fazl b. Ca’fer bunun 

farkına varmadan hilatlar giyerek vezirlik görevini üstlenmeyi kabul etti.599 

Çevresindekilerin de etkisiyle kendisine rakip olabilecekleri ortadan kal-

dırmaya başlayan İbn Râik, ilk olarak Ahvaz civarında itaatten ayrılmış ve hali-

feye isyan etmiş olan Ebû Abdullah el-Berîdî’yi ortadan kaldırmak istemiş ve bu 

hususta Râzî’yi de ikna etmişti. Ahvaz’a yakın bir noktaya gelip Berîdî’ye istek-

lerini iletecekler ve eğer kabul etmezse buradan derhal müdahale edeceklerdi. 

Bu teklife uyan Râzî, İbn Râik’le birlikte Muharrem 325 (Kasım-Aralık 936) ta-

rihinde Bağdat’tan hareketle Ahvaz’a doğru yola çıktılar. Bu sırada Hucariyye 

askerlerinden bir grup daha önce Sâciyye birliklerinin ortadan kaldırılmasına600 

                                                           
Afşin, ondan sonra başkomutan olan Eşnâs et-Türkî ve Halife Mütevekkil-Alellah (232-247/847-
861) döneminde ordu komutanlığının yanı sıra beytülmâl idaresi, haciplik ve berîd teşkilatı gibi 
çeşitli görevleri de uhdesinde bulunduran İnâk et-Türkî gibi devlet adamları bu unvanı kullanan-
lardandı. Fakat belirtildiği üzere İbn Râik’le onlar arasındaki fark onların bu unvanı sahip olduk-
ları güç nedeniyle kullanıyorken, İbn Râik’e bu unvan resmî bir unvan olarak bizzat halife tarafın-
dan verilmişti. Sözü geçen devlet adamlarına halife tarafından kumandanlık dışında her hangi bir 
unvan verilmemişti. Bkz. Yıldız, “Emîrü’l-Ümerâ”, s. 158. 
599 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 349; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 6, s. 639; İbn Râik, Halife 
Râzî’ye gizliden mektuplar gönderip devlet işlerine talip olduğunu söylüyordu. Eğer ki devlet iş-
leri kendisine verildiği takdirde devlet adamlarının maaşlarını ödemeye ve tüm emirlere uymaya 
söz veriyordu. Askerlerin tüm erzak ve ihtiyaçlarını karşılayıp Râzî’yi bu tip sıkıntılardan kurta-
racaktı. Halife’nin de tüm ihtiyaçlarını karşılama sözü veren İbn Râik bunun için çok geniş yetkiler 
istemekteydi. Bkz. İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 315-316; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 6, s. 625-
626. 
600 Azerbaycan’da hüküm sürmüş Sâcoğullarının atası Ebü’s-Sâc Dîvdâd’a atfen Sâciyye adı verilen 
Bağdat’taki bu Türk birliği pek çok siyasi olaya müdahil olmuştu. Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed 
b. Muhammed b. Ebî Bekr b. Hallikân, Vefayâtü’l-aʽyân, c. 2, (neşr. İhsan Abbas), Beyrut 1968-
1972, s. 250-251; İbn Kesîr, el-Bidâye, c. 11, s. 384; Mali sıkıntıların baş göstermiş olduğu 324 
(936) yılında Halife Râzî, İbn Râik’i asker ve diğer görevlilerin maaşlarını ödemesi için Bağdat’a 
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benzer bir şekilde kendilerine bir tuzak kuruluyor korkusuyla sefere iştirak et-

meyi kabul etmediler. İbn Râik onların tutumlarına karşılık vermeyince Huca-

riyye’nin bir kısmı fikirlerini değiştirip Râzî’nin ordusuyla hareket etmeye karar 

verdiler. Buna rağmen İbn Râik tarafından cezalandırılmaktan kurtulamadılar. 

Bu sebeple İbn Râik’in emriyle bazılarının ismi divandan silinip maaşları kesil-

mişti. Vâsıt’a vardıklarında önce sayıları beş yüze yakın olan hacip ve naipleri 

İbn Râik tarafından teftiş edildi. Yapılan sayım ve teftiş neticesinde askerliğe 

sonradan girenler, başkasının yerine askerlik yapanlar, tüccarlar ve onlara iltica 

edenler birlikten çıkarılarak sayıları altmışa indirildi. Hucariyye askerleri buna 

rıza göstermese de mecburen kabul ettiler. Sayıları bu şekilde oldukça azalınca 

mücadele etmek istediler ancak İbn Râik’in sert bir şekilde karşılık vermesi ne-

ticesinde çıkan isyan ve çarpışmalarda bir kısmı hayatını kaybetti. Bağdat’a ka-

çanların bir kısmı ise Bağdat Emniyet Müdürü Lü‘lü tarafından kontrol altına 

alındı. Evleri dahi yağmalanan askerler artık devlet içerisinde tüm etkinliklerini 

kaybetmişlerdi. Hucariyye’yi de bu şekilde ortadan kaldıran İbn Râik, Sâciyye 

askerlerinden Sâfî el-Hâzin ve Hârûn b. Mûsâ dışındaki tüm askerleri tutuklaya-

rak otoritesini iyice sağlamlaştırdı. Bundan sonra Berîdî’ye mektup gönderen 

İbn Râik, ona isyan etmeyi bırakmasını aksi halde cezalandırılacağını belirti-

yordu. Gerekli vergileri verdiği takdirde görevinde kalmaya devam edecekti. 

Mektubu okuyan Berîdî derhal her ay 30 bin altın göndermek şartıyla 360 bin 

altın karşılığında Ahvaz’ın iltizam akdini yenileyerek yardımda bulunacağını 

vaat etmişti. Ancak Berîdî’nin bu iyi niyet göstergesi Hüseyin b. Ali en- Nev-

bahtî’nin pek hoşuna gitmemiş ve onun korkudan yalan söylediğini ifade 

                                                           
davet etmiş, Sâciyye askerlerinden Mâgerd ed-Deylemî’yi ona göndererek emirlik ve orduların 
komutanlığı olan riyâsetü’l ceyşlik görevini vermişti. Bu habere sevinen İbn Râik vakit kaybetme-
den Bağdat’a doğru yola çıkmıştı. Sâciyye askerlerinin başına getirilen İbn Râik aynı zamanda ha-
raç ve zekât işlerini yürütecekti. Divan görevlileri, kâtipler ve hâcibler yeni yöneticileri İbn Râik’in 
huzuruna gitmek için yola çıktıklarında Hucariyye askerleri biraz ağır davranmışlardı. Bunun üze-
rine onların maaşlarının daha iyi ödenmesi bahanesiyle, ama aslında Sâciyye askerlerinin yöne-
timdeki ağırlığını ortadan kaldırmak adına 7 Zilhicce 324 (26 Ekim 936) tarihinde bütün Sâciyye 
askerlerini tutuklatıp tüm mallarına el koydu ve birliğin görevine tamamen son verdi. Aynı akıbe-
tin kendi başlarına da geleceğinden endişelenen Hucariyye askerleri sarayın önünde çadır grup 
beklemeye başlamışlardı. Ancak İbn Râik onlara her hangi bir müsamaha göstermedi ve çadırla-
rını söktürüp onları bu eylemden vazgeçirdi. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Sûlî, Kitâbi’l-
Evrâk, s. 76, 85-86; Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 290-291; İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 331-332; 
Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, s. 304; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 6, s. 634-635; Şihâbüddîn Ah-
med b. Abdilvehhâb en-Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-edeb, c. 23, (tahk. Abdülmecîd Tur-
haynî), (neşr. Muhammed Ali Beydun), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2004, s. 75; Şemsüddîn Ebî 
Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-
aʽlâm, c. 7, (neşr. Beşşâr Avvâd Ma‛rûf), Beyrut 2003, s. 421; İbn Kesîr, el-Bidâye, c. 11, s. 320-
322; Ağırakça, “İbn Râik”, s. 242; Ağırakça, Türk Kumandanlar, s. 82-84. 
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etmişti. Ebû Bekr b. Mukâtil ise Berîdî’nin tekliflerinin kabul edilmesinden ya-

naydı. Neticede işin kolayına kaçan İbn Râik tarafından Berîdî’nin teklifleri ka-

bul edilerek bölge tekrar kendisine bırakılmış ve Bağdat’a geri dönülmüştü.601 

İbn Râik olayları bu şekilde düzene koyduğunu düşünüyordu ki Nev-

bahtî’nin, Berîdî hakkında söylediklerinin doğruluğu ortaya çıkmıştı. Çünkü Ha-

life ve İbn Râik’in Bağdat’a dönmesinden sonra Berîdî vaat ettiği hiçbir şeyi yap-

mamıştı. Bu sebeple ordunun teslim edilmesi için Ca’fer b. Verkâ, Berîdî’ye gön-

derildi. Ancak askerlerin hepsi Berîdî’nin etrafında toplanmış ve gitmeye niyet-

leri yoktu. Birkaç gün Berîdî’nin sarayında ağırlanan Ca’fer b. Verkâ askerlerin 

kendisine teslimini isteyince Berîdî seferberlik maaşlarını bahane ederek asker-

lere isyan çıkarmalarını emretti. Bunun üzerine Ca’fer b. Verkâ, Bağdat’a eli boş 

dönmüştü. Olaylar bu şekilde devam ederken İbn Râik nezdinde itibar sahibi 

olan İbn Mukâtil, Nevbahtî’nin vezirlikten azledilip yerine Berîdî’nin getirilmesi 

teklifinde bulunmuş ancak 30 bin dinarlık bir para teklifi de bu fikrini benim-

setmeye yetmemişti. Aslında İbn Râik’in, İbn Mukâtil ile tanışmasına vesile olan, 

onun devlette bu derece itibar sahibi olmasına ve emîrü’l-ümerâlığa yükselme-

sinde ona ön ayak olan kişi Nevbahtî’ydi. Belli ki onun görevde kalması İbn 

Mukâtil’i yapacağı şeylerden alıkoyuyor ve onun otoritesi önünde en büyük en-

gel olarak duruyordu. Bu sebeple hileyle de olsa onu İbn Râik’in kâtipliğinden 

azlettirmek istiyordu. Nevbahtî’nin İbn Râik’e denk olduğunu öne sürüp ona söz 

geçirmenin mümkün olmadığını ileri sürerek ikna çalışmalarına devam eden 

İbn Mukâtil, sonunda Nevbahtî’nin çok hasta olduğunu ileri sürerek İbn Râik’i 

kandırmayı başarmıştı. Hatta İbn Râik bu hususta İbn Mukâtil’in Berîdî ile ilgili 

ortaya attığı fikirleri Nevbahtî’ye söylediği zaman o, ömrünün yettiğince hasta 

olarak mahiyetinde kalmaktan kendisine bir zarar gelmeyeceğini belirtip, İbn 

Râik’i Berîdî ile ünsiyet kurmaması hususunda yalvarırcasına uyarmıştı. Buna 

                                                           
601 İbn Râik tarafından elçi olarak gönderilen İbn Şirzâd ve Hasan b. İsmail el-İskâfî’nin Berîdî’ye 
bildirdikleri onun nelerle suçlandığını da ortaya koymaktaydı. Başta vergileri düzenli ödememesi, 
harcamaları istediği gibi yapması, askerlerinin disiplinini bozması, onları isyana teşvik etmesi, 
hanedandan olmamasına rağmen hükümdarlık istemesi, asker olmamasına rağmen emirlik iste-
mesi, silahlılardan olmadığı için fethedilmemiş yerleri fethe ehil olmaması gibi pek çok şeyle suç-
lanmıştı. Ona sıradan bir kâtip olarak hiçbir namı yokken hilafet tarafından taltif edilerek üne ka-
vuşturulmuş biri olduğu hatırlatılarak buna rağmen nankörlük ettiği belirtiliyordu. İbn Miske-
veyh, Tecâribü’l-ümem, s. 337-340, 338; Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, s. 305; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil, c. 7, s. 1-5; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, c. 23, s. 76-77; İbn Kesîr, el-Bidâye, c. 11, s. 326; 
Berîdî ile mücadele hakkında ayrıca bkz. İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn, c. 3, s. 500-501; Ağırakça, 
Türk Kumandanlar, s. 86; Zehebî, Hucariyye ve Sâciyye askerlerinin bir kısmının o sıralarda Mu-
sul’u istila etmiş olan Hasan b. Abdullah b. Hamdân’ın yanına kaçtığını kaydeder. Hasan b. Abdul-
lah b. Hamdân onları güzel bir şekilde ağırlamıştı. Zehebî, Târîhu’l-İslâm c. 7, s. 421. 
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rağmen İbn Mukâtil’in sözünden çıkmayan İbn Râik bir yanlış karar daha alarak, 

bunca yaşananlara rağmen Berîdî’nin vekâleten gönderdiği Ali el-Kûfî’yi huzu-

runa kabul etti. Tüm bu yaşananlar İbn Mukâtil tarafından Berîdî’ye bildiril-

mişti. Neticede Berîdî, İbn Râik’e vezir olarak kendisine vekâleten Ali el-Kûfî’yi 

göndermiş ve böylece nüfuzunu arttırmıştı. Ancak onun iki taraftarı olan İbn 

Mukâtil ve Ali el-Kûfî, İbn Râik’e isteklerini sıralamaya devam ediyordu. İşleri 

tamamen ele alan bu ikili, İbn Râik’in naibi Muhammed b. Yezdâd’ın elinde bu-

lunan Basra’nın, Berîdî’nin kardeşi Ebû Yusuf el-Berîdî’ye verilmesini teklif et-

tiler. İbn Râik, Berîdîlere güvenmediğini belirterek bu teklifi başta ret ettiyse de 

baskılara dayanamayıp kabul etmek zorunda kalmıştı. Nihayet Basra’ya tama-

men hâkim olmak isteyen Berîdî bunda başarılı olmuş ve Muhammed b. 

Yezdâd’ın halktan aldığı vergiyi kaldırarak halkın teveccühünü kazanmıştı.602 

Yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler aslında İbn Râik’in emîrü’l-ümerâ ola-

rak idarenin başında tek yetkili olmasına rağmen, yönetimde pek etkili olama-

dığını, hemen hemen her kararında mutlaka kendisini etkileyen birisinin oldu-

ğunu, aldığı kararlarda çaresizliğin ve baskının etkili olduğunu göstermektedir. 

Merkezde halife üzerinde etkili olduğu görülse de, çevre illerde henüz pek etkili 

olabilecek gibi görünmüyor ve başta İbn Mukâtil olmak üzere nüfuz sahibi kim-

selerin etkisinden kurtulamıyordu. Ayrıca çevresinde güvenebileceği kişilerin 

tavsiyelerine uymak yerine nüfuz sahibi kişilerin hilelerine kolayca aldanı-

yordu.  

İbn Râik’le Berîdî, Hucariyye askerlerinin durumu sebebiyle bir kez daha 

karşı karşıya gelmişlerdi. Daha önceki Ahvaz seferine iştirak etmeyip kaçan bazı 

askerlere teslim olmaları emredilmiş fakat onların bir kısmı teslim olup geçine-

bilecekleri kadar maaşla çeşitli kademelerde görevlendirilirken, bir kısmı bu 

çağrıya uymayıp Berîdî’ye sığınmışlardı. Yanına sığınan askerlere ikramda bu-

lunan Berîdî, onlara İbn Râik’i yaptıklarından dolayı kötüleyip ayıplamaya baş-

lamıştı. Hatta İbn Râik’e mektup yazıp bu askerlerden dolayı masraflarının art-

masını bahane ederek Bağdat’a göndermesi gereken parayı göndermeyeceğini 

belirtmişti. Kendisine sığınan askerlerin diğer askerlerle birlikte olup Bağdat’a 

göndereceği malın önünü kestikleri yönünde uydurma bahaneler öne sürdü. İbn 

Râik’in Hucariyye askerlerini yanından uzaklaştırması yönündeki emrini böyle-

likle kesin bir dille reddetmişti. Diğer taraftan da yanına kaçan askerlere iki kat 

maaş verip onları kendine bağlarken İbn Râik’e onları yanından uzaklaştırmaya 

gücünün yetmediği yönünde bilgi veriyordu. Berîdî bu tavrını devam ettirmiş ve 

                                                           
602 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 339-345; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 4-5;  
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bu kez İbn Râik’i Basra halkına karşı kötülemeye başlamıştı. Duruma bir hayli 

üzülen İbn Râik, Berîdî ile işbirliği yaptığını düşündüğü Ali el-Kûfî’yi görevinden 

azletmek istediyse de İbn Mukâtil’in tavsiyesiyle bundan vazgeçti. Bunun üze-

rine Ali el-Kûfî, İbn Râik’in emriyle Berîdî’ye mektup yazıp davranışlarından 

vazgeçmesini ve lüzum olmamasına rağmen Mehdî Kalesi’ne yığdığı askerleri 

geri çekmesini bildirdi. Ayrıca mektubunda Hucariyye askerlerinden kendisine 

sığınanları geri göndermesi ya da yanından uzaklaştırması gerektiğini belirti-

yordu. Fakat hiçbir şekilde söz dinlemeyen Berîdî bu durumu da kendine göre 

geçerli bir bahaneyle açıklamaya çalıştı. Belirttiğine göre Mehdî Kalesi’ne asker 

yığmasının sebebi, Basra halkının Karmatîlerden korkması ve bu tehlikeye karşı 

Muhammed b. Yezdâd’ın yetersiz kalmasıydı. Bu sırada Ebû Tâhir el-Karmatî 23 

Rebîülâhir 325 (10 Mart 937) tarihinde Kûfe’ye ulaşınca İbn Râik de harekete 

geçmişti. Ancak aralarında her hangi bir mektuplaşma olmamış ve Ebû Tâhir el-

Karmatî geri dönmüştü. Bu durum Berîdî’nin onunla anlaşmış olduğu ihtimalini 

akla getirmektedir. Bu sırada İbn Râik, Vâsıt’a doğru hareketine devam edince 

Berîdî, Hucariyye askerleriyle desteklediği Mehdî Kalesi’ndeki askerlerine emir 

verip karşılarına çıkanlarla savaşmalarını emretti. Onların Basra’ya girmesine 

mani olmak isteyen İbn Râik’in Basra’daki naibi Muhammed b. Yezdâd ise iki 

kez mağlup olmuştu. Şehrin Türk şahneleri Mekân es-Soğdî ve Tekin, Berîdî’nin 

adamlarıyla savaşa başladı. Ancak Nehrü’l-Emîr’deki muharebede İbn Râik’in 

askerleri mağlup oldu. Takviye dilmiş ikinci ordu ise Übülle’ye bir fersah mesa-

fedeki Kisrâbân’da mağlup oldu. Berîdî’nin adamlarının Basra’ya hâkim oldu-

ğunu duyan İbn Râik içerisinde teşvik, tehdit ve söz verme olan bir mektup ya-

zarak adamlarını oradan çekmesini emrettiyse de, bunu dikkate almayan Berîdî 

bu tavrını devam ettirmişti. Onun bu süreçte en büyük kozlarından biri Muham-

med b. Yezdâd’ın kötü davrandığı Basra halkının kendine destek olmasıydı.603 

Berîdî’den aldığı ret cevabına bir hayli hiddetlenen İbn Râik önlem olarak 

Bedr el-Harşenî ve Beckem’e604 hilatlar giydirip askerleriyle birlikte Câmide 

                                                           
603 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 346-351; Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, s. 307; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 5-6. 
604 Mâkân b. Kâkî’nin veziri Ebû Ali el-Ârız’ın kölelerinden olan Ebü’l Hüseyin Beckem, Mâkân’ın 
isteği üzerine Ali el-Ârız tarafından Mâkân b. Kâkî’ye bağışlanmıştı. Daha sonra Mâkân b. Kâkî’nin 
bazı adamlarıyla birlikte ayrılıp Merdâvic’e katılan Beckem, onu öldüren grup arasında yer alıp 
İbn Râik’le irtibata geçmiş ve İbn Râik onu Ahvaz’a göndermişti. Berîdî’yi buradan çıkarıp şehre 
hâkim olan Beckem zamanla Bağdat’ı ele geçirme hayali kurup İbn Râik’le de arasını bozarak 
emîrü’l-ümerâlığa kadar yükselmişti. İlk emîrü’l-ümerânın Türk olması ve ondan sonra bu ma-
kama gelenin de Türk olması, Abbasilerde Türklerin ne denli etkili olduğunu göstermesi açısından 
mühimdir. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 18; Yıldız, “Beckem” DİA, c. 5, 1992, s. 287-288; Beckem 
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mevkiinde beklemelerini emretmişti. Ancak Bedr el-Harşenî’ye uymayan Bec-

kem, Câmide’de beklemek yerine ilerlemesine devam edip Sûs’a varmıştı. Bu 

ilerlemeyi haber alan Berîdî ise askerlerini gönderince iki ordu Sûs’un dışında 

karşı karşıya gelmişlerdi. Yanında iki yüz yetmiş kadar Türk askeri bulunan Bec-

kem, Berîdî’nin Ebû Ca’fer el-Cemmâl komutasındaki tam teçhizatlı üç bin kişilik 

ordusunu bozguna uğratmıştı. Ebû Ca’fer el-Cemmâl’a kızmış olmasına rağmen 

bu kez altı bin kişilik birliği onun komutasında tekrar Beckem üzerine gönderen 

Berîdî, bu askerlerin de savaşmaksızın geri döndüğünü görünce 300 bin dinarı 

yanına alıp kardeşleriyle birlikte gemiye binip kaçmaya çalışmıştı. Fakat malla-

rının bir kısmı batan gemilerinden onları kurtaran dalgıçlara verilirken diğer 

kısmı Beckem’in eline geçmişti. Berîdî ve yanındakiler ancak zor bir şekilde 

Basra’ya ulaşmayı başarmışlardı. Burada da kaçmak üzere bir gemiyi yanlarında 

hazır bulunduran Berîdî, bu defa İkbâl komutasında bir birliği Beckem üzerine 

gönderdi. Matârâ civarında İbn Râik’in birliklerini mağlup eden bu birlikler pek 

çok askeri esir almışlardı. Berîdî ise Beckem’den korkusu nedeniyle bu askerleri 

serbest bırakıp İbn Râik’le yakınlaşmak istiyordu. Ancak Basra’nın ileri gelenle-

rinden oluşturulan heyete ve mektuba olumlu cevap vermeyen İbn Râik, 

Berîdî’nin zafer kazanması durumunda Basra’yı ateşe vermekle tehdit etmişti. 

Bu tehdit Basra halkını ona karşı savaşmaya iyice itmişti. Diğer taraftan Ahvaz 

tamamen Beckem’in eline geçmişti. İbn Râik ise yenilen ordusunu yeniden güç-

lendirip bu defa hem karadan hem de nehir üzerinden Berîdî üzerine asker sevk 

etmeye başladı. Karadan giden askerler mağlup olsa da nehirden gidenler Kellâ 

civarını ele geçirmişlerdi. İbn Râik’in yaklaştığını gören Berîdî çareyi daha önce 

hazırda tuttuğu gemiye binerek Oval (Bahreyn) adasına kaçmakta buldu. Geride 

kalan kardeşi ise şehri İbn Râik’in askerlerine karşı savunmaya devam edince 

bu kez bizzat İbn Râik, Vâsıt’tan hareketle Basra’ya doğru harekete geçti. Bir ta-

raftan İbn Râik diğer taraftan Beckem şehri şiddetle kuşatmışlar ancak bir ne-

tice alamamışlardı. Basra halkının İbn Râik’e küfretmelerini duyan Beckem, İbn 

Râik’e “Bunlara senden bu kadar nefret edecek ne yaptın.” diye sorunca İbn Râik 

bilemediğini belirtmişti. Netice de ikisi de karargâhlarına geri döndüler. Diğer 

taraftan saklandığı adadan çıkan Berîdî bu kez İmâmüddevle b. Büveyh’in ya-

nına varıp onu Abbasi halifesine karşı kışkırtmıştı. Halife ve İbn Râik’in çok güç-

süz olduğunu belirtip Irak’ın ele geçirilmesini kolay göstermeye çalışıyordu. 

Buna inanan İmâmüddevle b. Büveyh kardeşi Müizüddevle b. Büveyh’i Berîdî ile 

yola çıkardı. Onların Fars Bölgesi’ne geldiğini duyan İbn Râik onlar üzerine, 130 
                                                           
ve Ahvaz’a hâkim olması hakkında ayrıca bkz. Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 294-295-296; İbn Miske-
veyh, Tecâribü’l-ümem, s. 356-358, 379-381; İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn, c. 3, s. 501-502. 
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bin altın vermek karşılığında Ahvaz’ın harp ve haraç işlerini bıraktığı Beckem’i 

görevlendirdi. Bu sırada Berîdî’nin bir grup adamı ani gece baskınıyla İbn Râik’i 

mağlup edince, o da mallarının ganimet olarak ele geçmemesi için karargâhının 

yakılmasını emretti ve Ahvaz’a gidip Beckem’in yanına sığındı. Burada Bec-

kem’in adamları onun tutuklanmasını istediyse de Beckem buna yanaşmamıştı. 

Birkaç gün burada kalan İbn Râik, Vâsıt’a geri döndü.605 

 

2. İbn Râik’le Beckem’in Arasının Bozulması ve Beckem’in Emîrü’l-

Ümerâlığa Tayini 

326 (937-938) yılına gelindiğinde Ahvaz’da yeni bir tehlike baş göster-

mişti. Berîdî’nin Irak’ı alması yönünde İmâmüddevle b. Büveyh’i cesaretlendir-

mesi sonucunda kardeşi Müizüddevle b. Büveyh Ahvaz ve çevresini hâkimiye-

tine katmıştı. Her ne kadar Beckem onları geri püskürtmek istediyse de ilk kar-

şılaşmada, emrindeki Türklerin şiddetli yağmur sebebiyle yaylarının ıslanıp ok 

atamayışı nedeniyle, başarısız olmuştu. Neticede Ahvaz halkının ileri gelenlerin-

den bir grupla Vâsıt’a çekilip durumu mektupla İbn Râik’e bildiren Beckem, pe-

rişan olduklarını, askerlerinin büyük miktarda paraya ihtiyacı olduğunu belirtip 

yanında 200 bin altını varsa kendisi gelene kadar orada beklemesini istiyordu. 

Eğer bu meblağ yoksa askerlerin Vâsıt’ta isyan etme ihtimaline karşı Bağdat’a 

gitmesini tavsiye ediyordu. Bunun üzerine İbn Râik’in Bağdat’a geçmesinden 

sonra askerleriyle birlikte Vâsıt’a gelen Beckem burada daha önce tutuklamış 

olduğu Ahvaz ileri gelenlerini serbest bırakmaya karşılık her birinden 50 bin 

dinar istedi. Ancak bu tutuklulardan biri olan Ebû Zekeriyyâ’nın nasihatlerine 

uyup bu fikrinden vazgeçti. Ebû Zekeriyyâ ona; “İşleri düzeltmek için yönetime 

talip oluyorsun ancak insanlara kötülük yapıyorsun. İbn Râik’in Basra halkına 

yaptıklarını kınamış olmana rağmen sen de onun gibi davranıyorsun. İbn Râik 

Basra halkının sadece bir kısmına kötülük yapmasına rağmen tüm halk tarafın-

dan sevilmeyen kişi olmuştu. Sen de aynı duruma düşersin. Ayrıca bu yaptıklarını 

                                                           
605 Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 299-301; İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 351-355; Hemedânî, Tek-
miletü Târîhi’t-Taberî, s. 309-310; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 6-9; Sûlî’nin kayıtlarından anlaşıl-
dığı üzere Basra halkının İbn Râik’ten nefret etmesinin sebebi adamlarının ondan habersizce 
Basra’da bazı yangınlar ve yıkımlar gerçekleştirmeleriydi. Müellifin aktardığına göre; Ma’kale 
Nehri yolunu takiple Basra’ya gelen İbn Râik’in adamlarından bir kısmı aceleyle Basra dağlarında 
bir bölgeyi ateşe verince Basra halkı İbn Râik’in şehirlerini yakıp kendilerini öldürmek istediği 
korkusuna kapılmıştı. Bu sebeple Basra halkı Berîdîlerin yanında yer alarak onun karşısında İbn 
Râik’in mağlup olmasını sağlamışlardı. Bunun üzerine önce İbn Ma’kil mevkiinde karargâh kuran 
İbn Râik sonuç alamayınca Vâsıt’a geri dönmek zorunda kalmıştı. Beckem ve İbn Râik arasındaki 
mücadele hakkında ayrıca bkz. Sûlî, Kitâbi’l-Evrâk, s. 38, 51, 98-99; İbn Râik’in Berîdî ile mücade-
lesi hakkında bkz. Zehebî, Târîhu’l-İslâm c. 7, s. 422-424. 
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hilafet merkezi Bağdat kabul etmeyecektir.” şeklinde nasihatlerde bulunmuştu. 

Diğer taraftan çarçabuk kaçarak Bağdat’a gelen İbn Râik, Mısır ve Şam’ın gelir-

lerini elde etme fikrinden vazgeçmemişti. Kendisiyle ve İbn Tuğç ile iyi ilişkiler 

kuran Ebû’l-Feth bu hususta ona, Mısır ve Şam’a gönderilmesi durumunda ora-

nın tüm mal ve gelirlerini toplayıp kendisine gönderebileceğini belirtmişti. Buna 

inanan İbn Râik onu Rebîülevvel 326 (Ocak 938) tarihinde oraya gönderdi. 

Ebû’l-Feth konumunu daha da güçlendirmek için oğlu Ebu’l-Kâsım’ı İbn Râik’in 

kızıyla evlendirerek akrabalık tesis etti.606 

İbn Râik bu meselelerle uğraşırken Beckem’in günden güne daha da güç-

lendiğini, Vâsıt’ta ikamet edip burada işlerini yoluna koyduğunu ve neticede 

Irak’a sahip olmayı düşünebileceğinin farkındaydı. İlk önce Ali b. Halef b. 

Tannâb’ı Ahvaz’ın haraç ve çiftlik idaresine tayin edip ona Beckem’le görüşme-

sini söyledi. İbn Râik’ten aldığı emir üzerine, birlikte Ahmed b. Büveyh’le sava-

şıp onu Ahvaz’dan uzaklaştırmak üzere asker maaşlarının ve kendi maaşının 

ödenmesine yönelik teklifler sunarak Beckem’i ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin 

gerçekleşmesinden sonra Beckem, Ali b. Halef b. Tannâb’ı kendisine kâtip yapa-

rak hilatlar giydirdi. İbn Râik her geçen gün daha da güçlenen Beckem’e karşı 

Halife Râzî’den, Berîdîlerden memnun olduğuna dair bir mektup alarak 

Berîdî’ye barış teklif etmiş, Beckem’i Vâsıt’tan kovduğu takdirde yıllık asker 

gönderme ve ilaveten 600 bin dinar karşılığında burayı kendisine vereceğini bil-

dirmişti. Anlaşma gereğince Berîdîler, Basra halkını İbn Râik’e itaate davet ede-

cek ve Ahvaz’ın alınması için çalışacaktı. Bunu duyan Beckem ise korkuyla der-

hal adamlarıyla bir araya gelip ne yapmaları gerektiğini istişareye başlamıştı. 

Adamları, hilafete saldırmayıp ilk olarak Berîdî’den başlamaları ve ondan kur-

tulmadan İbn Râik’le karşılaşmamak gerektiğini ileri sürdüler. Bunun üzerine 

Berîdî’yi mağlup etmek üzere Basra üzerine yürüyen Beckem, Berîdî ve asker-

lerini mağlup edip kaçmalarına izin vermişti. Beckem, Berîdîleri tamamen mağ-

lup edip İbn Râik’le ilişkilerini kesmek istiyordu. Galip geldikten sonra arala-

rında anlaşma yapmışlar ve Beckem, Berîdî’nin tüm yaptıklarını affederek Bağ-

dat’ı ele geçirdiği takdirde onu Vâsıt’a tayin edeceğine söz vermişti. Buna karşı-

lık Berîdî de artık Beckem’le savaşmamaya söz vermişti. Bu saldırıda Beckem’in 

niyetinin aslında Bağdat şehri olduğu anlaşılmaktadır. Bu hamle onun için Bağ-

dat’ı alma yönünde ilk adımdı. Bundan sonra İbn Râik’e karşı daha temkinli dav-

ranacaktı.607 

                                                           
606 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 359-361, 365; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 12-13, 15. 
607 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 365-367; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 15-16; İbn Râik’in Ha-
life’den Berîdîlerden memnun olduğuna dair yazı almasına dair bkz. Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 303. 
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Ancak İbn Râik’le Beckem’i karşı karşıya getiren asıl mesele merkezde 

gerçekleşen vezir tayinlerinde İbn Mukle’nin Beckem’i emîrü’l-ümerâlığa kış-

kırtmasıydı. Ca’fer b. el-Furât’ın yerine vezirliğe getirilen İbn Mukle hiçbir şeyi 

kendi başına yapamamakta, tüm işler İbn Râik’in tasarrufunda gerçekleşmek-

teydi. Öyle ki İbn Râik onun ve oğlunun tüm mallarına el koymuştu. İbn Mukle 

ise Halife Râzî tarafından vezir tayin edilince el konulan mallarının iadesini is-

temiş, fakat İbn Râik ve adamları buna yanaşmamıştı. Kendisine bu hususta söz 

verilmiş olmasına rağmen bu gün yarın diyerek oyalanan İbn Mukle, kendisine 

verilen sözlerin yerine getirilmeyeceğine kanaat getirince, İbn Râik’e karşı Bec-

kem’i kışkırtmaya başlamıştı. Ona yazdığı mektupta İbn Râik’in yerine kendisi-

nin geçmesinin daha uygun olduğunu ve emîrü’l-ümerâlığa daha layık olduğunu 

belirterek Beckem’i bu hususta ümitlendirmeye başlamıştı. Zaten öteden beri 

hayalinde Bağdat’ı ele geçirmek olan Beckem bu girişime hazırdı. Sadece İbn 

Mukle değil diğer taraftan Rey’de bulunan Veşmgîr de aynı şekilde söylemlerde 

bulunup onu bu iş için iyice ümitlendirmişti. Buna ilaveten Râzî’ye de İbn Râik’i 

kötüleyen mektup yazıp, onun ve adamlarının yakalanması durumunda ondan 

müsadere edilecek olan 3 milyon dinarı halifeye teslim edeceğini belirtiyordu. 

Halife her ne kadar buna razı olmasa da Beckem’i ümitlendirmişti. İbn Mukle ise 

bunu fırsata çevirip Beckem’e haber göndererek Halife’nin buna razı olduğunu 

ve derhal Bağdat’a hareket etmesini bildiriyordu. Ayrıca Halife’den izin alarak 

İbn Râik’le ilgili işlerin tamamlanmasına kadar Dârü’l-Hilâfe’de kalmak için izin 

istemişti. Halife buna izin vermiş olmasına rağmen onu yanına yaklaştırmı-

yordu. Neticede Halife, İbn Mukle’yi hapse attırmış ve adamlarından biriyle İbn 

Râik’e haber gönderip İbn Mukle’nin yazdığı mektupları ona göstererek tüm ge-

lişmelerden onu haberdar etmişti. Kendisine teşekkür eden İbn Râik bu görüş-

meyi gizli tutmuştu. Bundan haberdar olmayan İbn Mukle, Halife’yle yazışma-

lara devem etmişti. Daha sonra bütün planları öğrenilince hapisten çıkarıldı. İlk 

önce sağ eli kesilen İbn Mukle tekrar hapse gönderildi. Buna rağmen vezarete 

tayininde ısrar ediyordu. Diğer taraftan Beckem’in Bağdat yakınlarına kadar 

geldiği haberi yayılmaya başlamıştı. Bunu duyan İbn Mukle, Beckem’in kendi-

sini kurtaracağından emin bir şekilde İbn Râik’ten intikam alma hayali kuruyor 

ve bunu dillendiriyordu. İbn Râik’in kendisine zulmettiğini halka anlatıp onları 

kışkırtması üzerine Halife ve İbn Râik bu kez dilinin kesilmesini emretmişti. Dar 
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bir yerde eli kesik olmasına rağmen yanına hizmetçi verilmeden hapse atılan 

İbn Mukle burada vefat etmişti.608 

Konum itibariyle hâlâ İbn Râik’e bağlı görünen ve taşıdığı sancaklarda 

Beckem er-Râikî ibaresi yazılı olan Beckem, bu gelişmelerden sonra Bağdat’a ha-

reket etme fırsatını en iyi şekilde değerlendirip emîrü’l-ümerâ olmak istiyordu. 

Halife Râzî ve İbn Mukle’nin kendisini bu makama getireceklerine dair ümitlen-

dirmesi üzerine sancaklardan İbn Râik’in adını sildirmiş ve 1 Zilkâde 326 (30 

Ağustos 938) tarihinde Bağdat’a doğru harekete geçmişti. Kendisine tavsiyede 

bulunan Ebû Zekeriyyâ ona; İbn Râik’in emrinde çalışan bir adam olarak böyle 

yapmaması gerektiğini belirtiyordu. Ayrıca İbn Râik’in adamlarının çok oldu-

ğunu ve halifenin ondan yana tavır takındığını belirttiğinde Beckem ona ceva-

ben; İbn Râik’in adamlarının içlerinin boş olduğunu ve Halife’nin şimdilik ondan 

yana olduğunu belirterek korkmadığını ifade ediyordu. Bu sırada onun Bağdat’a 

gelmesinden son derece rahatsız olan İbn Râik, onu tekrar Vâsıt’a göndermesi 

için Halife’yi iknaya çalışıyordu. İbn Râik’in sözünü dinleyen Halife, Beckem’e 

geri dönmesi için mektuplar yazdı. Ancak bu mektupları hiçe sayan Beckem, 

Deyâlî Nehri’nin doğu sahiline gelip konaklamıştı. Nehrin batı yakasında ise İbn 

Râik’in adamları hazır bekliyorlardı. Her ne kadar ilk başta İbn Râik’in niyeti 

sultan sarayına girip savunmada kalmak olsa da daha sonra Bağdat yakınlarında 

büyük bir nehir olan Deyâlî Nehri’ne doğru ilerlemeyi uygun bulmuştu. Bec-

kem’in adamları nehre atlayıp yüzerek karşıya ulaşmaya başlayınca İbn Râik’in 

adamları geri çekilerek onların Bağdat’a ulaşmasına imkân vermişlerdi. Bec-

kem’in gelmesi üzerine Bağdat’tan ayrılan İbn Râik, Ukbarâ’ya ulaşmıştı. Bec-

kem ise 13 Zilkâde 326 (10 Eylül 938) tarihinde Bağdat’ta hilatlar giydirilerek 

Halife tarafından emîrü’l-ümerâlığa tayin edilmişti. Beckem ilk iş olarak İbn 

Râik’in komutanlarına halifenin imzasıyla mektuplar yazarak onların Bağdat’a 

gelmesini emredip tümüyle geri dönmelerini sağladı. Hem adamlarından hem 

                                                           
608 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 367-377; Eş-Şeyhü’l İmâm Cemâleddîn Ebî’l-Hasan Ali b. 
Mansur Zâfir b. Hüseyin Ezdî, Ahbârü ed-Düvelü’l-Müngatıʽa, c. 2, (tahk. Asım Mustafa Hüzeyme, 
Muhammed Abdülkerim, Muhammed Ali Yusuf Tağğanî, Ali İbrahim Mustafa Ubâbe), 1999, 404-
405; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 16-18; İmâdüddîn İsmâil b. Muhammed b. Ömer Ebü’l-Fidâ, el-
Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, Târîhu Ebi’l-Fidâ, c. 2, (neşr. Mahmud Deyyüb), Beyrut 1997, s. 85; Ze-
hebî, Târîhu’l-İslâm c. 7, s. 426; İbn Kesîr, el-Bidâye, c. 11, s. 327-329; Sûlî’nin kayıtlarından anla-
şılacağı üzere Halife Râzî’nin İbn Mukle’den nefret edip onu hapse attırmasının sebebi, İbn 
Mukle’nin İbnü’l-Muntasır’ı halifelik için kışkırtması idi. Sûlî, Kitâbi’l-Evrâk, s. 105; İbn Mukle ve 
Halife arasındaki yazışmalar ve İbn Mukle’nin durumu hakkında detaylı bilgi için bkz. Kitâbü’l-
Uyûn, c. 4/1, s. 304-310. 
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de makamından mahrum kalan İbn Râik bu gelişmeler üzerine Bağdat’ta gizle-

nip olayları takip etmeyi uygun görmüştü.609 

Yaşanan bu gelişmeler Halife Râzî’nin karar almada aslında ne kadar aciz 

kaldığını göstermekteydi. Kaynaklarda belirtildiğine göre Halife bu kararında 

pişman olmuştu ancak iş işten geçmişti. Yine de İbn Mukle’yi tedavi etmesi için 

doktoru Sâbit b. Sinân’ı görevlendirdi. Sâbit b. Sinân’ın belirttiğine göre, eliyle 

üç halifeye hizmet etmiş olması ve iki kez Kur’ân-ı Kerîm yazmış olmasına rağ-

men elinin hırsız eli gibi kesilmesinden şikâyetçi olan İbn Mukle, bu hususta ağ-

layıp feryat etmekteydi. Aslında bu durum Abbasi Devleti’nin düştüğü kötü du-

ruma işaret etmekteydi. İradesini başkalarının yalan ve entrikalarına bağlamış 

olan Halife, devlet içerisinde hırs sahibi ve ikta peşinde koşan kişilere karşı pek 

dirayetli davranamamıştı. Çünkü İbn Mukle’nin Halife’ye emîrü’l-ümerâlık için 

tavsiye ettiği Beckem, Halife’nin karşı çıkmasına rağmen yine onun tarafından 

emîrü’l-ümerâlığa getirilmişti. Hem de daha önce İbn Mukle’ye karşı birlikte ha-

reket ettiği İbn Râik’e karşı. Dolayısıyla Halife aslında işi ehline vermek yerine 

kendi makamını sağlama alabilmek için tayin ve azillerde bulunuyordu. En kö-

tüsü ise etrafında çevrilen entrikaları sonlandırmak yerine bu entrikalara bizzat 

dâhil oluyordu.610 

 

3. İbn Râik’in Şam Hâkimiyeti 

Halife Râzî, Beckem’le birlikte vergi vermeyen Nâsırüddevle b. Hamdân 

işini hallettikten sonra, nehir yoluyla Musul’a gitmek için hareket etmişti. Ancak 

Tikrit’te kalmayı tercih edip Beckem’i Dicle Nehri’nin doğusundan Musul’a gön-

derdi. Bu sırada Nâsırüddevle b. Hamdân tarafından Halife’ye verilmek üzere 

içerisinde un, arpa ve hayvan yüklü olan gemilerle karşılaşan Beckem bu gemi-

lere el koyarak Halife’ye ait olan malları adamlarına dağıttı. Bu sırada Halife’nin 

yanında bulunup Beckem’in zafer mektubundan önce ayrılan bir grup Karmatî, 

İbn Râik’le gizliden görüşmekteydiler. Bu Karmatî grubu erzak sıkıntısını ba-

hane ederek Bağdat’a dönmüşlerdi. Ancak İbn Râik’in onlara gönderdiği mek-

tupların etkili olduğu da söylenmekteydi. Bu grubun Bağdat’a varmasıyla sak-

landığı yerden çıkan İbn Râik, Dârü’l-Hilâfe’ye saldırmadan Beckem ve Ha-

life’nin yokluğunu fırsat bilerek Bağdat’ta hâkim vaziyete gelmişti. Halife’nin 
                                                           
609 Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 310-317; İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 377-378; Hemedânî, Tek-
miletü Târîhi’t-Taberî, s. 316-317; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 18-20; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar fî 
ahbâri’l-beşer, c. 2, s. 85-86; Zehebî, Târîhu’l-İslâm c. 7, s. 427; İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn, c. 3, 
s. 504. 
610 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 369; Abdülkerim Özaydın, “İbn Mukle”, DİA, c. 20, 1999, s. 
212; Özaydın, “Râzî-Billâh”, DİA, c. 34, 2007, s. 489. 
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durumu derhal haber vermesi üzerine yaşanan gelişmeler Beckem’i tedirgin et-

mişti. Halife daha güvenli olur düşüncesiyle Musul şehrine sığındı. Bir taraftan 

Diyârırebîa’yı Nâsırüddevle b. Hamdân’a kaptırması diğer taraftan da adamları-

nın kendisinden ayrılıp Bağdat’ta İbn Râik’e katılması Beckem’i iyice telaşa dü-

şürmüştü. Adamlarının ayrılmaması için onları gözaltında bile tutmaya mecbur 

olmuştu. Hatta Halife ve emîrü’l-ümerânın elinde sadece Musul’un kaldığını be-

yan etmişti. Bu sırada Nâsırüddevle b. Hamdân elçi gönderip kendisiyle barış 

yapmak istediğini belirtti. Bu gelişme Beckem’i biraz olsun rahatlatmıştı. Çünkü 

bu sırada Beckem çaresizlikten Musul’u bile Hamdânoğullarına terk edip bir an 

önce Bağdat’ı İbn Râik’in elinden almak niyetindeydi. Ancak Halife ilk olarak 

Nâsırüddevle b. Hamdân’la sulha pek sıcak bakmamış olmasına rağmen içinde 

bulundukları şatlar gereği sulhu kabul etmek zorunda kaldı. Bu sırada İbn Râik 

tarafından mağlup olan Tercüman Muhammed b. Yenal, Musul’a gelip Beckem’e 

Bağdat’ta olup bitenlerden haber verdi. Belirttiğine göre İbn Râik’e katılan Kar-

matîler 300 kişiydi. Diğer taraftan Hucariyye askerlerinden ve halktan da ona 

katılanlar olmuştu. İbn Râik onlara üçer beşer dirhem verdi. Mun’is’in sarayı 

olup daha sonra Beckem’in oturduğu yere gitmek için sultan sarayını tutmuş 

olanlarla savaşıp onları da mağlup etti. Yine devlet adamlarından af dileyip ona 

katılanlar olmuştu. Daha sonra saraya girip oradakilere de eman verdiğine dair 

kendi eliyle hat yazdı. Tercüman Muhammed b. Yenal, onu Bağdat’tan çıkarmak 

için Türk, Deylem ve başka gruplardan adamlar toplayıp mücadele ettiyse de 

başarılı olamamıştı. İbn Râik saraya girdikten sonra Beckem’e ait olan malları 

ve emanetleri aramaya başladı. Bu sırada Halife ve Beckem’in Bağdat’a doğru 

yola çıkması üzerine onlara belli şartlarda barış yapmak üzere mektupla birlikte 

Yahya b. Şirzâd’ı elçi olarak gönderen İbn Râik özür dileyerek affını istiyordu. 

Halife ve Beckem onu Fırat Nehri Yolu, Diyârımudar, Harran, Rûha ve çevresi, 

Kınnesrîn ve Avâsım bölgelerine tayin ederek özrünü kabul ettiler. İbn Râik yeni 

vazife yerine gitmek için Bağdat’tan çıktı. Halife ve Beckem ise 9 Rebîülevvel 

327 (4 Ocak 939) tarihinde Bağdat’a döndüler.611 

                                                           
611 Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 324-328; İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 387-392; İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil, c. 7, s. 25-26; Kemâlüddîn Ömer b. Ahmed b. Ebî Cerâde İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min 
târîhi Haleb, (neşr. Halil el-Mansûr), Beyrut 1996, s. 60-61; Ebü’l-Fidâ, el-Yevâkīt ve’d-darab fi 
târîhi Haleb, (neşr. Muhammed Kemâl, Fâlih el-Bekûr), Halep 1989, s. 28; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar 
fî ahbâri’l-beşer, c. 2, s. 88-89; Zehebî, Târîhu’l-İslâm c. 7, s. 428; İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn, c. 
3, s. 505, 507; İbn Kesîr, İbn Râik’in Bağdat’a girmesiyle ilgili olarak yanında bin kadar Karmatînin 
olduğunu belirtmektedir. Bunlarla iş birliği yapıp Bağdat’ta bozgunculuk yapan İbn Râik sadece 
hilafet sarayına dokunmamıştı. Sonrasında işlediği suçlardan dolayı Halife’den affını isteyen İbn 
Râik, affedilmesi üzerine Bağdat’tan ayrılmış ve perişan olan halk buna çok sevinmişti. İbn Kesîr, 
el-Bidâye, c. 11, s. 329-330; Dicle ve Fırat Nehri arasında bu gün Güneydoğu bölgemizin bir kısmını 
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Bu sırada Beckem’in Enbâr’da kendisine vekil tayin ettiği Türk kuman-

danlarından Balba, yazdığı mektupta İbn Râik’le kolayca başa çıkabilmek için 

Fırat çevresinin kendisine verilmesini istiyordu. Bu isteği Beckem tarafından 

kabul edilmesine rağmen Rahbâ’ya gidip o sırada Şam’da olan İbn Râik’le mek-

tuplaşarak Halife ve Beckem’e karşı birlikte hareket etme kararı almışlardı. Bu-

nun için halkı İbn Râik lehine hareket etmeye teşvik ediyor ve bir hayli taraftar 

topluyordu. Bunu öğrenen Beckem ani bir baskınla Balba’yı yakalayıp hapse at-

mıştı.612 

328 (939-940) yılında Şam’da bulunan İbn Râik bu gelişmelerden sonra 

bu bölgeye tamamen hâkim olmuştu. Önce Humus’u ardında İhşîdîlerin Budeyr 

adıyla meşhur Bedr b. Abdullah el-İhşîdî’nin valilik yaptığı Dımaşk’ı ele geçiren 

İbn Râik, sonrasında Remle şehrine hâkim olmuştu. İbn Râik’in Mısır’a doğru 

yürümek üzere Arîş’e doğru harekete geçtiğini gören Muhammed b. Tuğç el-

İhşîdî onunla çarpışmalara girdiyse de mağlup olup geri çekilmişti. Bu galibiye-

tin verdiği rahatlıkla İhşîdîlere ait olan çadırları yağmalamakla meşgul olan İbn 

Râik, onların ani baskınına uğradı. Yetmiş adamıyla canını zor kurtaran İbn Râik 

perişan olarak Dımaşk’a vardı. Muhammed b. Tuğç el-İhşîdî kardeşi Nasr b. 

Tuğç’u kalabalık bir orduyla onun üzerine gönderdi. Bunu haber alan İbn Râik 

de kalabalık bir ordu hazırladı. İki ordu Lücûn adlı mevkide 4 Zilhicce 328 (10 

Eylül 940) tarihinde karşılaştılar. Savaş sonunda yenilen Nasr b. Tuğç ölmüştü. 

Onu kefenleyip taziye mektubuyla birlikte oğlu Müzâhim’in mahiyetinde Mu-

hammed b. Tuğç el-İhşîdî’ye gönderen İbn Râik, olanlardan dolayı üzgün oldu-

ğunu ve onu öldürme niyetinin olmadığını belirtiyordu. Bundan dolayı da oğ-

lunu ona gönderip dilediği takdirde onu öldürüp intikam almasını söylüyordu. 

Buna rağmen Muhammed b. Tuğç el-İhşîdî, İbn Râik’in oğlu Müzâhim’e iyi dav-

ranmış ve hilatler giydirerek geri göndermişti. Bundan sonra anlaşma yapılarak 

Remle sınır olmak üzere Mısır İhşîdîlere, Şam bölgesi ise İbn Râik’e kalacaktı. 

                                                           
kapsayan ve Arapların dört ana kolundan biri olan Benî Mudar’ın bulunduğu yer olan Diyârımu-
dar, Diyârırebîa ile birlikte Cezîre bölgesini oluşturan diyarlardandır. Mustafa Sabri Küçükaşcı, 
“Mudar (Benî Mudar)”, DİA, c. 30, 2005, s. 358-359; Dönem dönem sınırları değişip Avâsım’a dâhil 
edilen ve askeri anlamda önem arz eden Kınnesrîn ise, Emeviler döneminde Antakya’yla birlikte 
Menbic’i de içine alarak geniş bir ordugâh şehri olmakla birlikte en geniş sınırlarına Abbasiler 
döneminde ulaşmış ve Rumlarla savaşlarda ön plana çıkmıştı. Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî, 
Fütûhu’l-büldân (Ülkelerin Fetihleri), (trc. Mustafa Fayda), Siyer Yayınları, İstanbul 2013, s. 154, 
220; Korumak ve engel olmak manasındaki Avâsım ise Müslümanların Doğu Roma’ya karşı tah-
kim ettiği sınırı oluşturmaktadır. Müslümanların gazadan dönerken saldırılara karşı korunaklı 
yer olarak sığındıkları Avâsım, bu amaçla kullanılan bölgelere genel olarak verilen addır. Yıldız, 
“Avâsım”, DİA, c. 4, 1991, s. 111. 
612 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 393; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 27. 
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Böylelikle hâkimiyet bölgelerini kesin olarak ayırmışlardı. Buna ilaveten Mu-

hammed b. Tuğç el-İhşîdî, İbn Râik’e yıllık 140 bin dinar ödeyecekti.613 

 

4. İbn Râik’in İkinci Defa Emîrü’l-Ümerâlığa Getirilmesi ve Ölümü 

Beckem’in ölümünden sonra Gürtekin ed-Deylemî’nin emîrü’l-ümerâ ol-

ması merkezdeki olayları yatıştırmamıştı. Bağdat’ta halk ve Deylemîler arasında 

çıkan çarpışmalar pek çok kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştı. Beckem’in öldürül-

mesinden sonra ona bağlı Tüzün, Hachac, Nûştegin ve Saygun gibi isimlerin yer 

aldığı Türkler önce Musul’a Nâsırüddevle b. Hamdân’ın yanına gitmiş fakat on-

dan beklediklerini bulamayınca Şam’da bulunan İbn Râik’in yanına gitmeyi ter-

cih etmişlerdi. Bu Türk grupların İbn Râik’i tekrardan Irak’a gitmesi yönünde 

ümitlendirdiği sırada Halife Müttakî-Lillâh’tan (329-333/940-944)614 onu Bağ-

dat’a davet eden mektuplar gelmekteydi. 20 Ramazan 329 (10 Haziran 941) ta-

rihinde Şam’da yerine Ahmed b. Ali b. Mukâtil’i bırakıp Bağdat’a doğru yola çı-

kan İbn Râik, yolda Nâsırüddevle b. Hamdân’ın kendisine yol vermesi netice-

sinde mektuplaşıp onunla da sulh sağlamıştı. Ayrıca Nâsırüddevle b. Hamdân 

ona 100 bin dinar göndermişti. İbn Râik, Bağdat’a ilerlediği sırada Gürtekin, 

Karârîtî’yi vezirlikten azledip hapse atmış ve yerine Muhammed b. Kâsım el-

Kerhî’yi atamıştı. Diğer taraftan İbn Râik’in ilerlediği haberi Berîdî’nin kardeş-

lerini Vâsıt’a göndermesine sebep olmuştu. Berîdî’nin kardeşleri bu şehre girip 

Deylemîleri buradan atarak hutbeyi onun adına okumuşlardı. Gürtekin ise Bağ-

dat’tan ayrılarak Ukbarâ’ya gitmişti. İbn Râik’le onun ordusu günler süren bir 

çarpışmaya girdi. 22 Zilhicce 329 (17 Eylül 941) tarihinde Ukbarâ’dan hareketle 

Bağdat’a varan İbn Râik batı tarafından şehre girerek Necmî mevkiinde ka-

rargâh kurmuştu. Ertesi gün huzura çıkarak Halife tarafından karşılanmış ve 

birlikte Dicle Nehri’nde bir süre seyre çıkmışlardı. O gün öğlen vakti Bağdat’ın 

doğu tarafına karargâh kuran Gürtekin ve adamları; “Şu Şam’dan gelen kervan 

nerede konakladı acaba?” diyerek İbn Râik’in adamlarıyla alay etmeye başlamış-

lardı. Beckem’in gelişiyle korkuya kapılan İbn Râik, adamlarını toplayarak 

Şam’a dönmek üzere hazırlık yapmaya başladı. Fakat bu sırada askerlerini kü-

çük bir çatışmaya sokarak hareketten önce onlara canlılık getirmek istemişti. Bu 

                                                           
613 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 398; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 33-34; İbn Kesîr, el-Bidâye, 
c. 11, s. 332-334; İbn Râik’in Şam ve Mısır hâkimiyeti için ayrıca bkz. Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-
Taberî, s. 322; Ebû Ömer Muhammed b. Yûsuf el-Kindî el-Mısrî, Kitâbü’l-Vülât ve Kitâbü’l-Kudât, 
(ed. Rhuvon Guest), Beyrut 1908, s. 289-290; Ebü’l-Fidâ, Târîhi Haleb, s. 28, 29; Ebü’l-Fidâ, el-
Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, c. 2, s. 86-87; Zehebî, İbn Râik’in oğlunun Muhammed b. Tuğç’un kızıyla 
evlendiğini belirtmektedir. Zehebî, Târîhu’l-İslâm, c. 7, s. 425. 
614 Ahmet Güner, “Müttakî-Lillâh”, DİA, c. 32, 2006, s. 223-224. 
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sebeple askerlerinden bir grubu kayıklara bindirip Dicle Nehri’ni karşıya geçip 

Türkleri arkadan kuşatmayı emretti. Kendisi de kayığa binmiş ve bu arada diğer 

askerleri yirmi kadar kayıkla hareke başlamıştı. Nehri karşıya geçen adamları-

nın bir kısmı Türklere karşı ok atışına devam ederken diğer, kısmı bağırmaya 

ve halkı kendi taraflarına katmaya çalışıyorlardı. Böylece yanında bir hayli ka-

labalık birikmiş ve bağrışma sesleriyle büyük gürültüler çıkarmaya başlamış-

lardı. İbn Râik’in planı işlemiş ve Gürtekin arkadan sarıldığını zannederek kaçıp 

gizlenmişti. Bu arada halk onun askerlerini taş yağmuruna tutuyordu. Gürte-

kin’in kaçışından sonra İbn Râik eman dileyen tüm Deylemîleri ve ileri gelen on 

kadar kumandanlarını öldürüp Dicle Nehri’ne attı. Müttakî, İbn Râik’e hilatler 

giydirip onu ikinci kez emîrü’l-ümerâlık makamına tayin etti. Gürtekin ise yaka-

lanıp hapse atılmıştı. Bu sırada vezirlik işleri, kendisine bu unvan verilmeksizin 

İbn Râik’in kâtibi Ebû Abdullah el-Kûfî tarafından yürütülmeye başlandı.615 

Berîdî’nin iltizam bedeli olarak merkeze göndermesi gereken vergileri 

göndermeyeceğini düşünen İbn Râik, 10 Muharrem 330 (5 Ekim 941) tarihinde 

Vâsıt’a doğru harekete geçti. Bu sırada Berîdî’nin oğulları Basra’ya kaçmıştı. Ab-

dullah el-Kûfî’nin araya girmesiyle, onların bu yıl için 190 bin, her yıl için 600 

bin dinar göndermeleri şartıyla anlaşma sağlanmıştı. Fakat bu anlaşmadan 

sonra Bağdat’a dönen İbn Râik bu kez Tüzün’le birlikte bir grup kumandanın 

isyanıyla karşılaştı. Bu isyancı grup Berîdî’nin yanına kaçmış ve böylelikle Berîdî 

kendini İbn Râik’e karşı daha güçlü hissetmeye başlamıştı. Ancak onunla arayı 

bozmak istemeyen İbn Râik ona mektuplar ve hilatlar göndererek onu 330 

(941-942) yılında Müttakî’ye vezir olarak tayin ettiğini bildirdi. Bu davranış 

Berîdî’yi Bağdat’a hareket etmekten alıkoyamadı. Onun Bağdat’a doğru ilerledi-

ğini gören İbn Râik onu derhal vezirlikten azledip yerine İshâk el-Karârîtî’yi tek-

rar atayarak Berîdî ve oğullarına minberlerde lanet okuttu. Bu durum iplerin 

iyice gerilmesine neden olurken Berîdî, kardeşi Ebû’l-Hüseyin’i bir grup Türk ve 

Deylemîlerden oluşan ordusuyla Bağdat’a göndermişti. Korunmak amacıyla 

Dârü’l-Hilâfe’ye kapanan İbn Râik ise surları tamir ettirmiş, halkı silahlandıra-

rak onları Berîdî ile savaşa teşvik etmişti. Bağdat’ta halkın isyanı gece gündüz 

yağma ve karışıklıklara neden olmuştu. Müttakî ile İbn Râik Cemâziyelâhir 330 

(Şubat 942) tarihinde Deyâlî Nehri’ne doğru yola çıkmışken bu sırada Bağdat’a 

varan Ebû’l-Hüseyin’le karşılaşmışlar ve iki tarafın askerleri şiddetli çarpışma-

lara girmişlerdi. Halkın da dâhil olduğu hem karada hem de nehirde devam eden 

                                                           
615 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 413, 423-426; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 39, 42-45; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, c. 11, s. 340-346; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, c. 7, s. 432-433; İbn Haldûn, Târîhi İbn 
Haldûn, c. 3, s. 510-511. 
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çarpışmalar neticesinde galip gelen Berîdî’nin adamları Bağdat’a ve Dârü’l-

Hilâfe’ye tamamen hâkim olmuşlardı. Müttakî oğlu Ebû Mansûr’la kaçarken İbn 

Râik de askerleriyle birlikte onlara yetişerek beraberce Musul’a geçmişlerdi. 

Henüz vezirliğe yeni getirilen İshâk el-Karârîtî de kaçıp gizlenmişti. Böylece İbn 

Râik’in ikinci emîrü’l-ümerâlığı altı ayda son bulmuştu. Bağdat’ta yağmalar gün-

lerce sürüp giderken, Ebû’l-Hüseyin, İbn Râik’in ikamet ettiği Mu’nis’in köşküne 

yerleşerek bazı atamalar yapmıştı. Bağdat’ın doğu kesimi emniyet amirliği Tü-

zün’e, batı kesimi ise Nûştegin’e teslim edilmiş böylece sükûnet sağlanmıştı. Bu 

sırada Nâsirüddevle b. Hamdân, Berîdîlere karşı yardım isteyen Halife Müt-

takî’ye kardeşi Seyfüddevle’yi kalabalık bir orduyla göndermişti. Seyfüddevle, 

Tikrit’te Halife ve İbn Râik’le karşılaşınca son derece hürmetkâr davranmıştı. 

Halife ile Musul’a varınca Nâsirüddevle b. Hamdân şehrin doğu yakasına geç-

mişti. İbn Râik’le aralarında mektuplaşmalar olmuş ve anlaşma sağlanmıştı. İbn 

Râik ve Müttakî’nin oğlu Ebû Mansûr, Dicle Nehri’nin doğu sahilinde konaklayan 

Nâsirüddevle b. Hamdân’ın yanına varmışlar ve onu hürmetle selamlamışlardı. 

O, Ebû Mansûr’un önüne bir sürü dinar ve dirhem saçmış ve ona pek çok para 

vermişti. İbn Râik gitmek için atına binmek üzereyken Nâsirüddevle b. Hamdân 

ona yapmaları gereken şeyleri görüşmek üzere kalmasını söylediyse de, İbn 

Râik, Halife’nin oğlunun yanında olduğunu ileri sürerek kalamayacağını beyan 

etmişti. İbn Râik ısrarlara rağmen kalmayınca Nâsirüddevle b. Hamdân elindeki 

sarığı çekip almıştı. Atına binmek isterken atın şahlanması üzerine yere düşen 

İbn Râik bu sırada Nâsirüddevle b. Hamdân’ın adamlarına emir vermesi üzerine 

öldürülüp Dicle Nehri’ne atıldı. İbn Râik’in bir hile yapacağını sezdiğinden öl-

dürdüğünü Halife’ye bildiren Nâsirüddevle b. Hamdân onun davetiyle yanına gi-

derek emîrü’l-ümerâ olmuştur.616 

 

Sonuç 

Abbasi Devleti’nde Türk idarecilerin en etkili olduğu dönemlerden biri 

olan İbn Râik dönemi, aynı zamanda devlet adamlarının ve eyalet yöneticileri-

nin iktidar kavgalarına girdiği dönem olarak bir hayli karışıklık arz etmektedir. 

Yeni ihdas edilen makam olan emîrü’l-ümerâlık, bu anlamda var olan kavgaları 

                                                           
616 İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, s. 427-431; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. 7, s. 46-49; İbn Kesîr, el-
Bidâye, c. 11, s. 349-352; İbn Haldûn, Târîhi İbn Haldûn, c. 3, s. 512; Kaynaklarda cesur, cömert ve 
görüşlerinden taviz vermeyen birisi olarak bahsedilen İbn Râik’in, Nâsirüddevle b. Hamdân tara-
fından öldürülmesi hakkında ayrıca bkz. Maçoudi, Les Prairies D’or, c. 8, (metin ve trc. C. Barbier 
de Meynard, Pavet de Courteille), A L’Imprimerie Impériale, Paris 1823-1877, s. 346; Hemedânî, 
Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, s. 332; Ebü’l-Fidâ, Târîhi Haleb, s. 29; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar fî ahbâri’l-
beşer, c. 2, s. 89; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, c. 7, s. 433-436. 
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çözmediği gibi daha da arttırdığı görülmektedir. İbn Mukle gibi hilafete sadık 

vezirlerin azli ve öldürülmesi devlet yönetiminde halifelerin ne kadar pasif kal-

dığının ve nüfuz sahibi kişilerin söylemlerinden ne kadar çok etkilendiğinin açık 

bir göstergesi gibidir. Daha önce var olan ikta kavgaları bu kez daha da şiddet-

lenerek emîrü’l-ümerâlık vasıtasıyla hilafet merkezini ele geçirme mücadele-

sine dönmüştü. Halife’nin olağan üstü yetkileri tek bir makama devretmesi Bec-

kem ve İbn Râik gibi iki önemli dostu bile karşı karşıya getirdiği düşünülerse, 

diğer devlet adamlarının bu makama göz dikmeleri gayet normaldi. Halife bu 

kararıyla yükünü azaltmak istiyor gibi gözükse de İbn Râik’in hilafet merkezinin 

yükünü azaltmada beklentileri karşılayamadığı açıktır. Beklentileri karşılaya-

madığı gibi merkeze yeni külfetler de yüklemişti. Onun Halife’nin gözünden düş-

mesi Bağdat’ı ele geçirmesine kadar süren çatışmaları beraberinde getirmişti. 

Gerek Berîdî ile mücadelelere girmesi gerekse Bağdat’a karşı girişimlerde bu-

lunması en çok halkın zarar görmesine neden olmuştu. Bağdat’ın yağmalanma-

sının göze alınması haliyle huzur ve sükûneti derinden sarsmıştı. Basra halkının 

İbn Râik’ten nefret emesinin sebebini biraz da onun yönetim tarzında aramak 

belki de daha doğru olacaktır.  
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ÖZET: Osmanlı devletinin bütün imparatorluğa şamil tek bir metrolojik 
sistemi yoktu. Her eyalet ve sancakta farklı ölçüler ve tartılar kullanılmış, eya-
letlerin farklı zamanlarda feth olunmuş olması ve imparatorluğun çok geniş 
bir coğrafyaya yayılması sebebiyle bunları belirli bir standarda kavuşturmak 
mümkün olmamıştır. Osmanlılar yine de belli ağırlık ve uzunluk ölçülerini 
standart birim olarak kabul etmişler ve her sancaktaki ölçü ve tartıları bu stan-
dartlarla mukayese ederek işlem yapmışlardır. Mesela hububat ölçüsü olan 
kile her bölgede farklı ağırlıkları ifade eden bir ölçü birimidir. Ancak devlet 
İstanbul kilesini temel ölçü birimi olarak kabul etmiş ve bölgesel olarak kulla-
nılan kileleri İstanbul kilesine çevirerek ifade etmiştir.  

Halep ve Şam sancaklarında kullanılan ağırlık, sıvı ve uzunluk ölçüleri 
de birbirinden çok farklıdır. Mahallî olarak Osmanlı öncesinden beri kullanıla 
geldiği için devlet bunları kaldırmamış, sancak ve eyalet kanunnâmelerinde 
devletin standart kabul ettiği ölçülerle açıklamaya çalışmıştır. Bazen kullanıl-
dığı yörenin adıyla bazen de özel isimlerle anılan bu ölçüler Osmanlı metrolo-
jisi içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 

Bu bildirimizde Halep ve Şam eyaletleri başta olmak üzere bugünkü Fi-
listin ve Suriye çevresinde hububat için kullanılan kile, şarap, şıra ve sıvı yağ 
için kullanılan hacim ölçüleri, ağırlık ve uzunluk için kullanılan ölçü birimleri 
ele alınacak ve bugünkü uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile değerleri belirlenecek-
tir.  

Anahtar Kelimeler: Kile, müdd, yük, ratl, okka, medre, arşın 
 

Measurements And Scales In Halep, Damascus And Jerusalem 
 
ABSTRACT: The Ottoman state did not have a single metrological sys-

tem comprising the whole empire. Different measurements and scales were 
used in each province and sanjak. It was not possible to bring them to a certain 
standard since the provinces had been conquered at different times and the 
empire was spread over a very wide geography. The Ottomans nevertheless 
accepted certain weight and length measurements as the standard unit, and 
transactions were carried out by comparing the measurements and scales in 
each state with these standards. For example, kile (bushel), which is a grain 
measurement, was a unit of measurement that expresses different weights in 
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each region. However, the state had accepted the Istanbul bushel as the basic 
unit of measurement and expressed the locally used ones by converting them 
to the Istanbul bushel. 

The weight, liquid and length measurements used in the Halep and Da-
mascus Sanjaks were very different from each other. Since it had been used 
locally before the Ottoman Empire, the state did not abolish them, but tried to 
explain it with the measurements accepted by the state in the Provincial Ad-
ministration Regulations. These measurements, which were sometimes re-
ferred to by special names and sometimes by the name of the region in which 
it was used, occupy an important place within the Ottoman metrology. 

In this study, the units of measurement used for grain, kile, volume 
measurements used for wine, must and oil, unit of measurements used for  
weight and length in Halep and Damascus and its environments will be treated 
and their values will be determined with the current length and weight meas-
urements. 

Key Words: Kile (Bushel), müdd, yük(load), ratl, okka(oke), medre, ar-
şın(ell) 

 

 

Osmanlı imparatorluğunda kullanılan ölçüler ve tartılarla ilgili çeşitli ça-

lışmalar yapılmıştır.  Walter Hinz’in çalışmasını bunların en başında saymak ge-

rekir617. Halil İnalcık’ın münhasıran Osmanlı metrolojisi ile ilgili yaptığı ça-

lışma618 ise sosyal ve iktisat tarihi üzerinde çalışanlar tarafından hala kullanıl-

maktadır. Ünal Taşkın’ın Yüksek Lisans çalışması da dikkate değer bir çalışma-

dır619. Garo Kürkman’ın Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri adlı kitabı da çok önemli bir 

eserdir620. Ayrıca benim Osmanlı Tarih Sözlüğü de bu konuda zengin bilgi ihtiva 

eder621. 

İnalcık’a göre Osmanlı metrolojisi kendi başına Osmanlı kültürel, idari ve 

ekonomik tarihini de ilgilendiren önemli bir mevzudur. Genel olarak bir top-

lumda ananevi olarak kullanılan bir ölçü o toplumun kültürünün bir parçası ve 

çoğu kez de kültürün en sürekli unsurlarından biridir. Osmanlı imparatorluğu-

nun kültürünün diğer unsurları gibi ölçü ve tartı sistemleri de büyük bir çeşitli-

lik arz eder. Orta Asya’dan gelen unsurlar olduğu gibi imparatorluğun yayıldığı 

                                                           
617 Walter Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, çev. Acar Sevim, İstanbul 1990. 
618 Halil İnalcık, "Introduction to Ottoman Metrology', Turcica Revue d'etudes Turques, XV, Paris 
Strasburg, 1983; Türkçe tercümesi “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, (Metroloji) Çev. Eşref Bengi Öz-
bilen, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1991, sayı 73, s. 21-50. 
619 Ünal Taşkın, Osmanlı Devletinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2005. 
620 Garo, Kürkman, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, İstanbul 2003. 
621 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011. 
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coğrafyadan kaynaklanan uygulamalar da söz konusudur. Orta Asya’daki Türk 

ölçü sisteminin ortaya çıkışında Çin’le yapılan ticarî alışverişin büyük payı var-

dır. Osmanlı ölçü sisteminin ise Selçuklu sistemine dayandığı anlaşılmaktadır622. 

Feth edilen coğrafyadaki ölçü ve tartı sitemlerinin Osmanlı metrolojisini zengin-

leştirdiği muhakkaktır. 

Esasen yeni ortaya çıkan bir devlet veya medeniyet kendisinden önceki 

devlet veya medeniyetlerin maddi ve manevi her türlü kültür unsurunu devr al-

mış bazen aynen bazen de yeni bir yoruma tâbi tutarak devam ettirmiştir.  

Osmanlı devleti 14. yüzyılın başlarından itibaren doğu ve batıda fetihlerle 

sürekli genişledi ve 15. yüzyılın ortalarında büyük bir imparatorluk haline geldi. 

Feth edilen her ülkede farklı mahalli ölçüler ve tartılar kullanılıyordu. Devlet 

bunları kaldırıp imparatorluğun her tarafına şamil standart bir ölçü ve tartı sis-

temi koymadı. Fethedilen her bölgenin eskiden beri uygulanabilen ölçü ve tartı-

ları yerinde bırakıldı. Ancak tahrirlerden sonra tanzim edilen eyalet ve sancak 

kanunnâmelerinde ölçü birimleri açıklanmış ve devletin standart kabul ettiği İs-

tanbul kilesi, arşın, dirhem, okka gibi birimlerle mukayese edilerek verilmiştir. 

Zaten bütün imparatorluğa şâmil tek bir metrolojik sistem kurulması o günün 

coğrafi şartları, teknik yetersizlikler ve kültürel özellikleri ile sosyal ve ekono-

mik yapı dikkate alındığı takdirde imkânsız görünüyordu. Ayrıca fethedilen bir 

ülkedeki ekonomik ve sosyal istikrarın bozulması endişesi de Osmanlı idareci-

lerini faydacı davranmaya sevk etmiştir623. 

Nasıl imparatorluğa yeni katılan yerlerde devletin vergi, timâr ve benzeri 

konularda hukukî standardı demek olan kanun-ı Osmanî’yi hemen uygulamak 

yerine, o bölgede daha önceki hâkimler tarafından konulmuş olan vergi düze-

nini bir müddet daha devam ettirmek ve orada Osmanlı hâkimiyeti pekiştikten 

ve halk Osmanlı idaresine iyice ısındırıldıktan sonra tedricen kanun-ı Osmanî’ye 

geçmek şeklinde bir siyaset takip edildiyse metrolojik sistem konusunda da 

benzeri bir yol izlenmiştir. 

Osmanlı imparatorluğu Balkanlarda ve Orta Avrupa’da yayılırken ölçü ve 

tartılar konusunda muayyen bir standartlaşmaya geçmemiş önceki idareciler 

olan despotlar ve krallar zamanındaki âdetler ve uygulana gelen bazı ölçü bi-

rimleri geçerliliğini korumuş ve Osmanlı literatürüne dâhil edilmişlerdir.  

Osmanlılar Fatih devrinin sonlarına kadar feth edilen bölgelerdeki yerli 

halkın uzun zamandan beri alışmış oldukları örf ve âdetleri muhafaza etmek 

                                                           
622 İnalcık, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, s. 23-24. Bundan sonra kısaca Metroloji. 
623 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2017, 12. Baskı, s. 166-167. 
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siyaseti takip ettiler. Ancak tımar sisteminde vergilendirme belirli bir standar-

dizasyonu zaruri kılıyordu. Bu sebeple mahalli ölçü ve tartıları kaldırmadan bu 

ölçülerin devletin standart kabul ettiği ölçülerle karşılığı verilmeye çalışılmıştır. 

Devletin gayesi aslında İstanbul kilesi, dirhem, İstanbul okkası gibi standart öl-

çülerin her tarafta geçerli kılmaktır. Hatta birçok yerde bilhassa hububat ölçü-

leri verilirken İstanbul kilesi esas alınmıştır. Bu arada mahalli kile ve diğer ağır-

lık birimleri de verilmiştir. Meselâ 2 Temmuz 1579 tarihli bir fermanla devlet 

Macaristan’daki sancaklarda kile’nin 30 okka olarak kabul edilmesini emrede-

rek hububat ölçü birimini belirli bir standarda kavuşturmak istemiştir. Keza her 

tahrirde ve her kazasında farklı bir kilenin kullanıldığı Saraybosna’da 1565 yılı 

tahririnde sancağa bağlı bütün kadılıklarda “cümlesinin kileleri ve narhları bera-

ber olmak” kararı verilmiş ve Saraybosna kilesinin 60 okka olması kararlaştırıl-

mıştır624.  

Osmanlı devletinin ölçüler ve tartılar konusunda standardizasyonu sağla-

mak için daha başka teşebbüsleri olmuştur. Meselâ Kanuni döneminde Mısır’a 

gönderilen bir fermanla yerli ölçüler yasaklanmış ve merkezden numuneleri 

gönderilen ölçü birimlerinin kullanılması mecbur tutulmuş ve bu fermana uy-

mayanve yeni ölçüleri kullanmayan esnafın sorgusuz sualsiz idam edileceği ilan 

edilmiştir625. Fakat bütün bu çabalara rağmen yine de imparatorlukta tam bir 

standardizasyon sağlanamamıştır626. 

Osmanlı Devleti ancak modernleşme dönemine girildiği 19. yüzyılda bü-

tün imparatorlukta ölçü ve tartılarda standardı sağlamak için çeşitli düzenleme-

ler yapma yoluna gitmiştir. Bu çerçevede 27 Eylül 1869/20 Cemaziyelâhire 

1286 yılında “Mesâhât ve Evzân ve Ekyâl-i Cedîdeye Dâir Kânunnâme” yayınlan-

mış ve uzunluk ölçülerinde bugünkü gibi metrik sisteme, ağırlık ölçülerinde de 

gram esasına dayanan birimlere geçilmek istenmişti. Kanunun uygulanması için 

“Cedîd Mikyâsların Tatbik ve Muayenesine Dâir Nizâmnâme” tanzim edilmişti. 

Nizâmnâmeye göre uygulama için her sancakta bir evzân memuru tayin oluna-

cak ve gerekirse yardımcılar atanacaktı. Bu kanunnameye göre ağırlık, hacim, 

uzunluk ve arazi ölçüleri yeniden tanımlanmıştır. Bugün kullandığımız kilog-

ram, gr, ton, tonilato, santigram, miligram, desilitre, desimetre ve saire gibi kav-

ramlar ilk defa bu kanunnâmede zikr edildi. Kanunun ne surette uygulanacağına 

                                                           
624 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) 6, İstanbul 1992, s. 424. 
625 İbn-i İyas tarihinden nakleden Halil Sahillioğlu, Kuruluşundan XVII. Asrın Sonlarına Kadar Os-
manlı Para Tarihi Üzerine Bir Deneme, yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi, 1958, s. 6.   
626 İnalcık, Metroloji, s. 37. 
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dair kararname ise 23 Eylül 1881’de çıkarıldı. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 ta-

rihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Ka-

rarnâme”de ağırlık, uzunluk ve alan ölçüleri yeniden tanımlandı ve eski ölçü-

lerle yeni ölçüleri gösteren cedveller düzenlendi ve bu cedvellerin nasıl kullanı-

lacağı açıklandı. Ne var ki halk yüzyılların verdiği alışkanlıktan birden bire vaz-

geçemedi. Yeni ölçü ve tartı sistemine ünsiyet peyda edemedi. Bu yüzden 25 

Ocak 1898/13 kânûn-ı sânî 1313 tarihli bir sadaret tezkeresinde eski ölçülerin 

yeni ölçülere çevrilmesinin bir hayli zaman olduğu halde henüz buna halkın ün-

siyet peyda edememesinden ve özellikle esnaf ve tüccarın hem eski ölçüleri hem 

de yeni ölçüleri kullanmasından dolayı halkın zararına yol açıldığından bahisle 

bu konuda bir karar verilinceye kadar eski ölçülerin kabul edildiğini ve yeni öl-

çülerin geçici olarak kullanılmasının yasaklanması yoluna gidildiğine dair irade-

i seniyye sâdır olduğu belirtiliyorsa da bu konuda esaslı ve kat’î bir karar alına-

mamış olmalı ki hem eski hem yeni ölçüler kullanılmaya devam etmiştir627. 

Bu çalışmamızda Filistin ve Suriye’de kalan Halep, Şam ve Kudüs’e ait tah-

rir defterlerinde ve sancak kanunnamelerinde zikr edilen ve imparatorluğun 

başka yerlerinde görülmeyen ölçü ve tartıları örneklerle açıklamaya gayret ede-

ceğiz. 

 

A. Ağırlık ve Hacim Ölçüleri 

Ağırlık ve hacim ölçülerinin başında kile, müdd ve yük veyahut bunlara 

muadil mahalli adlar taşıyan gibi hububat ölçüleri geliyordu. Osmanlı İmpara-

torluğu’nun aşağı yukarı her tarafında görülen bu ölçüler stardart değildi. Bun-

lardan yük Rumeli’de hububat ölçüsü olarak kullanılmışsa da Anadolu’da görül-

memektedir. Ancak her yörenin kilesi, müdd’ü ve yük’ü birbirinden çok farklı-

dır.  

Devlet mahalli ölçüleri hesap ederken 25,656 kg (20 okka) gelen İstanbul 

kilesi ile 400 dirhem gelen okka’yı esas almıştır. Kanunnâmelerde mahalli ölçü-

lerin okka olarak veya İstanbul kilesi olarak karşılığı verilmektedir. Her ne ka-

dar sipahiler ürünlerini reayadan aynî olarak tahsil etmek mecburiyetinde ise-

ler de tahrir defterlerinde sipahilerin gelirleri akça olarak yazıldığından buğday, 

arpa gibi hububat ürünlerinin fiyatları belirlenmek zorundaydı. Bunun için ma-

halli ölçülerin okka değerleri esas alınarak narh vermek gerekiyordu. Fakat hu-

bubatın narh fiyatı tesbit edilirken iklim şartlarına, yörenin kazâ merkezine olan 

uzaklıklarına ve toprağın verimliliğine de dikkat ediliyordu. Öşür nisbeti de 

                                                           
627 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr- Belediyye, (MUB), c. 4, İstanbul 1995, s. 1959-1987. 
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bölgenin özelliklerine göre değişiyordu. Meselâ buğdayın az yetiştiği Sinop’ta 

onda bir öşür alınırken orta ve doğu Anadolu’da genellikle beşte bir öşür alını-

yordu628. 

 

1) Kile 

Kile en yaygın hububat ölçüsü olup imparatorluğun her yerinde kullanılır 

fakat değişik kıymette olur ve birbirini tutmazdı. Kile aslında bir hacim ölçü-

süydü. O yüzden bazı kanunnâmelerde “Kıbıl bir ölçekdir ki yirmi dört vukiyye 

buğday alır”, şeklinde tanımlanmıştır629. Bazen sancak merkezi ile nâhiyelerde 

kullanılan kile bile farklı olabilmektedir. 

Farklı memleketler arasındaki alış verişlerde aradaki fark İstanbul kile-

sine göre tashih olunurdu. Kile, buğday ile doldurulduğu zaman 400 dirhemlik 

tutan okka ile 20 İstanbul okkası gelirdi. Bunun dörtte birine şinik denirdi.  

Osmanlı kanunnâmelerinde Halep, Şam eyaletlerinde ve Kudüs çevre-

sinde kile keyl olarak geçmektedir. 1 keyl Şam’da 1/12 gırâra=17 kg buğday yani 

yaklaşık 22,08 litre idi. Halep’te 1 keyl=1/22 mekkûk yani yaklaşık 6,56 litre idi. 

Diyar-ı Rabia bölgesinde 1 keyl=1/16 mahalli mekkûk yani 469 cm3 idi630. Tah-

rir defterlerinde sancak ve eyaletlere göre farklı ağırlık ve hacim ölçülerinin kul-

lanıldığı dikkati çekmektedir. Mesela Safed sancağında hububat ölçümü için ge-

nel olarak gırâra kullanıldığı gibi bazı köylerde kile kullanıldığı görülmekte-

dir631. 

Ayrıca Diyar-i Rabia kilesi yağ için 135 dirhem, şarap için 150 dir-

hemdi. Eliyahu Ashtor Suriye kilesinin 19. yüzyılda 28,18 kg buğday al-

dığını kaydederken G. Young bu ölçeğin 1890'larda 6 müdde, yani 105,6 lit-

reye eşit olduğunu belirtmiştir632. R. Owen Suriye kilesini 36,1 kg olarak 

vermiştir633. Fakat Bruce Masters kesin olmamakla beraber bu değerin 64 

okka olması gerektiğini belirtmiştir634. Ahmet Esat Paşa ise Suriye kilesinin 

İstanbul kilesine eşit olduğunu ve buna çift dendiğini kaydetmektedir635. 

                                                           
628 Ünal, Osmanlı Devrinde Sinop, Ankara 2014, s. 162. 
629 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, c. 1, (OK 1), İstanbul 1990, s. 
162. 
630 Hinz, s. 49. 
631 Ünal Taşkın, Osmanlı İdaresinde Safed (1516-1600), Elazığ 2011, s. 150-151. 
632 C. Kallek, "Kile", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (DİA), c. 25, İstanbul, s. 570. 
633 Roger Owen, The Middle East in the World Economy (1800-1914), London-Newyork,1981, 
s. 177. 
634 Bruce Masters, The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East-Mercantalisrn 
and the Islamic Economy in Aleppo 1600-1750, London-Newyork, 1988, s. xvii.  
635 Celâl Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III , İstanbul 1998, s. 1572.  
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Yine el-Mukaddesi'den naklen Hinz, Filistin'de (Remle ve Amman) 6,3 litre 

olan bir kilenin varlığından söz eder636. Amnon Cohen’e göre  Kudüs alkali keyli 

6 rıtl çekerdi637. Ancak tahrir defterlerinde Suriye ve çevresinde kile yerine 

daha çok gırâra ve mekkûkle ölçüm işlemi yapıldığı görülmektedir638. 23 

Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i 

İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre yeni kile on ölçek  ve bir ölçek on kutu 

ve bir kutu on zarf idi ve bütün imparatorlukta uygulanacaktı639. Fakat eski alış-

kanlıkları bırakıp yeni ölçülere geçiş pek kolay olmadı ve yukarıda da izah edil-

diği gibi yeni kile kullanımı bir süre sonra ertelenmek zorunda kaldı. 

Halep, Şam eyaletlerinde ve Kudüs çevresinde kile dışında kullanılan 

farklı isimlerdeki mahalli ağırlık ve hacim ölçüleri ise aşağıda verilmiştir. 

 

2) Müdd 

Eskiden kullanılan hububat ölçülerinden biridir. Her biri 4’er şinikten 

meydana gelen 20 kileye denirdi. Miktarı bölgelere göre değişen bu ölçüde de 

bir birlik yoktur. İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan müdd ¼ sa’ kadardı. Fıkıh 

kitaplarında Müdd-i Irakî ve Müdd-i Hicazî diye iki çeşit müdd vardır ve ilki 2 

rıtl, ikincisi de 1 1/3 rıtl olarak tanımlanmıştır. Bir diğer görüş de normal bir 

insanın 2 avuç dolusu meblağ diye açıklanmıştır. W. Hinz müddün değerini 

1.053 lt640, M. Hamidullah ise 500 gr olarak vermiştir641.  

Osmanlı öncesi Anadolu’da beylikler arasında ve beyliklerin yabancı dev-

letlerle ilişkilerinde de müdd kullanılmaktaydı. El-Ömerî Anadolu’daki tüm bey-

liklerin ortak kullandıkları bir ölçü birimi olarak müdden bahseder. Latin Mo-

dius’u Girit’te hububat ölçüsü olarak kullanılmaktadır ve uluslararası bir ölçü 

birimidir. Bu ölçü birimi sonraları Osmanlılar tarafından Venedikliler ile yapılan 

ticari faaliyetlerde soncunda benimsenmiştir ve hacmi 317 litredir642. Yine bu 

dönem içerisinde Aydınoğulları ülkesinde kullanılan müdd Kıbrıs’ta geçerli olan 

müddün iki katıdır643 ki Güney Anadolu’da tahılda 1 moggio (müdd)=20 kile 

                                                           
636 Hinz, s. 50. 
637 C. Kallek, "Kile", s. 571. 
638 Ünal Taşkın (2008), “Osmanlı Devleti’nde Ortadoğu'da Kullanılan Ağırlık ve Hacim Ölçüsü Bi-
rimleri”, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, c. V, sayı 2, Elazığ, s. 75-76. 
639 Osman Ergin, MUB, c. 4, s. 1976. 
640 Hinz, s. 56. 
641 Muhammed Hamidullah, İlk İslam Devleti, İstanbul, 1992, s. 94. 
642 Cafer Çiftçi, “XIV. Yüzyılda Anadolu’da Uç Beyliklerin Siyasi ve İktisadi Faaliyetleri”, Türkler, c. 
VII, Ankara, 2002, s. 403. 
643 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul, 1990, s. 188. 
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kadardır644. Osmanlı memleketlerinde ise her yerde birbirinden farklı olmakla 

beraber, resmî mudd 20 İstanbul kilesi yani 513,120 kg idi. Bu da 4 şinik ederdi.  

Anadolu’da hacim ölçüsü olarak birçok müdd vardı. Kastamonu, Konya, 

İznik, Manisa, Antalya ve Karahisar’da müdd, irdebb’le aynı değerdi idi. De-

nizli’de bunun ¾ irdeb yaklaşık 67,5 litre645, Kütahya’da ve Bursa’da 1 ¼ irdebb 

yani yaklaşık olarak 112,5 litre idi. 1518 yıllarında Mardin’de 8 İstanbul kilesi 

100 müdd idi. Yani 1 müdd 2,052 kilo buğdaya veya 2,66 litreye eşitti. Harput’ta 

1 müdd 8 İstanbul kilesi yani 205,25 kg=266,7 litreye denkti. Arapkir müdd’ü 

Harput müdd’ünün yarısı kadardı646. 

Müdd’ün Halep ve Şam sancaklarında kullanımı Anadolu’daki kadar yay-

gın değildir. Ancak birkaç yerde kullanıldığı görülmektedir. İslamiyet'in ilk yıl-

larında Mısırda kullanılan müdd 2,5 litredir. Ortaçağ sonlarına doğru Su-

riye müddü 2,84 kg  (buğday) veya 3,673 litre civarındadır647. Kudus'te ise 

100 litredir648. 19. yüzyılda Suriye'de Şam, Havran,  Hama,  Humus,  Beyrut,  

Trablussam, Kudüs ve Nablus’ta müdd 10 kiledir649.  

 

3) Deve Yükü 

Hububat ölçümünde kullanılan ağırlık ölçülerinden biri de yük’tür. Yük’le 

kast edilen esasen at, eşek, katır veya deve gibi bir yük hayvanının taşıdığı mik-

tardır. Kilede olduğu gibi yük’de de belirli bir standart yoktur. Her yöreye göre 

değişmektedir650. Genellikle de kileden daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür. Sancak 

kanunnâmelerinde yük’ün mikdarı okka (vukiyye) veya kile olarak verilmiştir. 

Öte yandan yük tâbiri ağırlık ölçüsü olduğu kadar gibi para için de kullanılmak-

tadır651. Ancak bizim burada üzerinde durduğumuz yük hububat ölçüsü birimi 

olanıdır. 

Kaynaklarda himl olarak da geçen deve yükü 180 okka (230,76 kg) sayı-

lırsa da Anadolu’da yolun düz, ya da dağlık oluşuna göre deveye vurulan yük 

                                                           
644 Hinz, s. 58. 
645 Turan Gökçe, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lazıkıyye (Denizli) Kazası, Ankara, 2000, s. 353. 
646 Hinz,s.  57-58; Taşkın, s. 92; Cengiz Kallek, “Müd”, DİA, c. 31, İstanbul 2006, s. 457-458; 
Ünal, “Müdd”, Osmanlı Tarih Sözlüğü. 
647 Hinz, s. 56. 
648 Hinz, s. 57. 
649 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1572. 
650 İnalcık, “Yük (himl) in Ottoman Silk Trade, Mining and Agriculture”, Turcica, XV (Louvain, 
1984), s. 131-156. 
651 Ünal, “Yük”, Osmanlı Tarih Sözlüğü. 
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390 kg ile 735 kg arasında değişmektedir652. İnalcık deve yükünü 200-300 kg 

arasında vermektedir653. Deve yükü Irak’ta teorik olarak 300 menn’den ya da 

her biri 130 dirhem olan 600 rıtl’dan ibretti. Bu da 243,75 kg ederdi. 1518’de 

Doğu Anadolu’nun gümrük oranları da buna benzer bir sonuca götürmekte-

dir654. Tavernier, bazı develerin 500 kg yük taşıyabileceğini hatta gümrüğe yak-

laşıldığında tüccarların devecilerle anlaşarak daha az vergi vermek için bir de-

veye 750 kg yük yüklediklerini kaydediyor655. Osmanlılar develer için 190 ok-

kalık (243.779 kg) üst sınır kabul etmişlerdir. Fakat kısa mesafeler için 200 ok-

kaya (256.600 kg) çıkabilmekteydi. Bu miktarın üzerindeki ağırlık uzun mesa-

feler için hayvanın sağlığı için bir tehdid kabul edilmişti. Fakat çok defa develere 

yüklenen yük ortalama 140 okka (179.620 kg)’dır656.  

1566 tarihli Ruha sancağı kanunnâmesine göre deve yükü 12 boğçadır. 

Her bir boğça da 4 menn-i Amidî eder. Bu durumda deve yükü 48 menn-i 

Âmidî’dir. Âmid meni 1580 dirhem yani 5,067 kg’dır. Buna göre Urfa’da deve 

yükü 243,25 kg olur657. 1548 tarihli Şam eyaleti kanunnâmesine göre Gazze’de 

satılan pirinç için deve yükü 130 rıtl’dır. Şam rıtl’ı 480 dirhem olduğuna göre 

deve yükü yaklaşık 154 kg olur658.  

 

4) Denk   

Miskalin dörte birine veya 6 çekirdeğe eşit ağırlık ölçüsüdür. Denk’in 

dörtte birine kırat, kıratın dörtte birine buğday, buğdayın dörtte birine fitil, ya-

rım fitile nekir, yarım nekire kıtmir, yarım kıtmire de zerre denirdi (Pakalın)659. 

Eskiden Türkler tarafından kullanılan 0,8019 gr’lık ağırlık ölçüsüne denk denil-

mektedir660. Eskiden kullanılan bir nevi ağırlık ölçüsü ki 5.75 gram karşılığı idi. 

                                                           
652 Orhan Şaik, Gökyay, “Halk Dilinde Ölçü Birimleri”, Türk Folklor Araştırmaları, 1981/1, Ankara 
1981,  41-58. 
653 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600, c.1, İstanbul 2000 
(OEST 1), s. 442. 
654 G. Kürkman, aynı eser, s. 349. 
655 Tavernier, Jean-Baptiste, Tavernier Seyahatnamesi, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2006, s. 
154. 
656 Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, çev. M. Tanju Akad, İstanbul 2007, s. 
101. 
657 “Ve deve yükü on iki boğça imiş ve her bir boğça dahi dört menn-i Amidî olup ki her deve yükü 
kırk sekiz menn-i Amidî olur”, Nezihi Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa), Şanlıurfa 2005, s. 178; ay-
rıca OK 5, s. 493. 
658 OK 7, s. 46. 
659 Mehmet Zeki Pakalın, “Denk”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, İstanbul 1971, 
s. 424. 
660 G. Kürkman, aynı eser, s. 349. 
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Türkçe’de at yükünün bir tarafı veya yarım yük anlamına gelen denk için 50 

top=20 çile=2 pastav veya beygir yüküne denk denilmiştir661. Bir başka yerde 

ise bir adamın veya hayvanın taşıyacağı ağırlıkta yapılmış eşya yükü, sandık 

seklinde bağlanmış tüccar eşyası diye tarif edilmiştir. Daha çok hayvanların ta-

şıdığı yükü ifade eden denk’in hafif eşya ağırlığı olan denk’le bir ilgisi yoktur. 

Genelde 50 top veya 50 parça kuması ifade eden denk farklı ağırlıkları da ifade 

edebiliyordu. Mesela Trablus’ta 1 denk pamuk 80 rıtl iken 1 denk pamuk ipliği 

200 rıtl idi662. 1547 tarihli Trablus sancağı kanunnâmesinde sofun 50 kıt’asının 

bir denk, taftanın 50 topunun bir deng belirtilmektedir663.  50 top=20 çile =2 

pastav; bir beygir yüküne de denk denilmektedir664. Denk dördü bir dirheme ya 

da altı arpaya eşit bir ölçü, bir ticaret malı dengi, balyası olarak da tanımlanmış-

tır665. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle 

Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre yeni okka bin dirhem, yani 1000 

gr’dır. Ve bir dirhem on denktir. Bu durumda bir denk 0,1 gr demektir666. 

 

5) Çift  

Suriye’de İstanbul kilesine (20 okka) verilen addır. Bu ölçü birimi Şam-ı 

Serif ve kazalarıyla Havran Sancağı’nda kullanılmaktaydı667. 

 

6) Gırâra  

Kıldan veya ipten örülmüş çuval anlamına gelen gırâra, Mütercim Asım’a 

göre tahrifle haral olarak söylenmektedir668. Kullanıldığı yerlerde işlem yapılır-

ken çuval sayısı esas alınan gırâra, aslında bir ağırlık ölçüsü değil, hacim ölçüsü-

dür669. Daha çok tahıl ölçümünde kullanılan gırâranın miktarı değişkendir. 

Hinz’e göre Şam’da 204,5 kg (265 lt, buğday), Gazze’de 366,75 kg (397,5 lt, buğ-

day) ve Kudüs’te 613,5 kg (795 lt, buğday) değerlerine sahipti670. Makovsky, 

kaynakların Şam gırârasını genellikle 200 kg’ın biraz üzerinde verdiklerini 

                                                           
661 İnalcık, OEST 1, s. 442. 
662 Enver Çakar, Doğu Akdeniz Sahilinde Bir Osmanlı Sancağı: Trablus (1516-1579), Ankara 2012, 
s. 343. 
663 E. Çakar, Trablus, s. 351. 
664 Taşkın (2005), s. 27. 
665 Gökyay, s. 44, 47. 
666 O. Ergin, MUB, c. 4, s. 1976. 
667 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1572; Taşkın (2005), s. 24. 
668 Mütercim Asım Efendi, Burhan-ı Katı, (hzr. Mürsel Öztürk-Derya Örs), Ankara, 2000, s. 289. 
669 Wolf-Dieter Hütteroth, Kamal Abdulfattah, Historical Geograpy of Paletsine, Transjordan and 
Southern Syria in Late 16th Century, Erlangen, 1977, s. 68. 
670 Hinz, s. 46. 
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yazarken, kendisi Kudüs gırârasının değerini 850 lt olarak vermiştir671. A. Esat 

Paşa 19. yüzyılda Şam-ı şerif eyaletinde kullanılan gırâranın değerini 40 çift yani 

40 İstanbul kilesi olarak belirtmiştir672 ki, bu yuvarlak hesapla 1 ton etmekte-

dir673. İnalcık ise gırâranın değerini 50 okka (64,150 kg) olarak vermiştir674. E. 

Ashtor Şam’da 208,74 kg (buğday), Kudüs’te 626,22 kg (buğday), Gazze’de 

313,1 kg (buğday)675 değerlerini verirken Hütteroth-Abdulfettah ikilisinin 

gırâra için farklı bölgelere göre verdikleri değerler şöyledir: Kudüs 500 akçe, 

Nablus 710 akçe, Leccun 140 akçe, Aclun 140 akçe, Gazze 500 akçe, Havran 130 

akçe676.  

Küçüğüne heğbe denilen gırâra, muhtemelen çuval adı altında Osmanlı şe-

hirlerinde kullanılmaktaydı. Kullanılan bu çuvalların ölçüsü ürüne göre fark-

lıydı. Mesela bir un çuvalı 2,5 kile677 iken peynir, yağ, bal ve tuz gibi maddeler 

dolu heğbe ile gelse bir çuval kabul ediliyordu678. Kefe’de 1 çuval 2 kantar, 1 çu-

val un 4 kile, 1 çuval pirinç 18 kile, 1 çuval fındık ezmesi 2,5 kile idi679. İzmir’de 

çekirdekli pamuğun çuvalı 2,5 kantar680, Şam’da bademin çuvalı 1 denk (at yü-

künün yarısı)681, Mora’da ise 130 ledre istefdiye 1 çuval682 kabul ediliyordu. 

İnalcık, çuvalın değerini 2 kantar (112,898 kg) olarak vermiş ve bir çuval fındı-

ğın 2,5 kile (74 dm³), bir çuval pirincin 18 kile (46,184 kg) olduğunu belirtmiş-

tir683. Gırâranın standartları da kanunlarla belirlenmiş olup söyledir: “Harar ki 

Bursa müddiyle bir müdden ziyade ola ve agzı kulaklu baglama narhı on sekize ve 

seyishane çuvalı yakasız olub uzunı on bir karış ve eni sekiz karışdan ziyadece ve 

siyah olsa narhı yigirmi beş akçaya ola ”684. 

                                                           
671 A. Makovsky, “ Sixteenth Century Agricultural Production in the Liwa of Jerusalem: Insights 
from the Tapu Defters and Attempt at Quantification”, Archivum Ottomanicum, IX (1984), s. 109. 
672 Arseven, SA, c. III, s. 1572. 
673 Taşkın (2005), s. 33-34. 
674 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600, Çev. Ruşen Sezer,  İstanbul, s. 250. 
675 Eliyahu Ashtor, “Makayil”, EI2, I, Leiden, 1983, s. 118. 
676 Wolf-Dieter Hütteroth, aynı eser, s. 68. 
677 Ö. L. Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İsleyiş Tarzına Ait 
Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Mecmuası (İÜİFM), XXIII (İstanbul, Ekim 1962- 
Şubat 1963), s. 272. 
678 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) c. 7, İstanbul , s. 403. 
679 Yücel Öztürk, Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe 1475-1600, Ankara 2000, s. 322. 
680 H. Sahillioğlu, “1763’te İzmir Limanı İhracat Gümrüğü ve Tarifesi”, Belgelerle Türk Tarihi Der-
gisi, II/8 (İstanbul, Mayıs 1968), s. 57. 
681 OK, c. 7, s. 30. 
682 OK 6, s. 624. 
683 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 249. 
684 Ö. L. Barkan, “XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve 
Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar II”, Tarih Vesikaları, II/7 (Haziran 1942- Mayıs 1943), 
s. 35. 
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7) İrdeb  

Kelimenin doğrusu "erdib" tir. Mısır'da ve Hicaz'da kullanılan bir cins za-

hire ölçüsüdür. Mısır'da kullanılanı 120 okkadır. Hicaz'daki ise yer yer 100-120 

okka arasında değişirdi. İstanbul'da ise dokuz İstanbul kilesi itibar olunmuş-

tur685 (Bkz. İstanbul Kilesi). İstanbul kilesi 25.56 kg olduğuna göre irdeb yakla-

şık 230 kg demektir. Kökeni Akadlar’a dayanır. Persler’den Yunanlılara ve La-

tinler’e geçmiştir. Osmanlı hâkimiyeti sırasında özellikle Filistin, Irak, Lübnan, 

Mısır, Suriye ve Arabistan’ın birçok yerinde kullanılmıştır. Diğer birçok ölçü bi-

rimi gibi zamana, bölgelere ve ölçülen şeyin cinsine göre farklı değerler alması 

yüzünden irdebin günümüzdeki karşılığını tesbit etmek kolay değildir. Mısır’da 

tahıl ölçmek için kullanılan hacim ölçüsü her biri 8 büyük veya 16 küçük ka-

deh’ten oluşan 6 vayba’ya eşitti. Tam tesbiti zordur. El-Mukaddesî’ye göre, bir 

irdeb’in 6 vayba’sının her biri 15 menn’e eşitti. Bu tür bir menn için her biri 

3,125 gr olan 260 dirhem koyarsak, irdeb için 73,125 kg bir tahıl ölçeği elde edi-

lir686.  

 

8) Kabb  

Özellikle Kudüs’te kullanılan bir hacim ölçüsüdür. Yunanca kabos'tan ge-

lir. 1/6 kafîz yani 19,47 kg buğday veya yaklaşık 25 litredir687.  

 

9) Kadeh  

Mısır'da kullanılan ve iki ayrı değere sahip hacim ölçüsüdür. Küçük ka-

deh’in 16 tanesi 1 vayba, 96 tanesi 1 irdeb eder. Büyük kadeh’in 8 tanesi 1 vayba, 

48 tanesi 1 irdebb ederdi. El-Kalkaşandî’ye göre küçük kadeh 232 dirhem ta-

hıl=716,83 gram buğday ediyordu. Bu bilgiden hareketle 1 küçük kadeh yakla-

şık 0,94 litre, büyük kadeh ise 1,88 litre olarak ortaya çıkar. Bugün 1 kadeh res-

men 2,062 litredir. İnalcık’a göre kadeh 0,25 kiledir688.  

 

10) Mekkûk  

Üstü dar altı genişçe bir su kabıdır. Eskiden beri hacim ölçüsü olarak kul-

lanılmıştır. Daha çok Irak, Suriye, İran, Arabistan gibi yerlerde şarap, buğday vs. 

ölçmekte kullanılırdı. Genel olarak bölgelere göre 7,5 litre ile 105 litre arasında 

değişmektedir. Mekkûk’u 1,5 sâ’ya eşitt sayanlar da vardır. Bu durumda bir 

                                                           
685 Kâmil Kepeci, “Erdeb”, Tarih Lûgati, İstanbul 1952, s. 132-133. 
686 Cengiz Kallek, “İrdeb”, DİA, c. 22, s. 440-442; Hinz, s. 47-48. 
687 Hinz, s. 59. 
688 Hinz, s. 59; İnalcık, OEST 1, s. 443. 



Halep, Şam ve Kudüs Çevresinde Ölçüler ve Tartılar 

407 
 

mekkûk 4,125 litre eder. 12. yüzyılda Halep’te 1,5 rıtl’lık 19 Şeyzer sünbül’ü idi. 

1 Şeyzer rıtl’ı herbiri 3,125 gr olan 684 dirhem olduğuna göre 1 Halep mekkûk’u 

aşağı yukarı 61 kg’lık buğday ağırlığına eşittir. El-Ömerî’ye göre ortalama 2,5 

Halep mekkûk’u 1 Şam gırârasına yani 81,75 kg buğdaya denkti. El-Kalka-

şandî’ye göre ise 1 Halep mekkûk’u 7 Mısır vayba’sı yani 81,2 kg buğday veya 

105 litre idi. Remle’de 8 mekkûk 1 Kâfiz’e eşitti yani 19 litre geliyordu689.  

Öte yandan mekkûk 1519 ve 1547 tarihli Trablus Vilâyeti kanunnâme-

sinde 1 Trablus mekkûk’u 10 İstanbul kilesi gelen bir ağırlık ölçüsü birimi ola-

rak geçer690. Bu da 256,56 kg eder. Ancak nâhiyelere göre mekkûk farklılık arz 

eder.  Kehf, Merkab ve Hevâbî nâhiyelerinde kullanılan mekkûk 1,5 Trablus 

mekkûk’u yani 384,84 kg’dır. Cebele, Balâtanus, Sahyûn ve Lazkiye nâhiyele-

rinde kullanılan mekkûk ise 2 Trablus mekkûku’na yani 20 İstanbul kilesine 

denk olup 513,12 kg eder691. Bu durumda mekkûk 20 İstanbul kilesi olan bir 

müdd’e denk gelmektedir. Nitekim mekkûk Orta ve Doğu Anadolu’da da bir 

müdd’e eşittir692. 

 

11) Mesha  

Filistin’de kullanılan ve beş rıtl ağırlığında olan bir hububat ölçüsüdür. 

Kudüs’te kullanılan rıtlın 800 dirhem olduğu düşünülürse bir mesha 12,828 kg 

eder. 10 okkalık Şam rıtlı ve 12 okkalık rıtl-ı beledi değerleri hesaplanırsa 

64,140 kg veya 76,968 kg eder693. 

 

12) Mudy  

Şam ve Mısır’da kullanılan bir hacim ölçüsüdür. 15 mekkuk değerinde 

olup 61,875 litredir694. 

 

13) Nügi   

Anadolu’da Ortaçağdan beri kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir. Bir çe-

şit kepçe olup, 200 dirhemlik yani yarım okkalık bir ağırlık ölçüsünü ifade eder. 

                                                           
689 Hinz, s. 54-55; G. Kürkman, s. 388. 
690 Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları: Ka-
nunlar, İstanbul 1943, s. 215; E. Çakar, Trablus, s. 346, 354-355. 
691 Enver Çakar, Trablus, s. 271-272, 346. 
692 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu Arazi ve Reaya Kanunnâmelerinde, İlhak Edilen Mem-
leketlerin Âdet ve Kanunları ve Istılahlarını İzleri”, III. Türk Tarih Kongresi, Ankara 15-20 Kasım 
1943, Kongreye Sunulan Tebliğiler, 2. baskı Ankara 2010, s. 489-504.  
693 Taşkın (2005), s. 86. 
694 G. Kürkman, aynı eser, s. 393. 
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Fakat mahalline göre farklılıklar göstermektedir. İpek için 1 batman’ın 12’de bi-

ridir. Standart nügi 72 miskal yani 346,392 gr’dır. Diyarbekir, Mardin, Harput, 

Çemişgezek, Çermik, Bulanık, Sincar, Bayburt, Urfa, Tokat, Gürcistan, Erzurum 

ve Ergani’de 200 dirhem yani 641,4 gr.’dır. Halep’te 100 dirhem, 1576 tarihinde 

Erzincan’da ipek için 160 dirhem yani 513,120 gr’dır695. 

 

14) Rıtl   

Kelime mânası büyük kadeh demektir. Grekçe litra’nın Süryanice yoluyla 

Arapça’ya geçmiş şeklidir. Aslı Latince denkleştirmek ve tartmak anlamındaki 

libro’dan türeyen denge, terazi, tartı manasındaki libra’dır. Sulu şeyler için kul-

lanılan bir hacim ölçüsü birimidir. Rıtlı cahiliye devrinden gelme bir ağırlık öl-

çüsü olarak tanımlayan vardır. Yine Makrizî’den naklen İslam’dan önceki ağır-

lıkların İslam’dan sonrakine oranla iki misli daha ağır olduğunu belirtmekte-

dir696. Bulunduğu mıntıkaya göre değişmekle beraber, yaklaşık olarak 1 rıtl ok-

kanın 1/3’ü ve kantar’ın 1/100’ü ve 10 batman’dır697. Rıtl, genel olarak 130 dir-

hem gelen bir ölçü birimi olarak da tanımlanmıştır698. Filistin’de 1 rıtl tütün16 

okka, 1 rıtl bal 18 okka, 1 rıtl et de 16, 18 veya 21 okka olup şehirden şehire 

değişmekteydi699. Şâmi, Bağdadî ve Kudüsî olmak üzere bir kaç türlü rıtl vardır. 

Şamî rıtl 480 dirhem, Bağdadî rıtl ise 128 dirhemdir. Bazı beldeler ahalisi orta 

vücutlu bir adamın iki avucu dolusu zahire istiab eden ölçüye rıtl demişlerdir. 

Bu 128 küsur dirhem gelir700. Hicaz’da kullanılan rıtl daha muhtelifdir. Trablus-

garp’ta rıtl yerine cerre kullanılır. Her cerre 6 gıraf ve her gıraf 560 dirhemdir701. 

İnalcık rıtl yerine ratl olarak diyor; buna göre standart ratl 12 ûkiya (1 ûkiya 

27,8 gr) yani 333,6 gr’dır. 18. yüzyılda İstanbul’da 876 dirhem yani 2.809 kg’dır. 

19. yüzyıl Cidde’de 11.3 dirhem (360 gr); Mezopotamya’da 1 okka (1.283 gr); 

Suriye’de 2 veya 2.5 okka (2.564 veya 3.205 gr) idi. Sivas’ta 1440 dirhem yani 

                                                           
695 Hinz, s. 29; İnalcık, OEST 1, s. 446; Taşkın (2005), s. 95-96. 
696 A. S. Atiya, “Rıtl”, İslam Ansiklopedisi (İA), IX, İstanbul, 1979, s. 727. 
697 Ahmet Akgündüz, (1991), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) c. 3, İstanbul, s. 
497. 
698 Neset Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu Arazi ve Reaya Kanunnamelerinde İlhak Edilen Mem-
leketlerin Adet ve Kanunları ve Islahatların İzleri”, III. Türk Tarih Kongresi, 15-20 Kasım 1943, 
Ankara 1948, s. 502; Yılmaz Kurt, “Sis Sancağı (Kozan-Feke) Mufassal Tahrir Defteri Tanıtımı ve 
Değerlendirmesi II: Ekonomik Yapı”, OTAM, 2, Ankara 1981, s. 173. 
699 Orhan Hülagü, “Osmanlı’nın Son Döneminde Filistin’in İktisadi ve İdari Durumuna Bakış”, 
OTAM, 9 (Ankara, 1998), s. 510.  
700 Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgati, s. 284; Pakalın, c. III, s. 35. 
701 Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve 
Tâbirler, 2. baskı, Ankara, s. 47. 
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4.618 kg idi. 11. yüzyıl’da Ahlat ve Nizip’te 300 dirhem (962.1 gr)’di. Arap ülke-

lerinde standart (lidre/litra) 12 ûkiya (337.55 gr); Endülüs’te 453.3 gr. idi. 11.-

12. yüzyıllarda Kuzey Afrika’da baharat için 140 dirhem (437.5 gr); 17. yüzyılda, 

Halep’te İpek için 700 dirhem (2.217 kg) idi. Suriye’de 600 dirhem (1.850 

kg)’di702. İnciciyan’a göre Halep’te 12 oguyi yahut 720 dirhemdir. Bağdad ve 

Basra cihetlerinde rıtl 570 dirhem ve Mısır’ınki 144 dirhemdir. Mısır’ın 100 rıtl’ı 

İstanbul’da 36 okka yapar703. Evliya Çelebi rıtl’ı 130 dirhem olarak vermekte-

dir704. 

 

15) Sünbül  

Antakya, Kuseyr, Altunözü, Süveyde, Sugur ve Cebel-i Akra’da kullanılan 

bir hacim ölçüsü olup, Şeyzer’de her biri 684 dirhem olan 1,5 rıtl yani 3,206 kg 

buğday veya yaklaşık 4,16 lt idi. Fakat Antakya kazası nahiyelerinde kullanılan 

sünbül ise 14,86 kg’dır ve bu miktar da zamana göre değişmekteydi705. 

 

16) Fıçı   

Uzunluğuna kesilmiş tahta parçalarından yapılan ve üzerine ağaç ya da 

demir çember geçirilen kaptır706. Fıçının içine şarap, sirke, bal, yağ vs. konula-

bilmektedir. Farklı maddeler için değişik ölçülerde fıçılar kullanıldığı görülmek-

tedir. Medre, varil ve karatil gibi ölçülerin en büyüğüdür. 1-20 medre arası 1 

varil, 20-40 medre 1 karatil, 40 medreden yukarısı ise 1 fıçı idi. Bir kapta bulu-

nan 1 ila 20 medre arası miktar bir varil kabul ediliyordu707. Fakat bu daha zi-

yade şarap için geçerli olup, diğer maddelerde değişmekteydi. Öte taraftan, ge-

nellikle sıvı maddeler için kullanılan fıçı’nın deri için de kullanıldığı görülmek-

tedir. Mesela, Şam Sancağı Kanunnamesi’nde sincap derilerinin her fıçısının 14 

rıtl olduğu (1000 cild) ifade edilmektedir708. Akkerman’da standart fıçı=2 si-

haf=8 karatil=226,596 kg idi. Havyar için 52 medre (225,798 kg), şarap ve bal 

için de 40 medre (89,810 kg) kabul ediliyordu709. Trabzon’da ise fıçının yarısına 

                                                           
702 OEST 1, s. 446. 
703 P. G. İnciciyan, “XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı Devleti, Tartılar ve Ölçüler”, Hayat Tarih Mecmu-
ası, c. 2, sayı 8 (Eylül), s. 72; Hinz, s. 34-41. 
704 Evliya Çelebi Seyahatnamesi  4. Kitap Topkapı Sarayı Bağdat 305 Numaralı Yazmanın Transk-
ripsiyonu-Dizini (2001), (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı 
Kredi Bankası yay., İstanbul 2001, (EÇS), 4. Kitap, s. 232. 
705 Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), s. 243; Taşkın (2005), s. 110. 
706 Gökyay, s. 48. 
707 Y. Öztürk, Kefe, s. 324. 
708 “Ve sincab fuçısından her fuçı on dört rıtl ki bin cild olurmış”, Barkan, Kanunlar, s. 224. 
709 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 250. 
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“miso fıçı” denmekteydi. Yine, bazı yerlerde fıçının karışla ölçüldüğü ve bir ka-

rışa iki akçe alındığı da bilinmektedir710.  

 

17) Cerre   

Cerre, rıtl aynı manaya geldiği gibi ağaçtan yapılan su kabına veyahut top-

raktan yapılmış karınlı kaba denirdi. Cerre, pekmez ve bal gibi ürünlerin satımı 

sırasında kullanılan bir ölçüdür. Trablusgarp’da sekiz okka 270 dirhem (11,128 

kg) iken, Kudüs’te beş rıtl (12,828 kg) idi711. 

 

18) Sandık   

Şeker, çini, sabun, incir vs. türünden maddeler için kullanılan bir ağırlık 

ve hacim ölçüsü birimidir. Ancak standardı belirlenememiştir. 1 sandık şeker 60 

okka, incir için 220 okka geldiği görülmektedir. Akkirman’da 1 sandık 2 kantar-

dır712. Kudüs’te ise, elma ve armut yükü 4 sandık olarak kabul ediliyordu. Ku-

düs’te himl (yük) 140 rıtl ve rıtl 900 dirhem olduğuna göre bir sandık 101 kg 

kadar etmektedir713. Altın ve gümüş parayı taşımak için de sandık kullanıldığı 

görülmektedir. Selanikî’ye göre bir sandık 50 filori altın almaktadır714. 

 

19) Kantar 

Kantar ağır şeyleri tartmakta kullanılan bir tartı âleti olduğu gibi aynı za-

manda ağırlık ölçülerinden biri olup 44 okka yani 56,452 kilograma bedeldi. An-

cak yörelere ve ölçülen ürüne göre farklılık gösterir, 44 kg ile 327 kg arasında 

değişirdi715. Arap ülkelerinde 1 kantar 100 rıtl yani 45 kg idi. 19. yüzyılda Ana-

dolu’da 180 okka yani 230.922 kg’dı. Bursa kantarı 43,5 kg’dı. 19. yüzyılda Su-

riye’de 200 okka yani 242.400 kg; 19. yüzyılda Mardin’de 240 okka yani 

307.896 kg; 19. yüzyılda Halep’de 250 okka yani 320.725 kg; Cenova’da 100 rot-

tolo yani 47.600 kg idi716.  

                                                           
710 OEST 1, s. 443; Taşkın, s. 31-32. 
711 Taşkın (2005), s. 20. 
712 Y. Öztürk, Kefe, s. 324. 
713 “ Ve armud ve elma yükünden ki, her yükü dört sanduk olur, her sanduktan buçuk rıtl elma ve 
armud alınur”, OK 7, s. 54. 
714 Selânikî I, s. 372. 
715 E. V. Zambaur, “Kantar”, İslam Ansiklopedisi (İA), c. VI, İstanbul 1996, s. 165; C. Kallek, “Kantar”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 24, İstanbul 2001, s. 318-319. 
716 İnalcık, Metroloji, s. 36; OEST 1, s. 443; Hinz, s. 30-33) 



Halep, Şam ve Kudüs Çevresinde Ölçüler ve Tartılar 

411 
 

Kantar 16. yüzyılda Halep ve Hama’da 228 kg, Şam (Dımaşk)’da 185 kg 

idi717. Venedik kaynaklarına göre Şam’da baharat ve boya için kullanılan kantar 

180 kg geliyordu718. 

23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle 

Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre bir kantar 10 batmandır. Yeni 

batman ise 10 okkadır. Bir yeni okka 1 kg olduğuna göre yeni batman 10 kg, yeni 

kantar ise 100 kg’dır719 (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Çeşitli Kantar Değerleri 

Ölçü Adı Kullanıldığı Yer Değeri Kg Karşılığı 

Standart kantar  44 okka 56,452 

Arap ülkeleri  100 ratl 45 

Kantar Anadolu 19. yüzyıl 180 okka 230,922 

Burs Kantarı Bursa  43,5 

Suriye Suriye 19. yüzyıl 200 okka 242,400 

Mardin  240 okka 307,896 

Halep  250 okka 320,725 

Halep 16. yüzyıl  228 

Şam 16. yüzyıl  180-185 

Cenova  100 rottolo 47,600 kg 

1881’de Kantar Bütün imparatorluk 10 batman 100 kg 

 

20) Fusha   

Fusha 1519 ve 1547 tarihli Trablus iskelesi kanunnâmelerinde geçer. 

Trablusşam’da sabunun ölçümünde kullanılan bir birimdir. Kanunnameden an-

laşıldığına göre, kantardan daha büyük bir ağırlığı ifade ediyordu. “…ve her fusha 

sabundan ikişer sikke altun ve fusha tamam olmayub kantar ile dâhil olsa her kan-

tarına onar akçe alınur”720, ifadesindeki iki birim arasındaki fiyat farklılığı 

fusha’nın kantar’dan daha büyük bir ağırlık olduğuna işaret etmektedir fakat 

mikdarı açıklanmamıştır. Fakat altının 16. yüzyılda 60 akçe civarında olduğu 

                                                           
717 E. Çakar, Trablus, s. 272. 
718 Ü. Taşkın, Safed, s. 150. 
719 O. Ergin, MUB, c. 4, s. 1976. 
720 OK 3, s. 499; OK 7, s. 80; Trablus, 352. 
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dikkate alınırsa ikişer altın 120 akçe eder. Her kantardan 10 akçe alındığına 

göre füsha 12 kantar olur721.  

 

21) Ferde  

Küçük denk, top. 3 kantar yani 132 okkadır ve kahve tartısı için kullanılır. 

Fakat ferde’nin hakiki ağırlığı sabit değildir. 100, 120 veya 125 okka gelen ve 

yarım deve yükü addedilen kahve çuvallarına da ferde denir722. Evliya Çelebi 

Mısır’da iken kahve ölçeği olarak ferde’yi kullanıyor723. Ferde ayrıca Mehmet Ali 

Paşa idaresindeki Mısır yönetiminin Kudüs ve çevresinde 14-60 yaş arasındaki 

bütün erkeklerden aldığı verginin adıdır. Bu vergi Müslümanlar arasında bir 

nevi cizye gibi algılanmış ve Mısır yönetiminin tepki çeken diğer bazı uygulama-

larına karşı isyanlar çıkmıştır724. 

 

22) Kırat  

Keçiboynuzu çekirdeği anlamına gelen ve harrube olarak da bilinen kırat 

Avrupa dillerine “carat” seklinde geçmiştir. Ağırlık, uzunluk, alan ve hacim öl-

çüsü olarak geçen kırat, geniş bir kullanım alanına sahiptir. İslamiyet’in ilk dö-

nemlerinde para ağırlığı olarak kullanılan kırat Mısır cam vezinleri incelendi-

ğinde ortalama 0,196 gr kadardır. Bazı kaynaklar ise Mısır harrubesinin değe-

rini 1/24 miskal veya 1/18 dirhem olarak vermektedir. Arap miskalinin 4,722 

gram olduğu düşünülürse bu değer 0,19675 gr olur. Irak için 1 kırat daima 1/20 

miskaldir. Anadolu, Suriye, Arabistan gibi bölgelerde ise 1/24 miskaldir. W. 

Hinz Irak için dirhemi 3,125 olarak kabul ettiğinden dolayı kıratı 0,2232 gr ola-

rak bulmuştur. Diğer yandan Hinz Mısır, Mekke ve Suriye için bir kıratı 0,195 

gram, Anadolu için ise 0,2004 gram değerlerini bulmuştur.  

1548 tarihli Şam vilayeti kanunnamelerinde miskalin 24 kırata725, 1670 

tarihli Kandiye Kanununda da şer’î dirhemin 14 kırata, kıratın ise 5 arpaya eşit 

olduğu belirtilmektedir726. Darphane usulünce bir kırat 4 buğday, bu dört buğ-

day da 5 arpa ağırlığına eşit görülmüştür. 19. yüzyılda 32 kıt’alık kırat dirhemin 

                                                           
721 Taşkın (2005), s. 32. 
722 İnciciyan, s. 72-74. 
723 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye 
Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452, Numaralı Yazmala-
rının Mukayeseli Transkripsiyonu - Dizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 
1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2007, s. 76, 223. 
724 Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Ankara 2004, s. 55.  
725 Barkan, Kanunlar, s. 220. 
726 Barkan, Kanunlar, s. 352. Burada kullanılan dirhem 14 kıratlık dirhem-i şer’îdir. Örfî dirhem 
16 kırattır.   
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1/16’ine eşit kabul ediliyordu727 ki, bu durumda bir kırat 0,2004375 gr olmak-

tadır. Bu hesaplamada dirhem 3,207 gr olarak alınmıştır. 26 Eylül 1869 tarihli 

kanunnameye göre ise şu eşitlik benimsenmiştir. 1 Kırat=4 Buğday, 1 Buğday=4 

Fitil, 1 Fitil=2 Nakir, 1 Nakir=2 Kıtmir, 1 Kıtmir=2 Zerre veya 1 kırat=¼ 

denk=1/16 dirhem=1/24 miskal=0,20046015625 gr728. Ancak 19. yüzyılda kı-

rat dirhemin onaltıda biri kabul edilmiştir. Bu durumda kırat miskal’in 24’te biri 

yani 4 dang yani 0,2004687 gramlık bir ağırlık ölçüsü olmaktadır. Kırat elmas 

ve mücevher gibi kıymetli şeylerin tartılmasında kullanılırdı. Miskalin dörtte bi-

rine denk, dengin dörtte birine de kırat denilirdi. Şer’î kırat 0,2232 gr idi729. Ev-

liya Çelebi’ye göre İranda kullanılan kırat 5 arpa ağırlığındadır730. Kırat, Mısır’da 

hacim ölçüsü olarak kullanıldığı gibi (1 kırat 1/32 kadeh veya 0,064 litredir) 

alan ölçüsü olarak da kullanılmaktadır. Bugün 1/24 feddân ya da 175,035 met-

rekaredir731. Ayrıca Mısır’da uygulanan toprak sisteminde hisselere de kırat de-

nilmektedir732. 

 

23) Batman /Menn 

Anadolu’da kullanılan en önemli ağırlık birimlerinden biri batmandır. Pi-

rinç, sabun, helva, boya, iplik, demir, bakır, gön, deri vs. gibi maddelerin tartıl-

masında kullanılan batman yörelere göre farklılık gösteriyordu. Ölçülen mad-

deye göre ağırlığı 2-6 okka arasında değişmektedir. Pagelotti, 1340’larda ziyaret 

ettiği önemli bir ticaret merkezi olan Ayasluk (Efes)’ta batman’ın 32 Cenova lib-

resi’ne (10,144 kg) eşit olduğunu belirtmiştir733. Nitekim beylikler döneminde 

batman’ın 10-15 kg arasında bir ölçü birimi olduğu söylenmektedir. Kaynak-

larda menn veya menne olarak da geçen batman, alan ölçümünde de kullanıl-

maktaydı. Alan ölçüsünü batman cinsinden belirlerken muhtemelen belli bir 

miktarda ekilen tohum veya alınan mahsulün araziye oranı esas alınmıştır. S. 

Sami batmanın mayiat ve hububat için kullanılan bir ölçü olup 2-8 okka arasında 

değiştiğini kaydeder. Ancak 2 ila 6 okka arasında bir ağırlığa sahip olduğu gö-

rüşü de vardır734. Buna karşılık H. Sahillioğlu 1 batmanı 620 dirhem olarak 

                                                           
727 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III, s. 1569. 
728 Taşkın (2005), s. 58-59. 
729 İnalcık, OEST 1, s. 444; Hinz, s. 33-34. 
730 Evliya Çelebi Seyahatnamesi  4. Kitap, s. 232. 
731 Hinz, s. 62, 82. 
732 Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batı’da İş Ortaklıkları Tarihi, İstanbul 1999, s. xiii. 
733 Cengiz Kallek, “Batman”, DİA, c. 5, s. 199. 
734 Pakalın, c. I, s. 174. 
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vermiştir735. Osmanlı ülkesinde yörelere göre değişen batman çeşitleri bulun-

maktaydı. Arap coğrafyasında kullanılan batman, menn seklinde ifade edili-

yordu. Fakat bu coğrafyada batman’dan çok rıtl ağırlık birimi olarak kullanıl-

maktaydı. Bazı bölgelerde menne rıtl denildiğine de rastlanmaktadır. Nitekim 

Mekke ve Medine’de ortaçağın sonlarına kadar kullanılan ve bazı kaynaklarca 

260 dirheme eşitlenen ölçü birimi rıtl olarak adlandırılırdı.  

Batman’ın 7,4 kg’lık bir birim olduğunu, ancak Anadolu menn’inin değeri-

nin 5 ila 8 kg arasında değiştiği de belirtilir. Bazıları bu değeri 7,3 kg olarak ver-

miştir736.  

Halil İnalcık menni ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ağır men 

12 okka (15,288 kg) hafif menn ise 6 okka (7, 696 kg) idi. Bundan başka 12 

(16,036 kg) okkalık başka bir menn de kullanılırdı737. Aynı yazar batman ile 

menn’i ayrı ayrı vermiştir. Standart batmanın 18 okka veya 23 kg (72 

lidre=7200 dirhem=23.094 kg) ve 19. yüzyılda Anadolu’da ise 7,694 kg oldu-

ğunu belirtmektedir738. Yine İnalcık’a göre 15. yüzyılda Bursa’da kullanılan bat-

man 15-16 (19,245-20,528 kg) civarındadır. Musul’da ipek için 800 dirhem 

(2,566 kg)’dır739.  

Kefe’de ise standart menn 833 gram’dır740. Adana’da 19. yüzyılda 4,848 

kg, Antep’te 720 dirhem, Bağdat’ta 6 okka, Basra’da 1675’te 10,886 kg, Bay-

burd’da 12 nügi (bb), Bursa’da 15. yüzyılda 15-16 okka yani 19,245 kg-20,528 

kg, Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kahta’da 6 kg, Çemişgezek’te 1800 dirhem, 

Diyârbekir’de 1580 dirhem (5,067 kg), Erivan’da 3,36 kg, Erzincan’da 1920 dir-

hem (12 nügi ki her biri 160 dirhem), Erzurum ve Bayburt’ta 12 nügi (her biri 

200 dirhem), Gümüşhane’de 6 okka, Harput’ta 1800 dirhem, Kastamonu’da 8,2 

kg veya 7,6 kg, Kemah’ta 12 nügi (her biri 170 dirhem), Küre’de 9 okka/11,52-

11,545 kg, Mardin’de 12 nügi (her biri 78 dirhem), Erciş ve Bargiri’de 6 vukiyye, 

Siird’te 6 okka, Sivas’ta 18 okka, 18. yüzyılda ise 3 kg, Urfa’da 19. yüzyılda 2,309 

kg idi. 

                                                           
735 Halil Sahillioğlu, “XVIII. Yüzyıllarda Sanayi Bölgelerimiz ve Ticarî İmkânları”, Belgelerle Türk 
Tarihi Dergisi, c. 11, (Ağustos 1968), s. 61-66. 
736 Cengiz Kallek, “Men”, DİA, c. 29, s. 105. 
737 İnalcık, Metrology, s. 340-341. 
738H. İnalcık, “Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere Pazar Rekabetinde Emek Maliyeti-
nin Rölü”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 1979-80, Özel Sayısı, s. 3; aynı yazar, Osmanlı İmparatorluğu 
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 248; aynı yazar, OEST 1, s. 445. 
739 OEST 1, s. 441. 
740 Y. Öztürk, Kefe Sancağı, s. 325. 
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16. yüzyılda Trablus ve Dımaşk beldelerinde pamuk ölçümünde menn ve 

batman kullanılıyordu. Menn kantar’ın yüzde birine eşitti741. 

 

24) Okka  

Kıyye, vukıyye ve vakıyye gibi adlarla da anılan okka Osmanlı imparatorlu-

ğunda en yaygın olarak kullanılan ağırlık ölçüsüdür. Okka, 400 dirhem=4 ratl-ı 

rûmî (1,282945 kg) ağırlığındadır. Okkaya tam anlamıyla bir Osmanlı ölçüsü gö-

züyle bakılabilir. Kaynaklarda ufak tefek farklılıklar dışında temelde 400 dir-

hemdir. Bu farklılıklar kanaatimizce dirhem değerlerinin farklı olarak alınma-

sından kaynaklanmaktadır. Gerçi R. Kasaba okkanın farklı bölgelerde farklı de-

ğerlere sahip olduğunu söylemiştir742. Muhtemelen Kasaba’nın kastettiği ukiyye 

olmalıdır. Standart okka değerini 1,28 kg, 1,2288 kg, 1,248 kg, 1,280 kg, 1,225 

kg, 1,25 kg verenler vardır. Fakat bu küçük farklar dirhemin değerinin farklı 

alınmasından kaynaklanmaktadır. Bazıları dirhemi 3,207 gr alırken bazıları 

3,072 gr olarak hesaplamışlardır. İnalcık ise standart Osmanlı okkasını 4 rıtl-ı 

rumi=400 dirhem=1,282945 kg olarak vermiş, farklı okkaları söyle sıralamıştır: 

Mezopotamya (ağır okka) 3,210 kg Mısır ve Cidde (19. yy) 1,050 kg Arnavutluk 

1,412 kg743. Liva-i Aydın kanunnâmesinde “Liva-yı Aydın” okkasının 300 dirhem 

olduğu görülmektedir744. Yine, F. Emecen Saruhan bölgesinde kullanılan okka-

nın İstanbul okkasından farklı olmasının muhtemel olduğunu söylemektedir745. 

Abdülaziz devri sadrazamlarından olan Ahmet Esat Paşa Muş okkasının değe-

rini 500 dirhem olarak vermiştir746. Van okkası için 460-470, Bayezid ve Hoy 

okkasını 700, Basra okkasını 550 dirhem verenler de vardır747. Bunlar dışındaki 

okka değerleri birbirlerine oldukça yakındır. Bunların yanı sıra Faroqhi 1,2344 

kg’lık bir Karaman kıyyesinden bahsetmektedir748. Ancak sırasıyla 3,072 ve 

3,207 gr’lık dirhemleri esas alırsak okkanın 1228,8 veya 1282,8 gr olduğunu bu-

luruz ki standart okkanın bu değerlerden biri olması gerekir749. 23 Eylül 

1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi 

                                                           
741 E. Çakar, Trablus, s. 272. 
742 Reşat Kasaba, The Ottoman Empire and The World Economy-The Nineteenth Century, State Uni-
versity Of Newyork Press, Albany, 1988, s. 117. 
743 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 253; OEST 1, s. 446. 
744 OK  2, s.157. 
745 Feridun Emecen, XVI. Yüzyılda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 250. 
746 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1567. 
747 İnciciyan, s. 72. 
748 S. Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, İstanbul. 1993, Tablo 33. 
749 Taşkın (2005), s. 96-97. 
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Hakkında Kararnâme”ye göre yeni okka bin dirhemdir. Ve bir dirhem 1 gr’dır. 

Yeni okka bu durumda 1000 gr olmaktadır750. 

 

25) Ukiyye   

Vukiyye şeklinde de geçer. Okka demektir. Daha çok Arabistan, Mısır, Su-

riye ve Irak’ta kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir. Prensip olarak 1/12 rıtl idi 

fakat her ülkede farklı ağırlıkta idi. Mısır’da 12 dirhem, 37,5 gr; Bağdat’ta 10 5/6 

dirhem, 33,85 (yakl. 33,9), Mekke (İslamiyetin ilk yılları), 40 dirhem 125 gr; 

Mekke’de (17. yy) 1/15 rıtl 27,08 (yakl. 27,1 gr); Şam’da 50 dirhem (1/12 rıtl) 

154,166 (yakl. 154,2 gr); Halep’te (Şeyzerî) 60 1/3 dirhem (dirhem 3,14 gr) 

189,4 gr; Halep (Kalkaşendî) 60 dirhem (dirhem 3,167 gr) 190 gr; Hama 55 dir-

hem 171,87 (yakl. 171,9 gr); Humus 72 dirhem 225; Kudüs 66 2/3 208,3 gr. 

idi751. 

 

26) Dirhem   

İslam dünyasında en çok kullanılan ağırlık ölçülerinden biri dirhemdi. Kö-

keni Yunanlıların drahmi’sine dayanır. Fakat dirhem kullanıldığı bölge ve za-

mana göre değişiklik göstermektedir. Bu durum maalesef dirhemin asıl ağırlığı-

nın öğrenilmesinde karışıklığa yol açmaktadır. Burada bilinmesi gereken dirhe-

min İslam toplumlarında veya İslam coğrafyalarında sabit bir değerinin olmadı-

ğıdır. Geleneksel İslam kaynakları dirhemi 14 kırat olarak göstermişlerdir. Ön-

celeri dirhemin 20, 10 ve 12 kırat takdir edilmesi çeşitli tartışmalara yol açtığın-

dan Hz. Ömer zamanında bu üç dirhemin ortalaması alınarak 14 kırat üzerinden 

kullanılması kabul edilmiştir. Fakat kırat’ın ağırlığı konusunda da kesin bir ra-

kam yoktur. Bu yüzden dirhem bazı yerlerde 3,2075 gram gösterilmiştir. Bu 

ağırlığın 400 katı okka itibar olunmuştur. Bazı yerlerde bir buçuk dirhem bir 

miskal itibar olunmuştur. Miskalin dörtte birine bir denk, dengin altıda birine 

çekirdek, dörtte birine ise kırat denirdi. Kıratın dörtte biri buğday, buğdayın 

dörtte biri fitil, fitilin yarısı nekir, onun yarısı kıtmir, onun yarısı zerre diye anı-

lırdı. Dirhem, aynı zamanda bir dirhem gümüş ağırlığında olan para ünitesi kar-

şılığında, kullanılırdı. Yalnız bunun ağırlığı 3,2075 gram olmayıp örfî dirhem 14 

kırat yani 2,8065618 gr olarak kabul edilmiştir. Bizans ve erken İslam dirhemi 

3.125 gr’dır. Tebrizî dirhem 1700'e kadar parada 3.072 gr’dır. Dımışkî dirhem 

                                                           
750 O. Ergin, aynı eser, c. 4, s. 1976. 
751 Hinz, s. 43; Taşkın (2005), s. 115-116. 
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ise 3,086 gr’dır752. Fakat II. Mehmed’den başlayarak II. Abdülhamid devirlerine 

kadar çeşitli tarihlerde kullanılmış 32 adet 1 dirhemlik Osmanlı dirhem ağırlık-

larının ortalaması 3,14875 gr bulunmuştur753. Evliya Çelebi’ye göre İran’da kul-

lanılan dirhem 33 arpa ağırlığında, Mısır’da ise 40 semin arpa ağırlığındadır754. 

 

27) Oguyi  

Halep’te kullanılan 60 dirhemlik bir ağırlık ölçüsü birimidir755. 

 

28) Zarf  

Kulpsuz fincanların elde tutulurken elin yanmaması için fincanı içine koy-

mağa mahsus kaba denirdi. Tahta, pirinç, altın ve gümüş gibi çeşitli maddeler-

den yapılan zarflar oldukça sanatkârâne olurdu (Pakalın)756. Kab, kılıf, mahfaza 

anlamlarına gelen zarf, bir ağırlık ve hacim ölçüsü olarak da kullanılmıştır. Özel-

likle Arap coğrafyasında kullanılan zarf, Osmanlı ölçü standardizasyonu çerçe-

vesinde yeni ölçüler içinde kendini bulmuştur. Buna göre 1 kile=10 yeni si-

nik=100 ölçek=1000 yeni kutu=10000 zarf eşitliği olan yeni ölçüler yürürlüğe 

girmiştir. Ölçü reformundan önce 1 eski kile 16 zarf iken, yapılan değişiklikle 

zarfın hacmi küçülmüştür. Anadolu’da kilenin aksamı olarak kullanılan zarf kü-

çük bir değere sahipti. Arap coğrafyasında yağ ve bal gibi ürünlerde kullanılan 

zarf, Gazze’de 30 rıtl balı ifade ediyordu. Gazze rıtlı 800 dirhem olduğuna göre 

bir zarf yaklaşık 77 kg kadardır757. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni 

Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre 

zarf desilitre demekti758. 

 

29) Kıdr  

Civa (zeybak) ölçülen bir kap. 1548 tarihli Şam eyaleti kanunnâmesinde 

geçer759.  

 

                                                           
752 Pakalın, “Dirhem”, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, s. 453; Ali Himmet Berki, aynı eser,  
s. 12; Hinz, s. 3; OEST 1, s. 442; Halil Sahillioğlu, “Dirhem”, DİA, c. 9, s. 368-371; Halil, İnalcık, Ka-
nunnâme-i Sultanî Ber Mûceb-i Örf-i Osmanî, Ankara 1956, s. 66; Taşkın, s.27-28. 
753 G. Kürkman, aynı eser, s. 351 vd. 
754 Evliya Çelebi Seyahatnamesi  4. Kitap s. 232; Evliya Çelebi Seyahatnamesi  10. Kitap, s. 221. 
755 İnciciyan, s. 74. 
756 Pakalın, c. III, s. 648. 
757 Taşkın (2005), s. 123; OK 7, s. 46. 
758 O. Ergin, MUB 4, s. 1971. 
759 “Ve zeybak ya’ni civanın her kıdr’ına üçer akçe”, OK 7, s. 30. 
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30) Miskâl   

Bir cismin vezni, tartısına dendiği gibi bir buçuk dirhem veya 24 kırat 

ağırlığında eski bir ağırlık ölçüsüne de miskâl denirdi. Daha çok altın, gümüş ve 

mücevherat gibi kıymetli madenlerin tartılmasında kullanılırdı.  

Bütün İslam ağırlık ölçüsü temelini Yunanların drahmi’sine dayanan dir-

hem ile Roma-Bizans ölçüsü Solidus’a dayanan miskal oluşturur760. Şeri’ata göre 

miskal’in dirhem’e nisbeti 7/10, uygulamada ise 2/3’dir. Abdülmelik 669 (h.77) 

tarihli malî ıslahatta miskali altın ağırlığı için ölçü vahidi olarak kabul etmiştir. 

Onun dinarı 65,55 danelik (4,25 gr) miskal ağırlığındaydı ve bu sebepten miskal 

dinarın karşılığı olarak kullanılmıştır761. Ancak dirhemde olduğu gibi miskalde 

de standard yoktur. Dirhem ile orantılı olarak hesaplandığını düşünürsek farklı 

dirhem değerlerinin miskalin değerini bulmamızı güçleştirir.  

Miskal değerlerine bölgesel açıdan baktığımızda farklı değerler ortaya 

çıkmaktadır. Hinz, Osmanlı miskalini 4,81 gr olarak vermiştir762. Ancak, Sahilli-

oğlu Osmanlı miskalinin takriben 1650’ye kadar 4,608 gr olduğunu belirtir763. 

Ancak Sahillioğlu başka bir çalışmasında miskalin değerini 4,81 gram olarak 

vermiştir764. Muhtemelen 1650'den dirhemin değerindeki değişime paralel ola-

rak miskal'in değerinde de bir değişim söz konusudur. Dirhemin 3,072 gr’lık de-

ğerinin 17. yüzyılda 3,207 gram olarak kullanılmasına bağlı olarak miskal değeri 

4,81 gr (3,207x1,5=4,8105 gr) olmuştur. 

Pakalın, miskali 4,5 gr olarak gösterirken765, Sertoğlu766 ve Akgündüz767 

4,81125 gr olarak kabul etmişlerdir. Eczacılıkta ise dirhem 3,32 gr hesabıyla 

miskal 4,98 gr olarak kabul edilmiştir. Hinz, Mısır miskalinin 4,68 gr olduğunu 

söylemektedir. Ancak, dirhemin Mısırdaki serüvenine bakarsak 1,5 dirhem 1 

miskaldir eşitliğiyle bu değerin de değişken olduğunu görürüz. Dirhemin 3,072 

gr hesabıyla miskal 4,608 gr eder. 3,0884 gr hesabıyla 4,6346 gr; 3,0898 gr he-

sabıyla da 4,6347 gr olarak karşımıza çıkar. Hinz, Suriye’de kullanılan miskal 

için 4,427 ve 4,46 gr gibi iki değer vermiş ve Şam miskalini bunlardan farklı bir 

değerle 4,62 gr olarak belirtmiştir. Hinz, Irak miskali ve Basra miskali gibi iki 

                                                           
760 Hinz, s. 1. 
761 J. Allan, "Miskal", İA, VIII, İstanbul, 1979, s. 373. 
762 Hinz, s. 6. 
763 H. Sahillioglu, Studies On Ottoman Economic and Social History, İstanbul 1999, s. 32-33.  
764 H. Sahillioglu, "II. Süleyman'in Techiz ve Tekfini",  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 4  (İstanbul,  
1968),  s. 72. 
765 Pakalın, “Miskal”, aynı eser, c. II, s. 546.  
766 Mithat Sertoğlu, “Miskal”, Osmanlı Tarih Lugati. 
767 OK 2, s. 209. 
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ayrı miskal üzerinde durmaktadır. Ancak bu değerler birbirine çok yakındır. 

Irak miskali için 4,452 gr, Basra miskali için de 4,4 gr değerlerini vermiştir768.  

Osmanlı Devletinde kullanılan miskal için de, dirhemde olduğu gibi, Ana-

dolu’yu merkez alarak 1650’ye kadar 4,608 gr769, bu tarihten sonra ise 4,81 

gr’lık değerlerden bahsedebiliriz770. İnalcık, miskali Ortaçağ İslam dünyasında 

4,233 gr olarak veriyor. Osmanlı standardı ise 1,5 dirhem yani 24 kırat (4,81 

gr.)’dır771. Evliya Çelebi’ye göre İran’da kullanılan miskal 100 arpa ağırlığında, 

Mısır’da kullanılan miskâl ise 100 buğday ağırlığındadır772.  

 

31) Timin  

Halep’te kullanılan ¾ İstanbul kilesi (19,242 kg) kadar bir ölçüdür773. Ev-

liya Çelebi’ye göre ise timin bir para birimidir774. 

 

32) Çanak  

Tuz, dugi, kil vs. maddelerin tartılmasında kullanılan bir ölçü birimi. Kefe 

sancağında geçerli idi775. Çanak, ölçü birimi olmaktan çok ürünün satışı esna-

sında dikkate alınan bir değerdir. Muhtemelen pazarda satılacak ürünlerin müş-

teriye sunumunda ölçü olarak kullanılmaktaydı. Tuz, dugi, kil ve yoğurdun satı-

mında göze çarpan çanak hakkında net bir değer olmamakla beraber bir çanak 

yoğurt 1 okka miktarındaydı. Diğer yandan Kudüs’te beş rıtllık bir yağ çanağın-

dan söz edilmektedir ki bu kanaatimize göre Arap coğrafyasında kullanılan 

cerre olmalıdır776.  

 

33) Ratl zâhiri  

Suriye’de kullanılan bir ölçü; 480 dirhem =1.500 kg (OEST 1)777. 

                                                           
768 Hinz, s. 6. 
769 H. Sahillioğlu, Studies On Ottoman Economic and Social History, s. 32-33. 
770 H. Sahillioğlu, “II. Süleyman’ın Teçhiz ve Tekfini”, s. 72. 
771 Hinz, s. 1; OEST 1, s. 445; Taşkın (2005), s. 87-89. 
772EÇS, 4. kitap, s. 232; EÇS, 10 kitap, s. 221. 
773 Taşkın (2005), s. 114. 
774 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 8. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff 
neşri) İstanbul 2003, s. 180. 
775 Y. Öztürk, Kefe, s. 109. 
776 Taşkın (2005), s. 21. 
777 İnalcık, OEST 1, s. 447. 
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B. Uzunluk ve Arazi Ölçüleri 

1) ‘Addân   

Şam’da ve Urfa’da kullanılan bir arazi birimidir. Bir akarsuyun önünü sed-

dedip bir gün bir gece boyunca akıp suladığı yere denir. 1548 tarihli Şam 

Vilâyeti kanunnâmesinde, “ve ibâret-i ‘addan ba’zı yerlerde bir akar sunın yolını 

münsed idüp bir akacak yer vaz’ idüp bir gün ve bir gece akup ne mikdâr yer su-

varırsa ol kadar yere bir ‘addân dirler”, denilmektedir778. Keza 1518 tarihli Urfa 

kanunnâmesinde de, “ve şehir bostanlarını suvarmak içün ayn-ı âb-ı Halil’den 

nevbet alınır imiş bir gün bir gece müddeti olur imiş, ana ‘addan derler imiş” den-

mektedir779. Bu durumda ‘addanın ne kadar yer olduğu belirsizdir. Çünkü akar-

suyun debisine göre sulanan alan değişecektir. 

 

2) Arşın  

Osmanlı imparatorluğunda en yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçüsü ar-

şındır. Doğuda eskiden beri kullanılan arşına zirâ’ da denir. Arşının esası par-

mak ucundan dirseğe kadar olan mesafedir. Parmak ucundan omuza kadar olan 

kol boyu olarak da tanımlanmaktadır780. Arşının kesin bir standardı yoktur. Za-

man içerisinde çarşı arşını, melik arşını, mimar (bennâ) arşını, terzi arşını, çukacı 

arşını, kumaş arşını gibi değişik isim ve uzunlukta arşınlar kullanılmıştır. Genel 

olarak iki türlü arşın kullanılırdı: Biri çarşı arşını, öbürü ise mimar arşını’dır.  

Çarşı arşınına terzi arşını da denirdi. Bu arşın kumaş ölçmek içindi ve 

68,578 cm uzunluğunda idi. 1 çarşı arşını 8 rubu’ (8,5 cm), 1 rubu’ 2 kerah (gi-

rah) (4,25 cm)’dir. Fakat bunu 65 cm olarak veren de vardır. Bunun sekizde bi-

rine rub’u on altıda birine girah (Türkçe, düğüm) denilirdi. İpekli gibi pahalı ku-

maşlar içinse fiyatı göze çok görünmesin diye endaze adlı 60 cm’lik bir ölçü kul-

lanılırdı. Mimar arşını ise 75,8 cm idi. Bir diğer tesbite göre 73,333 cm idi. Buna 

zira’ veya zira’-ı mimarî de denirdi. Karın karına verilmiş altı arpa bir parmak, 

on iki parmak bir kadem, iki kadem bir zira' idi. İki buçuk zira' ise bir kulaç sa-

yılmıştır. Bundan başka on iki nokta bir hat, on iki hat bir parmak, yani bir arpa 

altı hattı. III. Selim döneminde yassı demirden yapılmış bir mimarî arşın Top-

kapı Sarayı müzesinde olup 62,3 cm’dir. Yine Topkapı Sarayı müzesinde aba-

nozdan yapılmış yarım mimarî arşın 37,9 cm, abanozdan yapılmış 1 mimarî 

                                                           
778 Barkan, Kanunlar, s. 220. 
779 A. N. Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, s. 175. 
780 Kamus-ı Türkî. 
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arşın ise 73,5 cm’dir. 1841 yılında mimar arşının değeri platin bir ayar arşını ile 

75,7738 cm’lik bir standarda bağlanmıştır781.  

23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle 

Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”yle uzunluk ölçülerinde onluk sisteme 

geçilmiştir. Buna göre Osmanlı memleketlerinde kullanılacak yeni ölçülere esas 

ittihaz olunan arşın “metre” denilen ölçü büyüklüğünde olacaktır. Buna göre 

yeni arşın on parmaktır (10 cm) ve bir parmak on hattır (1 cm) ve bir hat on 

noktadır (10 mm). Eski arşın 0,758 (m) yeni arşındır782.  

 

3) Dürüm   

Şam eyaletinde keten bezinin her 100 zira’ına verilen addır. Adına zira’-i 

kirbasî denen ve çuval bezi ölçümünde kullanılan zira’ için Hinz 54,04 cm değe-

rini vermiştir. Bu değerle bir dürüm yaklaşık 54 m etmektedir. Buna karşılık 

Şam’da 63 cm olduğu göz önüne alınırsa 63 m’lik bir uzunluk ortaya çıkmakta-

dır. Hinz, 63 cm’lik bu uzunluğu zira’ul-bezz olarak kaydetmiş ve bunu Şam için 

vermiştir. Erkal, Şam kumaş arşınını 58,39 cm olarak vermiştir. Bu durumda bir 

dürüm yaklaşık 58,5 m etmektedir783.  

 

4) Endâze   

Eskiden değerli kumaşların ölçümünde kullanılan 60-65 cm civarında bir 

uzunluk ölçüsü. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nde birisi abanoz 64,6 cm, ikisi 

fildişi, biri 64,4 cm, diğeri 64,5 cm endaze bulunmaktadır. Endaze çarşı arşını 

gibi rubu adı verilen sekiz eşit bölüme ayrılmıştır. Her rubu da eşit iki bölüme 

ayrılır ve bu bölümlere girah denilir784.  

 

5) Feddân   

Daha ziyade Suriye ve Mısır'da kullanılan bir cins arazi ölçüsüdür. Öküz 

veya bir çift öküz anlamına gelen feddân kelimesi, tek veya çift öküzle sürülebi-

lecek arazi miktarını ifade etmektedir785.  

Feddan’ın kendi içinde çeşitleri bulunmaktaydı. 1548 tarihli Vilâyet-i Şam 

Kanunnâmesinde feddân için şöyle deniliyor : “ve feddân diye çifte dirler amma 

                                                           
781 Ünal, “Arşın”, Osmanlı Tarih Sözlüğü. 
782 O. Ergin, aynı eser, c. 4, s. 1976. 
783 Taşkın (2005), s. 155.  
784 Pakalın, c. I, s. 533; Mehmed Salahi, Kamus-ı Osmanî, I, II, İstanbul 1313; Kürkman, s. 356-357. 
785 Cl Huart, "Feddan", İA, c. IV, İstanbul, 1988, s. 537; Tek öküz tabiri Suriye’de kullanılmaktadır. 
Ölçü olarak 333 kasabadır. Cengiz Kallek, "Feddan", DİA, c. XII, s. 293. 
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feddân-ı rumanî ve İslâmi ve feddân-ı hıras ve feddân-ı arz vardır. Feddân-ı Ru-

manî bir çift bir gün bir gice ne mikdâr sürse ana feddân-ı rumanî dirler. Eğer 

bir gün tamam sürse feddân-ı İslâmî dirler ve feddân-ı Arabî dahi dirler. Ve bir 

çift öğle vaktine dek sürse feddân-ı hıras dirler ve feddân-ı arz dahi dirler”786. 

Kanunname metnine göre bir çift öküzün gece gündüz durmaksızın sürebildiği 

alana feddan-i Rumanî, bir gün sürebildiği alana feddan-i İslamî veya feddan-i 

Arabî, öğlene kadar sürebildigi alana ise feddan-i hurras ve feddan-i arz deni-

yordu. 

Feddan ölçüsünde de, diğer ölçülerde olduğu gibi zamana ve mekâna göre 

farklılık söz konusudur. Makrizi'ye göre feddan 400 hakimi kasaba kareye, Kal-

kaşendi'ye göre ise 400 kasaba kareye eşittir787. Hinz, Hakimi kasaba için 399 

cm değerini verirken, Mahmud Bey 388,4 cm, Reyyis 385 cm değerlerini ver-

mişlerdir788. Bu bulgulardan hareketle bir feddan 6368,04 m2, 6034,1824 m2 

ve 5929 m2 eder. Kopraman feddan’ın Memlukler dönemindeki değerini yakla-

şık 5464 m2 olarak vermiştir789. A. Himmet Berki de feddân’ı 400 kasaba kare 

mikdarı arazi olarak da tanımlanmıştır. Her kasaba 6 arşın ve üçte iki arşın ve 

her arşın 6 kabza itibariyledir790.  

Mısır’da Fransız istilası döneminde ziraî vergilerde denge sağlanması 

maksadıyla toprakların verimliliğiyle ters orantılı olarak üç ayrı feddân değeri 

belirlenmiştir. Nil nehrine yakın bölgelerde 1336 arpent (4579 m²), Nil’den 

uzak topraklarda 2375 arpent (8140 m²) ve Dimyat civarında 2012 arpent 

(6896 m²)’dir. Bunlardan başka Yukarı Mısır’da 1670 arpent (5724 m²) ve 

Kıptîler arasında 1530 arpent (5253 m²) değerlerinde feddânlar kullanılmış-

tır791. 1813 yılında Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından yapılan bir düzenleme 

ile feddânın değeri 333 1/3 kasaba kareye indirilmiştir. Yine M. Ali Paşa döne-

minde bölgelere göre 3-4 m arasında değişen değerlere sahip çeşitli kasabaların 

ortalaması alınarak kasaba 364 cm olarak belirlenmiştir. Buna göre feddân 

4416,5332 m²’dir792. 1861’de Said Paşa tarafından, kasaba’nın değeri yeniden 

                                                           
786 Barkan, Kanunlar, s. 220. 
787 Cengiz Kallek, "Feddan", DİA, s. 293. 
788 Hinz, s. 80; C. Kallek, "Feddan", DİA, s. 293; Taşkın (2005), s. 137. 
789 K. Yaşar Kopraman, "al-Malik al-Muayyad  Şayh al Mahmudi devrinde (1412-1421)  Mısır'ın 
Mali ve iktisadi Durumuna Umumi Bir Bakış", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Ensti-
tüsü Dergisi, 10-11 (İstanbul, 1981), s. 170. 
790 Berki, aynı eser, s.   
791 C. Kallek, "Feddan", DİA, s. 294. 
792 Hinz, s. 80. 
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azaltılarak 355 cm kabul edilince yeni feddân 4200,8329 m² olmuştur793. O ta-

rihten beri 1 feddân Mısır’da 4200,833 metrekaredir794.  

Öte yandan V. Eldem, feddan’ın 58,34 m2 olduğunu yazmaktadır ve Irak 

için bu değeri 19,40 ha olarak belirtmiştir795. T. Aydogmus, Mısır için feddan’ı 

4200 m2 olarak verirken, Irak için 183000 m2 olarak vermiştir796.  

 

6) Haleb Arşını   

Terzi arşını olarak da bilinen uzunluk ölçüsü birimi olup 68 cm uzunluk-

tadır. Daha çok kumaşları ölçmek için kullanılırdı. 75 ağaç gelirdi797. Başka bir 

yerde ise 55 ağaç olarak tanımlanmıştır798.   

 

7) Halebî   

Eskiden Türkler tarafından kullanılan 1,30 m’lik bir uzunluk ölçüsüne ve-

rilen addır799.  

 

8) Sehm   

Mısır alan ölçüsüdür. Bugün 1/24 kırat ya da 7,293 metrekaredir800. An-

cak Şam Vilayeti Kanununda “…sehme nihayet yoktur yirmi dört olur ve dahi zi-

yade olur ve nakıs dahi olur…” ifadesi yer almaktadır. Bu durum sehm’in mikta-

rının değişken olduğunu göstermektedir801. 

 

9) Zirâ’u’l-bezz  

Kumaş arşını, Ortaçağda en yaygın arşın türlerinden biriydi ve Doğu Ak-

deniz ülkeleriyle yapılan ticaretlerde “pik” adıyla anılırdı. Kahire’de kumaş ar-

şını 1 el arşını+4 aşba=11/6 el arşınıydı. Sonuncusu için 49, 875 cm koyarsak 

(zirâ’ul-yed’e bak) Kahire’nin kumaş arşınını değerini 58,187 cm olarak elde 

ederiz. Şam’da kumaş arşını Kahire’dekinden 1/12 oranında büyüktü ki böylece 

63,035 cm ederdi. Halep’te kumaş arşını, Kahire’dekinden 1/6 oranında 

                                                           
793 Taşkın (2005), s. 137. 
794 Taşkın (2005), s. 136-137. 
795 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara, 1994, 
s. 237. 
796 Tahir Aydoğmuş, "XVI. Yüzyılda Bağdat Tarihi", XI. Türk Tarihi Kongresi, c.  IV, Ankara 5-9 Eylül 
1990, Ankara,1994, s. 1474. 
797 OK 1, s. 171. 
798 Emecen, Manisa Kazâsı, s. 262. 
799 G. Kürkman, aynı eser, s. 365. 
800 Hinz, s. 82. 
801 Barkan, Kanunlar, s. 220; Taşkın (2005), s. 139. 
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büyüktü, böylece 67,9 cm ederdi. 19. yüzyılda 1 pik Halep’te 67,7 cm idi. Trab-

lusşam’da (Suriye) kumaş arşını Kahire’dekinin 11/10’u kadardı, 64 cm ederdi. 

Kudüs’te 19. yüzyılda kumaş arşını 25,5 inches yani 64,77 cm idi. 16. yüzyılda 

Bağdad ve Basra’da kumaş arşını 82,9 cm idi. 19. yüzyılda Bağdad’da kumaş ar-

şını 80,26 cm idi. Hindistan ile yapılan uluslararası ticarette Halep kumaş arşını 

kullanılırdı. Surat’ta 17. yüzyılda 27 inch’lik küçük bir arşın vardı. 68 cm gelen 

bu arşın Halep’teki kadardı. Ayrıca 91 cm’lik bir de büyük arşın vardı802. 
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XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında  
Yalvaç Nahiyesi’nin Sosyo-Ekonomik Durumu 

Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Volkan KARABOĞA 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
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Süleyman Demirel Üniversitesi 

ÖZET: Yalvaç, İzmir, Konya ve İran’a giden yol üzerinde bulunması do-
layısıyla ilkçağlardan itibaren önemli yerlerden birisi olmuş, Pisidya bölgesin-
deki ticaret yollarının kavşak noktasını oluşturmuştur. Bundan dolayı da tarihi 
devirlerde muhtelif milletlerin güzargahı olup, harp sahnelerine maruz kalmış 
ve birçok defa el değiştirmiştir. Burası eskiçağlarda Pisidya bölgesinde yer al-
makta ve önemli Pisidya şehirleri arasındaki Antiokhia burada bulunmaktadır. 
Türk tarihinin önemli zaferlerinden birisi olan Miryokefalon Zaferi de bu kaza 
sınırları dâhilinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla Anadolu’nun Türkleşmesi, 
İslamlaşması ve Türk yurdu olmasında bölgenin önemli bir yeri vardır. Böl-
gede Türkiye Selçuklularından sonra Hamidoğulları Beyliğini, 1391-92 tarih-
lerinde de Osmanlıları görmekteyiz. Ankara savaşından sonra elden çıkan 
bölge 1423 tarihinde Osmanlıların eline tekrar geçmiş ve burada Hamid San-
cağı ihdas edilerek Anadolu Eyaletine bağlanmıştır.  

İlk dönemlerden itibaren bölgede tahrir işleminin yapıldığını ve birçok 
tahrir defterinin meydana getirildiğini görmekteyiz. 1478, 1501, 1523, 1530 
ve 1568 tarihli Tapu Tahrir defterleri ile 1501, 1530 ve 1570-71 tarihli vakıf 
defterleri mevcuttur. Biz bazı tapu tahrir ve vakıf defterlerine dayanarak XVI. 
yüzyılın ikinci yarısındaki Yalvaç’ın sosyo-ekonomik durumunu ortaya çıkar-
maya çalışacağız. 1568 tarihinde Yalvaç bu sancağın bir kazası olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Yalvaç kazası, Yalvaç ve Karaağaç nahiyelerinden meydana 
gelmektedir. Biz burada Yalvaç nahiyesinden bahsedeceğiz. 1568 tarihinde 
Yalvaç 8 mahalleden meydana gelen önemli bir şehir durumundadır. Şehirde 
115 hane yer almakta ve şehrin hâsılı 11.000 akçeden oluşmaktadır. Şehrin 
boyahane ve pazar gibi mühim ticari faaliyetleri bulunmaktadır. Bu ticari ve 
sanayi faaliyetlerinin yanısıra bağcılık, hububat da yapılmaktadır.  Yalvaç’ta 33 
köy vardır. Bu köylerden Gemen köyü Kozyaka mahallesine ayrılmıştır. Köy-
lerde 2340 hane yer almaktadır. Eşrefler çiftliğinde de hane kaydedilmiş olup 
10 hane bulunmaktadır. Atikoğlu mezrasında da nüfus kaydedilmiş olup 25 
hane mevcuttur. Yani kırsal alanda toplamda 2375 hane kaydedilmiştir. Bu ve-
rilere göre Yalvaç kırsal bir yapı göstermektedir.  Köylerin hâsılı 179422 akçe-
dir. Köylerin en önemli yetiştirdiği ürünün başında hububat gelmektedir. 
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Ayrıca bağcılık, bostan, afyon, ceviz yetiştiriciliği önemlidir. Küçükbaş hayvan-
ların yanısıra arıcılık da yapılmaktadır. İlave olarak keten ve kendirden de 
vergi alınmakta ve yetiştirilmektedir. Yalvaç’da 19 mezra olup hâsılları 19370 
akçedir. Çiftliklerin ve sazlıkların hâsılı ise 2400 akçedir.  

Yalvaç’ın şehir ve köyleri vakıf eserlerin etrafında gelişmiştir. Buradaki 
vakıflar, şehirlerden daha ziyade kırsal alanda kurulmuşlardır. Özellikle bazı 
köyler vakıflar yönünden zengindir. Bunlar; Gemen, Örkenez, Sücüllü, Üyüklü, 
Kuyucak, Hisarardı, Köstük, Sofular, Salur, Akhisar, Altıkapu, Büğdüz, Gele-
germi, Kaş, Körkü, Şamluca, Yuvalu, Eski, Bahtiyar, Bağlutaş gibi yerlerdir. 
1570-71 tarihinde 97 adet civarında vakıf vardır. Burada hemen hemen her 
türlü vakıf bulunmaktadır. En fazla mescid ve cami vakfı vardır. Daha sonra 
zaviye ve muallimhane vakıfları gelmektedir. Kısaca Yalvaç Hamid Sancağının 
önemli yerlerinden birisidir.  

Anahtar Kelimeler: Hamid Sancağı, Yalvaç Kazası, Tahrir, Yalvaç Va-
kıflar. 

 
ABSTRACT: Yalvaç has become one of the most important places since 

the ancient times, because it is situated on a road running to İzmir, Konya and 
İran, and it was a junction point of the trade roads in Pisidia. Thus it became a 
route of various countries, it witnessed battles and changed hands several ti-
mes. In the ancient times, it was a part of Pisidia region and Antiokhia, one of 
the important cities in Pisidia, was situated here. The Victory of Miryakefalon 
also occurred in the borders of this kaza. Accordingly, it has an important role 
on the Turkization and Islamization of the region. In the region, the Seljuks of 
Turkey, the Beylik of Hamidoğulları and then the Ottomans in the years of 
1391-92 appeared respectively. The region, which was lost with the Battle of 
Ankara, was recaptured by the Ottomans in 1423 and then the Sanjak of Ha-
mid, under the control of the Eyalet of Anadolu, was founded here.  

From the early period, we see that the area has been subjected to tahrir 
(cadastral record) books have been created. The land registry books (Tapu 
Tahrir Defterleri) belonged to the years of 1478, 1501, 1523, 1530 and 1568 
and waqf (vakıf) books of the years of 1501, 1530 and 1570-71 were available. 
Based on the land registry and waqf books, we will attempt to reveal the socio-
economic situation of Yalvaç in the second half of the XVI. century. In 1568, as 
a kaza of this sanjak, the Kaza of Yalvaç consists of Nahiyes of Yalvaç and Ka-
raağaç. We will mention the Nahiye of Yalvaç here. In 1568, Yalvaç was an im-
portant city consisting of 8 quarters (mahalle). There were 115 households in 
the city and its revenue was 11.000 akçe. The city has important commercial 
activities such as paint shop and bazaar (market). In addition to these com-
mercial and industrial activities, viticulture and cereals are also made. There 
are 33 villages in Yalvaç. From these villages the village of Gemen is divided 
into Kozyaka district. There are 2340 households in the villages. In the Eşrefler 
farm some households are recorded and their number are 10. The population 
is recorded in Atikoglu mezras and there are 25 households. In other words, 
2375 households were registered in the rural area. According to these records, 
Yalvaç shows a rural structure.The villagers' income is 179422 akçe. The main 
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product that the villagers most importantly cultivate is the grain. In addition, 
viniculture, garden, opium, walnut farming is important. In addition to sheep 
and goat breeding, beekeeping is also performed. In addition, flax and cannabis 
are taxed and grown. There are 19 hamlets (mezra) in Yalvaç and their income 
is 19370 akçe. The income of the farms and reeds is 2400 akçe. 

The towns and villages of Yalvaç developed around foundation (waqf) 
works. The foundations (waqfs) there were established in rural areas rather 
than cities. Especially some villages are rich in foundations (waqfs) such as 
Gemen, Örkenez, Sücüllü, Üyüklü, Kuyucak, Hisarardı, Köstük, Sofular, Salur, 
Akhisar, Altıkapu, Büğdüz, Gelegermi, Kaş, Körkü, Şamluca, Yuvalu, Eski, Bah-
tiyar, Bağlutaş. There were 97 foundations (waqfs) in 1570-71. Almost all 
kinds of foundations (waqfs) are here. There are a great majority of masjid and 
mosques. Later, zaviye and muallimhane foundations come. In short, Yalvaç is 
one of the important places of the Sanjak of Hamid. 

Key words: the Sanjak of Hamid, the Kaza of Yalvaç, Tahrir (cadastral 
record), Yalvaç Foundations (waqfs). 

 

 

Giriş 

Yalvaç, Akdeniz Bölgesi’nin batısında, Göller Yöresi olarak anılan bölgenin 

en kuzeyinde, Isparta iline bağlı bir ilçe merkezidir. Osmanlı döneminde tahrir 

defterlerine kaza olarak kaydedilen Yalvaç, Hamid Sancağı’nın kuzeydoğu köşe-

sinde, Eğirdir Gölü’nün doğusunda bulunmakta olup, batıdan Uluborlu Kazası 

ve güneyden Karaağaç, doğudan Konya merkez sancağı ile sınırlı idi.803 Yalvaç, 

30 45 Doğu Boylamları ile 38 35  Kuzey Enlemleri arasında, 2530 metre yük-

seklikteki Sultan Dağları’nın güney ve batı eteklerinde kurulmuştur. Doğusunda 

Akşehir, batısında Senirkent, kuzeyinde Çay ve Sultandağı, güneyinde Şarkika-

rağaç ve Gelendost ilçeleri bulunmaktadır. Yalvaç’ın rakımı 1100 metredir. 

Roma İmparatorluğu döneminde Antiochia adıyla bilinen Yalvaç’ın tarihi, M.Ö. 

3.000-2.000 yıllarına kadar yani Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır.804 Osmanlı 

Sultanı I. Murad, Hamidoğulları Beyliği’nden (Kemaleddin Hüseyin Bey) Akşe-

hir, Beyşehir, Karaağaç, Seydişehir ve Yalvaç’ı 1381-1382 tarihinde satın almış-

tır.805 Hamidoğulları’ndan satın alınan bölge, Osmanlılarla Karamanlılar 

                                                           
803 Şemseddin Sâmi, Kâmûsu’l – A’lâm, C.6,  İstanbul  1316,  s.4806. 
804 Durmuş Karaman, Dünden Bugüne Yalvaç Tarihi, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), Kayseri 1991,  s.VIII-17. 
805 Sait Kofoğlu, Hamidoğulları Beyliği, TTK, Ankara 2006, s.265-267. Uzunçarşılı bu satma işlemi-
nin seksen bin altın mukabilinde 1374 tarihinde gerçekleştiğini yazmaktadır. İsmail Hakkı Uzun-
çarşılı, Osmanlı Tarihi, C.1, Ankara 2008, s.51. Feridun Emecen, Hamidoğulları Beyliği’ne ait  yer-
lerden olan Isparta ve Yalvaç’ın para karşılığı satıldığı fikrinin akla yakın gelmediğini ifade etmek-
tedir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun Emecen, “Isparta”, TDVİA, C.19, İstanbul 
1999, s.194-200. 
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arasında hızlanan mücadelenin görünür sebepleridir. Bu olay, aslında bu iki ra-

kip beyliği karşı karşıya getirecek daha derin sebeplerin bir bahanesi olmuştur. 

Bunun üzerine I. Murad, 1387’de Konya üzerine yürümüş ve Karamanlıları boz-

guna uğratmıştır. Daha sonra yine Karaman seferine çıkan Yıldırım Bayezid 

1391’de Hamidili bölgesini tamamen fethetmiştir. Ancak Ankara Savaşı’ndan 

sonra Osmanlılar’ın elinden çıkan bu bölge 1423 yılında Antalya da dahil olmak 

üzere Hamidoğulları Beyliği tamamen Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Teke-ili ve 

Hamid bölgesi, II. Murad zamanında Anadolu Eyaleti’ne idhal edilmiş ve daha 

sonraki zamanlarda da bu durumunu muhafaza etmiştir.806  

1568 tarihli defterin fihristinde Hamid Sancağı 20 yönetim birimine ayrıl-

mıştır. Bunların hepsi nahiye olarak isimlendirilmiştir. Fakat bunların bir kıs-

mının kaza statüsünde olduğunu görmekteyiz. Defterin incelenmesiyle bazı yer-

leşim yerlerinin kaza olduğu görülmüştür. Bu tarihte Hamid Sancağı; Karaağaç-

ı Gölhisar (Acıpayam), Yavice, Gölhisar, Siroz ve Kemer, İrle, Burdur, Keçiborlu, 

Gönen, Uluborlu, Yalvaç, Karaağaç, Afşar, Eğirdir, Anamos, Yuva, Karbas-ı Fer-

yas (?),  Dübran (?),  Barla, Isparta ve Ağlasun şeklinde idari birimlerden mey-

dana gelmektedir.807 Nitekim Yalvaç kazası, XVI. yüzyılda Anadolu Eyaleti’ne 

bağlı Hamid Sancağı’nın808 sınırları dahilinde yer almakta idi.809 Biz bu çalış-

mada Yalvaç Kazası sınırları dahilinde bulunan Yalvaç nahiyesini, tapu tahrir 

verileri ışığında sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirmeye çalışacağız.810 

 

1. Şehir Nüfusu ve Ekonomisi 

XVI. yüzyılda, şehirleşmenin en önemli göstergelerinden olan vakıf eser-

ler yönüyle oldukça mamur durumdaki Yalvaç,811 1478’de Eski Köy ve Pazar ol-

mak üzere başlıca iki mahalleye ayrılmış idi. Bu dönemde nahiyenin nüfusu 71 

hane  idi. 1501’de yine iki mahalleye sahip olan nahiye merkezinin nüfusu 73 

hane idi.  1523 yılına gelindiğinde Eski Köy mahallesinden söz edilmemektedir. 

                                                           
806 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası, Fakülte Kitabevi, Isparta 2012, s.35-37. 
807 TKGM, TT. (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi Tapu Tahrir Defteri) 51, s.1. Defter bundan 
sonra TT 51 olarak geçecektir. 
808 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş – I (Anadolu’nun İdarî Taksimatı), An-
kara 1988, s.99. 
809 Feridun Emecen, agm, s.196. Yalvaç Kazası’nın tarihi ile ilgili ayrıca bkz. Nuri Köstüklü, Yalvaç 
Tarihi Üzerine Araştırmalar, Yalvaç Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2010, s.11-15.  
810 Yalvaç Kazası’nın diğer nahiyesi ise Karaağaç’dır. Söz konusu nahiyenin 1568 yılına ait demog-
rafik ve iktisadi durumu hakkında geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç 
(Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Kemal 
Göde Armağan Sayısı, Isparta 2013, ss.95-116. 
811 XVI. yüzyılda Yalvaç Kazası’na ait vakıf eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Behset Karaca, 
“1570-1571 Tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 
Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, Isparta 2010, ss.85-107. 
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Buna karşılık Debbağlar, Hacı Seydi, Müderris ve Akarkuyu gibi yeni mahalleler 

ortaya çıkmıştır.  Bu dört mahallenin nüfusu ise 70 hanedir.812 (Tablo 1). 

1568’de Yalvaç’ın mahalle sayısında ve nüfusunda belirli bir artış görülmekte-

dir. Bu dönemde Yalvaç; Pazar Debbağlar, Yenice, Nimetullah, Müderris, Timur, 

Akarkuyu ve Hacı Halife mahallelerinden oluşuyordu.813 

 

Tablo 1: 1523-1568 Yıllarında Yalvaç Şehrinde Hane ve Mücerred Dağı-

lımları 

Reaya TT 121  (1523) TK 51 (1568) 

Hane 70 115 

Mücerred 15 90 

 

Gayrimüslim nüfusun bulunmadığı Yalvaç şehrinin 8 mahallesi bulun-

makta idi. Şehirde meskun 115 hane ve 90 mücerred bulunmakta idi. Çiftliği ol-

mayan evli reâyâ olarak bilinen bennâk sayısı ise 136’dır. Bu dönemde nüfusça 

kalabalık olan mahalleler, Pazar ve Debbağlar mahallesi ile Müderris mahal-

lesi’dir.814  Şehirde Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelen sey-

yidler de (sadat) yaşamakta idi. Üç mahallede toplanan seyyidlerin sayısı 28’dir 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2: 1568 Yılında Yalvaç Şehri’ndeki Hane, Mücerred ve Sadat Sayı-

ları 

Yalvaç şehir halkının temel geçim kaynağının tarım olduğunu görmekte-

yiz. Bu dönemde şehirdeki 8 mahallenin ürettiği toplam buğday miktarı 100 

                                                           
812 Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, İzmir 1988, s.60. 
813 TT 51, s.148b-149b. 
814 TT 51, s.148b. 

Mahalle Adı Hane Mücerred Sadat Bennâk 

Pazar ve Debbağlar 48 31  62 

Yenice 14 12 5 16 

Nimetullah 11 8 11 12 

Müderris 20 19  24 

Hacı Timur 6 7 12 7 

Akarkuyu 6 6  4 

Hacı Halife 10 7  11 

Toplam 115 90 28 136 



Durmuş Volkan KARABOĞA – Behset KARACA 

434 
 

müd815 (51.312 kg.), toplam arpa miktarı ise 50 müd (25.656 kg.)’dır.  Bağ ve 

bostan ürünlerinden ise 7000 akçe değerinde üretim gerçekleşmiştir. Şehirde 

kurulan pazarda satılan mallardan “Kıst-ı Bazar ma’a ihtisab” adı altında 6000 

akçe gelir sağlanmıştır.816 Şehrin toplam hâsılı ise 11.000 akçe’dir. Ayrıca şehrin 

Hacı Halife mahallesinde, ipliklere renk verilip, kumaşların boyandığı 1 adet bo-

yahâne mevcut olup geliri 300 akçe’dir.817 Diğer taraftan şehirde en az 59 civa-

rında dükkan bulunduğu bilinmektedir.818 Her ne kadar XVI. yüzyıla ait Yalvaç 

nahiyesindeki esnaf ve zanaatkarlar hakkında herhangi bir veriye ulaşamamış 

olsak da 19. yüzyıl Yalvaç kazasında faaliyet gösteren  esnaf ve zanaatkârlar,  as-

lında bu zümrelerin daha önceki yüzyıllarda da imalat ve ticaret sektöründe et-

kin rol oynadıklarını düşündürmektedir. Öyle ki, 19. yüzyıl Yalvaç kazasında 

tespit edilen; basmacı, çarıkçı, çulcu, çulha, debbağ, dülger, ekmekçi, helvacı, ho-

şafçı, keçeci, leblebici, muytab, pekmezci, temurcu, yağcı, astarcı, berber, boyacı, 

değirmenci, hamamcı, kahveci, katırcı, kavas, nalband, terzi, atar, bakkal, bez-

ban, duhancı, eskici, esnaf, kemaneci, tüccar, oduncu gibi çok sayıda esnaf, şehir 

ekonomisinde öne çıkan faaliyet kolları hakkında bize önemli bilgiler vermek-

tedir. Nitekim imâlat sektöründe çalışan 235 kişiden 138’inin çulhacı olduğu bil-

gisi dikkate alınırsa, dokumacılık sektörünün 16. yüzyılda kaza ekonomisi içeri-

sinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.819       

 

2. Yalvaç Nahiyesindeki Vakıflar 

Osmanlı şehir ve kasabaları fizikî, içtimaî ve iktisadî bakımdan şehre mer-

kezlik eden vakıf kuruluşları etrafında gelişmişlerdir.820 Vakıf müessesesi, Os-

manlı toplum hayatında, iskân, istikrar, şehircilik, eğitim, kültür, sosyal hizmet 

ve ekonomik açılardan derin izler bırakmıştır.821 Yalvaç nahiyesindeki yer alan 

vakıfların da bu doğrultuda kurulduklarını ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kül-

türel ihtiyaçlarına hizmet verdiklerini görmekteyiz. Yalvaç şehri özellikle XV. ve 

                                                           
815 1 müd=20 İstanbul kilesi=513,120 kg. Bkz. Mehmet Ali Ünal, “Müdd”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, 
İstanbul 2011, s.494. 
816 TT 51, s.150a. 
817 TT 51, s.149b-150a. 
818 Karaca, “1570-1571 Tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları”, s.89. 
819 Yalvaç kazasının XIX. yüzyıldaki sosyal ve ekonomik durumu hakkında bkz. Kamile Gül Faydalı, 
10597 Numaralı Temettuat Defterine Göre Yalvaç Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, (Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Isparta 2008, s.55-66. 
820 Vakfın şehir hayatındaki rolü ve Türk şehirciliği hakkında geniş bilgi için bkz. Osman Ergin, 
Türk Şehirciliğinde İmaret Sistemi, İstanbul 1939. 
821 Osmanlı döneminde vakıfların iskân, şehircilik, toplum hayatındaki rolü, iktisadi, siyasi ve ti-
cari açıdan önemi ile eğitim ve kültür açısından faydaları konusunda daha geniş bilgi için bkz. 
Nazif Öztürk, “Osmanlı Döneminde Vakıflar”, Türkler, C.X, Ankara 2002, ss.433-446. 
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XVI. asrın ilk yarısında küçük bir yerleşim yeri olarak bulunmasına rağmen bu-

ranın ve çevrenin her türlü ihtiyacını karşılayacak vakıf müesseselerine sahip-

tir. Özellikle 1570-1571’de çok zengin bir vakıf yapısı bulunmaktadır. Yalvaç ka-

zasının ve nahiyesinin şehir, kasaba ve köyleri, vakıf eserlerinin etrafında geliş-

miştir. Buradaki vakıflar şehirlerden daha çok kırsal alanlarda kurulmuşlardır. 

Özellikle bazı köylerin vakıflar bakımından çok zengin oldukları görülmektedir. 

Bu köyler: Gemen, Örkenez, Sücüllü, Üyüklü, Kuyucak, Hisarardı, Köstük, Sofular, 

Salur, Akhisar, Altıkapu, Büğdüz, Gelegermi, Kaş, Körkü, Şamluca, Yuvalu, Eski, 

Bahtiyar, Bağlutaş gibi yerlerdir. Bu köy ve yerleşim yerlerinin dışında başka 

köy ve yerlerde de vakıfların bulunduğunu görmekteyiz. Buradaki cami, mescid, 

medrese, çeşme ve zaviye gibi sosyal yapılar yerleşim yerlerinin oluşmasında 

ve bölgenin sosyal ve kültürel yönden gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 

Yalvaç Kazasında 1570-71 tarihlerinde 97 adet vakıf bulunmaktadır. Görüldüğü 

üzere Yalvaç nahiyesi ve kazanın diğer  nahiyesi olan Karaağaç, vakıflar yönün-

den çok zengin yerlerdir. Kazada hemen hemen her türlü vakfın yer aldığını gör-

mekteyiz. Kazada 14 cami, 1 adet hem cami hem de zaviye, 2 çeşme , 1 mahalle, 

2 karye, 1 bağta, 1 medrese, 2 mektebhane, 1 mescid ve zaviye, 2 mescid ve cami, 

46 mescid, 3 mescid ve muallimhane, 1 mescid ve zaviye, 4 muallimhane, 1 

tekye, 8 zaviye (bu vakfın üçü aynı zaviyeye), 1 cami ve zaviye ile 6 kişi vakfı 

bulunmaktadır. Bu verilerden yaklaşık olarak Yalvaç kazasında (Karaağaç ile 

birlikte) 17 cami ve 53 mescid, 2 çeşme, 1 bağta, 1 medrese, 2 mektebhane, 9 

zaviye, 7 muallimhane ve 1 tekkenin yer aldığını görmekteyiz. Bundan çıkan so-

nuca göre Yalvaç şehri ve köyleri vakıflar yönünden Hamid Sancağı’ndaki diğer 

kaza ve nahiyelerle mukayese edildiğinde en zengin yerleşim yeri olduğu ifade 

edilebilir. Vakıf eserlerden olarak Yalvaç şehrinde ve köylerinde bir çok hamam 

mevcuttur. Bu hamamların gelirleri çeşitli vakıflara tahsis edilmiştir. Yalvaç şeh-

rinde kaydedilen hamamlar: Hatunlar Hamamı, Küçük Hamam ve Devlethan 

Bey Hamamıdır. Devlethan Bey Hamamı, Meydan Hamamı diye de zikredilmiş-

tir. Köylerde tespit edebildiğimiz hamamlar ise Örkenez, Hisarardı, Kaş, Gemen 

ve Kuyucak’ta bulunmaktadır. Bunlar da çeşitli vakıfların geliri arasında kayde-

dilmiştir. Ayrıca kazada bir çok dükkan bulunmaktadır. Cami-i Karağaç vakfı ge-

lirleri arasında 26 dükkan, Cami-i Yalvaç gelirleri arasında  29 dükkan, Yalvaç 

şehrindeki Mektebhane gelirleri arasında dükkan icaresi, Mescid-i Mahalle-i 

Cüllah Sinan Vakfı gelirleri arasında 3 dükkan icaresi veya geliri yer almaktadır. 

Bu verilerden çıkan analize göre Yalvaç şehrinde 1570-1571 en az 30 kadar 

dükkan bulunmaktadır. Karaağaç nahiyesinde de 26 dükkan vardır. Karye-i Sü-

cüllü ve mahalle-i Balcı’da çeşme vakıfları bulunmaktadır. Bunun haricinde bir-

çok vakfın harcama kalemleri arasında çeşme geçmekte ve bu çeşmelerin 
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meremmeti (tamiri) için vakıfların gelirlerinin bir kısmı harcanmaktadır. Bu 

doğrultuda çeşmelerin geçtiği yerler ise Altıkapu, Kaş (3 adet) ve Akmescid köy-

leridir. Yalvaç’ta vakıfların gelirleri arasında bir çok değirmen de bulunmakta-

dır. Akçaşehir’de Baş Değirmen, Örkenez’de Saru Danişmend Değirmeni, Hisa-

rardı’nda İkiz Değirmen ve Âşık Değirmeni, Akhisar’da üç adet değirmen, Ey-

mir’de Kazakçı Değirmeni, Yuvalı’da üç adet değirmen, Üyüklü’de bir adet de-

ğirmen, Yalvaç şehrinde Balaban Değirmeni, Şerenhane’de bir adet değirmen, 

Eğirler’de iki adet değirmen ve Meydan mahallesinde iki adet değirmen kayde-

dilmiştir. Bu değirmenler, vakıfların gelir kalemleri arasında geçmektedir. Ka-

zadaki (Yalvaç ve Karaağaç) vakıfların toplam hâsılı 63.342 akçe olarak kayde-

dilmiştir.822 Bu cümleden olmak üzere Yalvaç nahiyesinin şehir, köy ve mezra-

larına dair toplam hâsıllarının 209.792 akçe olduğu görülmektedir. Yalvaç Ka-

raağacı nahiyesinin toplam hasılı aynı tarihte 211.799 akçedir. Toplam iki nahi-

yenin ya da diğer anlamda Yalvaç kazasının hasılı 421.591 akçedir. Kazanın va-

kıflarının hasılı   ise 63.342 akçedir. Vakıfların kaza içerisindeki oranı da 

%15’dir.  

 

3. Yalvaç Nahiyesindeki Köylerin Sosyo-Ekonomik Durumu 

XVI. yüzyılda, diğer Osmanlı sancak, kaza ve nahiyelerinde olduğu gibi, 

Yalvaç nahiyesinde de sosyal ve iktisadi hayatın ağırlık noktasını kır iskânının 

bir parçası olan köyler oluşturmaktadır. 1568 yılında Yalvaç Kazası’na bağlı 34 

köy ve 14 mezra bulunmaktadır (Tablo 3).  Yine bu yıla ait tapu tahrir defterinde 

toplam 2375 hane ve 1579 mücerred kaydının yer aldığı tespit edilmektedir. 

Bunların haricinde kaza’daki köylerde toplam 22 seyid, 29 sipahizade, 3 kadı-

zade yaşamaktaydı. 14 mezra arasında nüfus kaydı bulunan tek mezra Atikoğlu 

mezrasıdır.823  Seyid’lerin yaşadığı köylere baktığımızda Kesdsir, Körkü ve De-

ber’de 13, Mütekarriye’de 3, Hisarardı’nda 2, Kaş’ta 2, Altıkapulu’da 2 seyid ya-

şadığı tespit edilmektedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Yalvaç Kazası’nın nü-

fusça en kalabalık köyleri Hisarardı köyü ile Örkenez köyüdür.  Toplam köy nü-

fusunun %9’unu Karye-i Hisarardı, %8’ini de Karye-i Örkenez teşkil etmekte idi.  

Şehirde olduğu gibi köylerde de gayrimüslim kaydı bulunmamaktadır. Nüfusu 

100 hane ve üzerinde olan köy sayısı 11 iken, nüfusu 10 hane ve altında olan 

köy sayısı ise 2’dir (Tablo 4). 

                                                           
822 TKGMA, TT (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi Tapu Tahrir Defteri) 566, s.89a-95b ve 104b, 
105ab, 106a, 108b, 109ab, 110a; Yalvaç kazası vakıfları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Karaca, 
“1570-1571 Tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları”, s.85-107. 
823 TT 51, s.160b. Aynı tarihte Yalvaç Karaağacı nahiyesinde 3 mezra, 38 köy bulunmaktadır. Bu 
köylerde 1826 hane, 880 mücerred, 45 çift, 740 nim çift, 972 bennak ve 2833 neferan ve 19 muaf 
zümre kayıtlıdır. Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.109-115. 
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Tablo 3: Yalvaç Kazası’nın Yıllara Göre Köy Sayıları 

 TT 30 

(1478) 

TT 994 

(1501) 

TT 121 

(1523) 

TT 51 

(1568) 

Yalvaç 36 36 32 34 

 

Tablo 4: 1568’de Yalvaç Kazası’nda Hane Sayısının Yüksek ve Düşük Ol-

duğu Köyler 

 

3.a. Toprak ve Tarım 

Endüstri öncesi toplumlarda üretim büyük ölçüde tarıma dayanmakta idi. 

Tarımsal faaliyetler de “çift”(lik) adı verilen ölçüsü 60-150 dönüm arasında de-

ğişen zirai birimlerde yapılmaktaydı. Nim çift ise bu alanın yarısı kadar bir yer-

dir.824 Yalvaç nahiyesindeki çift-nîm çift dağılımlarına baktığımızda 37 tam 

çift825, 715 nîm çift kaydı vardır.  Tam çift kaydı ile öne çıkan köyleri  Örkenez, 

İlbengi, Köprülü, Derziler şeklinde sıralayabiliriz.  Köylerde kayıtlı bennâklerin 

sayısı ise 1700’dür. Yalvaç nahiyesinin sadece köylerinde değil aynı zamanda 

mezralarında da tarımsal üretimin yapıldığını tespit etmekteyiz. Özellikle Ati-

koğlu, Eğrisaray ve Kılluoğlu mezralarında üretilen ürünler, deftere ayrı ayrı 

                                                           
824 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2017, s.152. 
825 Kaza’ya bağlı köylerde toplam 26 tam çift kaydı bulunmaktadır. Bununla beraber Mezra-i Arı-
san 8 çiftlik yer, Mezra-i Ortaköy ise 3 çiftlik yer olarak kaydedilmiştir. Bkz. TT 51, s.156a. 

 Köy Adı Hane Mücerred 

1 Hisarardı 209 155 

2 Örkenez 189 126 

3 Sücüllü 168 114 

4 Kozyaka 149 115 

5 Köstük 143 124 

6 Gelegermi ve Şamluca 125 68 

7 Gemen 117 90 

8 Akçahisar 110 88 

9 Kuyucak 108 45 

10 Kaş 101 75 

 

1 Bayat 10 7 

2 Buluma 6 2 
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kaydedildiğinden bu mezraların ayrı bir önemi bulunmaktadır. 1568 yılında 

Yalvaç nahiyesindeki köy ve mezraların toplam hâsılı (Eşrefler çiftliği,  bâd-ı 

heva-i müselleman-ı Yalvaç ve Karaağaç ve Avşar, saz-ı Hoyran Gölü, Karzini ve 

Firuzlu Önü dahil) 203.492 akçe’dir. 

 

Hınta (Buğday) 

Halkın temel gıda maddesi olan buğday, Yalvaç nahiyesinde en çok üre-

timi yapılan tarım ürünüdür. Nahiyenin hemen her köyünde ve Atikoğlu, Kıllu-

oğlu ve Eğrisaray  mezralarında yetiştirilmekte idi. 1568’de Yalvaç nahiyesinde  

1 müd buğday 80 akçe idi.  Bu tarihte nahiyedeki köy ve mezralarda toplam 

9250 müd (4.746.360kg.) buğday üretimi gerçekleşmiştir. Söz konusu üretimde 

özellikle Örkenez (850 müd), Altıkapulu (800 müd), Akçahisar (560 müd) köy-

leri öne çıkmaktadır. Buğdaydan alınan toplam öşür miktarı ise 73.720 akçedir. 

Nahiyedeki toplam buğday üretim miktarı ise 9350 müd olup alınan öşür top-

lamı ise 74.520 akçe idi826. 

 

Şair (Arpa) 

Buğdaydan sonra Anadolu’da en fazla üretilen hububat ise arpa’dır. Bil-

hassa atların ve davarların beslenmesinde hayvan yemi olarak kullanıldığı gibi 

buğday kadar makbul olmasa da, halkın temel gıda maddesi olarak yufka, keş-

kek, v.s. yapımında da kullanılmaktadır.827 1568’de Yalvaç nahiyesinde de arpa,  

buğdaydan sonra en fazla üretilen ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ta-

rihte köylerin toplam arpa üretim miktarı 5730 müd olarak tespit edilmektedir. 

Arpa’dan elde edilen öşür miktarı 34.260 akçe olup, 1 müd arpa’nın değeri ise 

60 akçe idi. Şehir ve köylerde üretilen arpa miktarı 5780 müd, toplam öşür ise 

34.560 akçe‘dir828. 

 

Bağcılık ve Bostan Üretimi 

Yalvaç nahiyesinde Eğriler köyü dışında her köyde üzüm üretimi yapıl-

makta idi. 1568’de 129.450 akçe değerinde üzüm üretimi yapılmış olup, bu 

alanda Örkenez ve Köstük köyleri öne çıkan beldelerdir.829  Bağcılığa nazaran  

üretimi oldukça az gerçekleşen bostan (kavun, karpuz), 15 köyde 

                                                           
826 Yalvaç Karaağacı’nda ise buğday üretimi toplamı 10420 müddür. Karaca, “1568 Tarihinde Ka-
raağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
827 Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s.171. 
828 Yalvaç Karaağacı nahiyesindeki arpa üretimi ise 6290 müddür. Karaca, “1568 Tarihinde Kara-
ağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
829 TT 51, s.152b ve 168b. 
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üretilmektedir. Bağcılıkta olduğu gibi bostan üretiminde de Örkenez köyü dik-

kat çeken köy durumundadır. 1568’de 12.990 akçe değerinde bostan üretimi 

yapılmıştır830. 

 

Ceviz,  Kestane ve Meyve Üretimi 

1568 yılına ait tahrir defterinde “koz” olarak da geçen ceviz ağacı ile kes-

tane ağaçlarından vergi alınmakta idi. Kestane ağaçlarının sadece Hisarardı kö-

yünde olduğu bilinmekte olup bu ağaçlardan 400 akçe resim alınmıştır.831 Ceviz 

üretimi, kestane üretimine göre nispeten fazla olup, 10 köyde ceviz ağaçların-

dan vergi alınmakta idi. Bu köylerdeki ceviz ağaçlarından alınan vergi toplamı 

1.030 akçe’dir (Tablo 5). Diğer taraftan ceviz ağaçlarının dışında bir de üretilen 

cevizden de vergi alındığı bilinmektedir. Öşr-i ceviz adıyla vergi alınan köylerin 

sayısı 6 olup toplam öşür miktarı 545 akçe’dir. Ceviz öşrü’nün en fazla olduğu 

köy Köstük olup öşr-i meyve adıyla alınan vergiye de sadece Köstük köyünde 

rastlanılması, Köstük köyünün ceviz ve meyve üretiminde öne çıkan tek yer ol-

duğunu göstermektedir.832 

 

Tablo 5: 1568’de Ceviz Ağacından Vergi Alınan Köyler 

Köy Adı Vergi (Akçe) 

Hisarardı 120 

Yarıkkaya 90 

Ayvalı 30 

Kuyucak 30 

Mütekarriye 150 

Sağırlar 350 

Kesdsir, Körkü, Deber 110 

Surk 150 

TOPLAM 1030 

 

 

 

                                                           
830 Yalvaç Karaağacı nahiyesinde 106890 akçe değerinde üzüm üretimi gerçekleşmiştir. Karaca, 
“1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
831 TT 51, s.151b. 
832 TT 51, s.152b. 
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Keten ve Kendir Üretimi 

Keten ve kenevir (kendir), yıllık otsu bitkilerden olup mutedil iklimlerde, 

suları akıtılmış, kumlu, balçıklı topraklarda yetişir.833 Ketenin lifleri dokumacı-

lıkta834; kendir ise halat ve urgan yapımında kullanılmakta idi.835 Yalvaç nahiye-

sinde keten ve kendir üretiminin oldukça kesif olduğu söylenebilir. Toplam 12 

köyde üretilen keten ve kendirden alınan öşür miktarlarına baktığımızda keten 

üretiminde Köstük Köyü836 ve Kendir üretiminde Gelegermi ve Şamluca837 kö-

yünün dikkat çektiği görülmektedir (Tablo 6). Aynı tarihte Yalvaç Karağacı na-

hiyesinde de kendir ve keten üretimnin yapıldığını görmekteyiz. Keten öşrü 

3626 akçe, kendir öşrü ise 330 akçedir.838 

 

Tablo 6: Yalvaç Nahiyesinde Keten ve Kendir Üretimi 

 

Afyon (Haşhaş) 

Yağı gıda sınâinde kullanıldığı gibi, tozları eczacılık alanında kullanılmak-

tadır. Afyon üretimi, 1568’de Yalvaç nahiyesi için önemli bir paya sahipti. Morfin 

oranı yüksek olan bu bitki, özellikle İzmir pazarlarında büyük ölçüde alıcı bul-

muştur. Aynı zamanda kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen şurubu da, ke-

yif veren bir içki olarak içilmekte, uyumakta zorluk çeken çocukları uyutmak 

için de kullanılmakta idi.839 1568’de 15 köy ve 2 mezrada (mezra-i Atikoğlu ve 

                                                           
833 Keten ve kendir hakkında bkz. AnaBritannica, “Keten” ve “Kenevir”, C.XIII, İstanbul 1989, s.226 
ve 178. 
834 Ünal, “Kettan”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.397. 
835 Ünal, “Kendir Teli”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.394.  
836 TT 51, s.152b. 
837 TT 51, s.153b. 
838 Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
839 Ünal, “Afyon Şurubu”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.14. 

 Köy Adı Öşür (Akçe)  Köy Adı Öşür     (Akçe) 

1 Köstük 850 7 Sücüllü 100 

2 Gelegermi ve Şamluca 150 8 Büğdüz 130 

3 Yarıkkaya 130 9 Surk 80 

4 İlbengi 40 10 Örkenez 90 

5 Üyüklü 150 11 Altıkapulu 30 

6 Salur 400 12 Derziler 70 

Toplam: 2220 akçe 
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mezra-i Eğrisaray) 34.660 akçe kıymetinde üretim gerçekleşmiştir. Bilhassa 

Kaş840, Mütekarriye841, Derziler842 ve Köstük843, afyon üretiminde öne çıkan köy-

lerdir. Yalvaç Karaağacı’nda ise 43530 akçe kıymetinde afyon üretiminin olduğu 

bilinmektedir.844 

 

4. Hayvancılık 

Arıcılık 

Yalvaç nahiyesinde arıcılık, önemli bir iktisadi faaliyet kolu idi. 1568’de 

Bayat ve Köstük haricinde köylerin tamamında arıcılık yapılmaktadır. Öşr-i ko-

van adıyla alınan vergi toplamı 2352 akçe’dir. Bal üretiminde öne çıkan başlıca 

köyler: Yuvalar845, Örkenez846, Ayvalı847 ve Bahtiyar’dır848. Yalvaç Karaağacı na-

hiyesinde ise 2143 akçe kovan öşrü alınmaktadır. Görüldüğü üzere nahiyelerin 

kovan öşürleri birbirine yakındır.849 

 

5. Sınâi Tesisler 

Değirmenler 

Değirmen klasik dönemin en önemli sanayi tesislerinden biridir. Halkın 

temel gıda maddesi olan buğday ve arpa buralarda öğütülerek un haline getiril-

mektedir. Değirmen üst üste konulmuş iki büyük silindir taştan meydana gelir. 

Alttaki taş sabittir ve ortasından bir mil üstteki taşın ortasından geçmektedir. 

Milin alt kısmı su veya yel tarafından döndürülen çarka bağlıdır. Su değirme-

ninde silindirik ve daralan bir boru içerisinden yüksekçe bir yerden akıtılan su, 

borunun alt ucundan çıkarken sıkışmanın verdiği basınçla çarkın üzerine büyük 

bir kuvvetle inmekte ve onu döndürmektedir. Böylece en üstteki silindirik de-

ğirmen taşı dönmekte ve taşın ortasından akıtılan hububat iki taşın arasında 

ezilerek kenardaki bir oluktan un olarak akmaktadır. Bazı değirmenlerde bir-

den fazla dönen taş bulunmaktadır ki, dönen taş sayısına tahrir defterlerinde 

“bâb” denmektedir. Nadir olmakla beraber bazı değirmenler 2 ya da 3 bâb ola-

bilmektedir. Bu durumda resim de dönen taş sayısına göre alınmaktadır. Her 
                                                           
840 TT 51, s.165b. 
841 TT 51, s.154a. 
842 TT 51, s.155b. 
843 TT 51, s.152b. 
844 Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
845 TT 51, s.156a. 
846 TT 51, s.168b. 
847 TT 51, s.155b. 
848 TT 51, s.155a. 
849 Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, s.114. 
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yerde her zaman değirmen bulunması mümkün değildir. Daha çok su olan ve 

değirmen yapmaya müsait yerlerde bulunmaktadır.850 Yalvaç nahiyesinde de-

ğirmenlerin dağılışı düzensizdir. Bunun nedeni ise değirmenlerin akarsularla 

doğrudan ilişkili olmasıdır. Bazı köylerde değirmen bulunmazken, bazılarında 

birden fazla bulunmaktadır.  Yalvaç nahiyesinde 14 köy ve 1 mezrada  toplam 

41 değirmen mevcut idi (Tablo 7).  Bu değirmenlerden elde edilen gelir ise 1393 

akçe’dir. 1568’de değirmen bulunan köyler ve değirmen gelirlerine baktığı-

mızda, Örkenez851 ve Akçahisar852 köylerinde değirmen sayısının bir hayli fazla 

olduğu görülmektedir. Aynı tarihte Yalvaç Karaağacı nahiyesinde ise 27 adet de-

ğirmen bulunmaktadır. Değirmen hasılı da 835 akçedir.853 

 

Tablo 7: Yalvaç Kazası’nda Değirmen Bulunan Köyler 

 

 

                                                           
850 Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s.183. 
851 TT 51, s.168b. 
852 TT 51, s.161b. 
853 Daha geniş bilgi için bkz. Karaca, “1568 Tarihinde Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) Nahiyesi”, 
s.114. 

 Değirmen Bulunan Köy Asiyab/Kıta Hasıl/ Akçe 

1 Örkenez 13 520 

2 Hisarardı 1 60 

3 Köstük 1 40 

4 Gelegermi 3 90 

5 Mütekarriye 2 40 

6 Yuvalar 3 80 

7 Gemen 1 30 

8 İlbengi 2 80 

9 Akçahisar 4 120 

10 Eğriler 2 80 

11 Kızılca 3 33 

12 Kaş 1 40 

13 Sücüllü 2 80 

14 Yarıkkaya 1 20 

15 Atikoğlu Mezrası 2 80 

Toplam 41 1393 
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Sonuç 

XVI. yüzyılda Hamid Sancağı’na bağlı olan Yalvaç nahiyesi, taşıdığı sosyo-

ekonomik hususiyetler açısından sancağa bağlı diğer kazalar ve nahiyeler ara-

sında önemli bir yere sahiptir. 1568 yılında toplam nüfusu 14.201 olan Yalvaç 

nahiyesinin şehir merkezi ile köylerinde gayrimüslim nüfusun yaşamadığı bilin-

mektedir. Bu durum, yörede yaşayan gayrimüslimlerin zamanla İslamlaştığı fik-

rini verdiği gibi söz konusu nüfusun çeşitli sebeplerle sancağın diğer birimlerine 

göç ettiği ihtimalini de uyandırmaktadır. Zira XVI. yüzyılda pek çok Osmanlı 

kaza merkezinde az da olsa gayrimüslim nüfusa rastlanılması bu fikrimizi des-

tekler niteliktedir. Yine bu dönemde pek çok Osmanlı şehirlerinde görülen ta-

bakhane, başhâne, macunhane, bozahane, kirişhane gibi sınâi tesislerinin bu şe-

hirde olmayışı, sınâi faaliyetler bakımından gelişmediğini göstermektedir. Şe-

hirde sadece bir adet boyahâne bulunmaktadır. Zirâi alanda buğday, arpa, afyon 

üretimi ve bağcılık öne çıkan geçim kaynaklarıdır. Diğer taraftan kayıtlı 34 kö-

yün 32’sinde arıcılık yapılması, Yalvaç nahiyesinde ciddi anlamda bal üretiminin 

gerçekleştiği fikrini vermektedir. Yine Yalvaç nahiyesindeki bazı köylerin belirli 

zirâi alanlarda oldukça öne çıktığını ifade edebiliriz. Buğday üretiminde Örke-

nez, Altıkapulu, Akçahisar; bağcılık ve bostan üretiminde Örkenez ve Köstük; 

ceviz, kestane ve meyve üretiminde Köstük ve Hisarardı; keten üretiminde Kös-

tük, kendir üretiminde Gelegermi ve Şamluca; arıcılık alanında Yuvalar, Örke-

nez, Ayvalı ve Bahtiyar köyleri öne çıkan yerlerdir. 

Vakıf eserler yönüyle Hamid Sancağı’ndaki diğer kaza ve nahiyelere kı-

yasla oldukça zengin olan Yalvaç’ın bazı köylerinin vakıf eserler yönüyle öne 

çıktığı görülmektedir. Bilhassa Gemen, Örkenez, Sücüllü, Üyüklü, Hisarardı, So-

fular ve Körkü bu köylerden sadece birkaçıdır. Biz burada Yalvaç nahiyesinin 

sosyo-ekonomik durumunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Yalvaç Karaağacı nahi-

yesi ile bu nahiyeyi birleştirdiğimizde Yalvaç kazasının ekonomik ve sosyal du-

rumu bir bütün olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iki nahiyenin gelir dağılımı, köy 

sayısı, mezra sayısı ve üretim miktarları birbirine yakındır. Sadece Yalvaç şehri 

biraz daha ön plandadır. Vakıflar yönüyle de Yalvaç nahiyesinin daha zengin ol-

duğu görülmektedir  
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Kız Kalelerinin Bölgelere Göre  
İnşa Edilme Tarihine İlişkin 

Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

ÖZET: Kız kalelerinin Doğu ülkelerinde, özellikle türk halklarının 
yaşadığı bölgelerde inşa edilmesi ve çeşitli tarihsel dönemlerdeki farklı 
amaçlarla ilişkilendirilmesi araştırmacılar arasında en çok kabul gören 
görüşlerden biridir. Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya, İran ve diğer ülkelerde bu 
anıtlar sayısızdır ve farklı amaçlar için inşa edilmesi konusunda bilgiler 
zamanımıza gelmiştir. Kıbrıs adasındaki Magosa kalesi, Kırım'da Kız Kermen, 
Eski Bulgar şehrinde Kız kalesi ve diğer adıgeçen kalenin farklı amaçlara 
hizmet ettiğini belirtmektedir. Avrupa ülkelerinde de Kız kalelerine rastlamak 
mümkündür. Bu bağlamda, Almanya, Estonya, Polonya ve diğer ülkelerde inşa 
edilen aynı isimli kaleleri de gösterebiliriz. 

Kız kaleleri arasında bir grubun da vurgulanması gerekiyor. Bu gruba 
giren Kız kaleleri daha eski inançları kendisinde barındırması ile karakterize 
edilir. Antik kültür değerlerini yansıtan Belkıs ve Kadife kaleleri dikkat 
çekiyor. Ortaçağ anıtları arasında, savunma nitelikli kaleler daha  hakim 
olmuştur. Bu nedenle, Kız kalelerinin niteliği değişmiştir. Öyle ki, eski 
zamanlarda, Ateş kızı, Su tanrısı, gök cisimleri, vb. ile ilişkilendirilen Kız 
kaleleri ya savunma sisteminin bir parçası olmuş, ya da belirli değişikliklere 
uğramışlardı. Aynı zamanda, onları Kadınlar ülkesi ile ilişkilendirilmesi ve 
Senemhane olarak anılması rasgele bir olay değildi. 

Böylece, Kız kalelerinin öğrenilmesi onları inşa eden insanların 
mensubiyetini, göç süreçlerini, mimari geleneklerini ve ideolojik değişimlerini 
izlemelerini sağlar. 

Anahtar kelimeler: Türk, Kız kalesi, kültür, anıt, bölge  
 

About the History of Construction of Maiden Towers in Regions  
 
ABSTRACT: It is more widely accepted thought by investigators that 

the Maiden towers have been constructed in Eastern countries, especially in 
the regions of Turkic nations and coordinated with different purposes in 
various historical periods. There are a number of such monuments in Turkey, 
Azerbaijan, Central Asia, Iran and other countries, also details on their 
construction for different purposes have reached our days. Magosa Tower on 
Cyprus Island, Kiz Kermen Tower in Crimea, Maiden Tower in Eski Bulgar city 
and etc. are the bright examples of different purposes of this tower. In 
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European countries it is possible to meet Maiden towers too. From this point 
of view, it`s possible to show such Maiden towers constructed in Germany, 
Estonia, Poland and other countries.  

A group of towers could be highlighted among the Maiden towers. The 
Maiden towers of this group are characterized by the combining of most 
ancient beliefs. Belkis and Kadife towers which reflect the ancient cultural 
values draw a special attention. Among towers of the medieval monuments 
fortresses occupy an important place. This is why the characteristic features 
of Maiden towers have changed. Therefore, in ancient times the Maiden towers 
connected with Girl of Fire, Goddess of  Water, celestial bodies and etc. have 
been an integral part of the defensive system or undergone some changes. At 
the same time, the connection of these monuments with Country of Women 
and calling Sanamkhana were not accidental. 

Thus, the Maiden towers, as a cultural monument reflect the history of 
nation, the ethnic belonging, migration prosesses, architectural traditions and 
ideological changes of the nation constructed these towers.  

Key words: Turk, Maiden Tower, culture, monument, region  

 

Giriş  

Tarih olayların aktarılmasının ve eğitici özelliklerinin öğrenilmesinin yanı 

sıra, olayların nedenleri, sebep ve sonuç ilişkisinin incelenmesi vb. hedefliyor. 

Tarihi olayların sebep ve sonuç açısından bir birileri ile ilişkilendirilmesi bile 

birlikte, olayın coğrafi konumunun kesin tanımı önemli bir önkoşuldur. Bu 

açıdan yaklaştığımızda her halkın somut coğrafi mekanda yüzyıllar boyu 

meydana geldiği ve şekillendiğini onaylayan, "rivayetler susanda ve el yazması 

kaybolanda" temel kaynağa dönüşen tarihi yapıların öğrenilmesi büyük önem 

arz etmektedir. Tarihî anıtlar, halkın binlerce yıl içinde belirli bir alanda 

yaşadığı, maddi ve manevi hayatlarında edindikleri, zanaat alanında 

kazandıkları, düşünce ve zihniyet tarzı ve dönemin kültürel değerlerini 

yansıtmaktadır. Bu anıtlar arasında, Kız kaleleri özel bir yere sahiptir ve birçok 

özellik ile karakterize edilir. 

Kız kalelerinin Doğu ülkelerinde, özellikle de türk halklarının yaşadığı 

bölgelerde inşa edilmesi ve çeşitli tarihi dönemlerde farklı amaçlarla 

ilişkilendirilmesi araştırmacılar arasında kabul gören bir görüştür. Türkiye, 

Azerbaycan, Orta Asya, İran ve diğer ülkelerde bu anıtlar sayısızdır ve farklı 

amaçlarla inşa edilmesi ile ilgili bilgiler zamanımıza gelmiştir. 

 

Türkiye Kız kaleleri 

Türkiye hudutlarında en ünlü anıtlardan biri İstanbul Kız külesidir. Şehrin 

kara sularında inşa edilen bu anıt, tarihsel olarak antik çağlarla ilişkilidir ve dini 
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inançlara dayalı bir yerleşim olarak bilinir. Leandr hakkındaki efsane, bu 

konuda ayrıntılı bilgi veriyor. Anıt, türklerin bu toprakları fethinden sonra farklı 

amaçlar için kullanılmıştır. Aynı zamanda, Selçuk ilçesinde antik Efes kentindeki 

(İzmir) Kız külesi yer almaktadır. Ünlü Türk bilim adamı Tuncer Baykara, 

araştırmacı M. Michaud'un vermiş olduğu bilgilere dayanarak, anıtın türkler 

tarafından bu şekilde isimlendirildiğini gösterir ve Doğu ülkelerinde hükumdar 

ailesine ait kız hakkındaki hikayenin yaygın bir şekilde yayıldığını gösteriyor854. 

Yazar ayrıca anıtın, insanlar arasında Kızlar Sarayı olarak bilindiğini 

söylüyordu. Benzer adayı Konya'da bulmak mümkündür. Bir bölge merkezi olan 

bu isim, Hatun Sarayı olarak adlandırılırdı855. 

Modern dönemde Antalya şehrinde Hıdırlık Kalesi isimli anıt, Ortaçağ'da 

farklı bir isme sahip olmuştur. T.Baykara XVII yüzyılın ünlü gezgini Evliya 

Çelebi'ye dayanarak, şu bilgileri veriyordu: “...andan garba Kız Kulesi burnuna 

varınca bin adım ve onbeş kuledir... ve mezkur Kız Kulesi katmer gül gibi bir biri 

için safi beyaz mermer den bir musanna vacib`üs-seyir kulle-i mevzundur”856. 

Alanya`da deniz kıyısında modern dönemde Kızıl-kule adlı bir anıt bir zamanlar 

Kız Kulesi olarak biliniyordu. Azerbaycan`da inşa edilen Kız kalelerinin 

çoğunluğunun yakınında Kızıl kale inşa edilmiş857, ya da kalelerle ilgili 

açıklamalar yapılırken onları kızıl, kızmar, günzar gibi kelimelerle 

ilişkilendirmişler. Bu olay eski inançlarla bağlantılıdır. Araştırmacı T.Baykara, 

bu anıtın Bakü Kız kalesine çok benzediğini kaydetmiştir. Alanya Kız Kulesini 

uzun boylu adlandıran Evliya Çələbi “bu aşağı kalenin lebi deryada limana nazir 

Kız Kulesi demekle meşhur sekiz köşe ve sekiz kat vacib`üs-seyirdir” gibi 

değerlendirmiştir858. Alanya Kız Kulesi, bir Ortaçağ anıtı olarak kabul edilir. 

Yazar burada başka bir eski yapının olmadığını kaydediyor. Çoğu Azerbaycan 

Kız kaleleri ya orijinal şeklini korumuş ya da daha eski bir tabaka üzerine inşa 

edilmesi hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bakü, Şamahı, Gence, Gedebey ve vb. 

benzeri Kız kaleleri bu açıdan farklıdır. Bunun yanısıra Çandarlı, Silifke 

civarında, Rize'nin Pazar ilçe merkezi, Ani'nin güneybatısı, Erzurum, Mardin'in 

doğusu, Niğde`nin batısı, Mudurnu`da, Eskişehir`in batı ve benzeri yerlerde 

bulunan Kız kaleleri ilgi çekicidir859. 

                                                           
854 Tuncer Baykara, Kız Kulesi. Efsaneden Tarihi Gerçege, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 
2004, s.18. 
855 Age, s.61. 
856 Age, s.19. 
857 Telman Haqverdiyev, Abidʽlʽr tarixin yaddaşıdır, Gənclik nəşriyyatı, Bakı 1982, s.70. 
858 Age, s.19. 
859 AREATİ (Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Arxivi), f.1, s.13, iş 
7464. 
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Kız kalelerinin kökenine ilişkin varsayımlar 

Kız kalelerinin kökenine ilişkin bir kaç varsayım mevcuttur. 

Azerbaycan'da savunma yapılarının bir dizisini oluşturan anıtların "Kız kalesi" 

adını almasında eski dini inançlar, mitoloji, vb. görüşlerin büyük rolü vardır. 

Burada Ateş kalesi olarak ortaya çıkan Kız kaleleri, orijinal amacını yavaş yavaş 

değiştirmiştir. Zerdüştlüye kadar ateşle aynı kabul edilen kız kavramı, işbu din 

resmi statüyü aldıktan sonra su tanrıçası olarak kabul edilmiştir. Bu kaleler 

Ehemeniler ve Sasanilerin hüküm sürdüğü dönemde zengin tapınaklar olarak 

kabul ediliyordu. XX.yüzyılın başlarında R.Hakkı tarafından ileri sürülen 

varsrayıma göre, Azerbaycan  arazisinde  Kız  kaleleri  ğuz/uğuz  kabileleri  

tarafından  inşa edilmiştir. Uğuz/ğuz kulesi diye anılmış ve sonradan Kız 

kalesine dönüşmüştür860. İş bu düşünceyi geliştiren araştırmacılar, hele 

XIX.yüzyılda Azerbaycan`da  80`den fazla kale kelimesi ile ilgili toponimlerin, 

ayrıca  Gülüstan, Kızkalesi  gibi yer isimlerinin korunduğunu ve Kız kalelerinin 

ismindeki “kız” kelimesinin oğuz/ğuz  kavim adının değişmiş sesbilgisi şekli 

olduğunu gerekçelendirmişler. Araştırmacı İ.A.Baskakov ğuz kelimesinin kız 

şeklini almasını kırgız kavim adının örneğinde göstermiş, etnograf S.P.Tolstov 

ise “Guz şehirleri”  isimli  makelesinde bu   düşünceyi  bir  daha geliştirmiştir861. 

Elde  bulunan  tarihi   kaynakları, özellikle de ğuz kelimesinin değişikliye uğra-

masını  esas  alan  M.Seyidov ışık, sıcak  v s. kelimelerde  kökün  ateş, ışık vb. ile 

ilgili olmasını, sıcaklık, sıcak bildirimini ön plana almıştır862. Sıcağın od ve ateşle 

ilişkilendirilmesi, ğuz kelimesinin ise ışık hanı anlamını vermesini esas alarak 

Ğuz/Kız kalelerinin inşa olunmasını eski türk kabilelerinin ışığa, ateşe, sıcağa 

tapınmaları ile bağlamak mümkündür. Bu düşünce eski dönemlerde Kız 

kalesinin hangi amaçla inşa olunması, kalenin ateşle ilgili olması düşüncesini bir 

kez daha onaylar ve bu kalenin ateşe tapınma yeri olmasını, gerek kız, gerekse 

de ğuz kelimesinin ateş ve ışıkla, kalenin ateşle ilgili olması düşüncesini 

belirtmiştir.  

Kız kalelerinin geniş bir alanda inşa edilmesi onların inşaatı sırasında öne 

sürülen temel amaç, oluştuğu dönem vb. bu tür soruları cevaplamanın 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Azerbaycan'ın yanısıra Küçük ve Orta Asya, 

Kırım ve Tataristan'da bu anıtlara rastlanmaktadır. 

Kız kalelerinin inşaatını sadece Azerbaycan hudutları ile sınırlı değildir. 

Öyle ki, onları İstanbul'dan Pakistan'a kadar geniş bir yelpazede bulmak 

                                                           
860 R. Haqqı, “Azərbaycanın qədim asarından”,  Qızıl qʽlʽm, С. 1, 1924, s.11. 
861 Сергей Толстов, «Города гузов», Советская этнография, 1947, № 3, s.55. 
862 Mirəli Seyidov,  Yaz bayramı, Gənclik nəşriyyatı, Bakı 1990, s. 9.   
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mümkündür. Aynı zamanda bu anıtlarım inşaatını sadece Ortaçağ'a bağlamak 

doğru değildir. Bakü Kız kalesinin inşa tarihi milattan önce VIII-VII. yüzyıllara 

ait edilmesi863 ve bu zaman onun Eski Doğu kaleleri ile uyumlu olduğunu 

dikkate alırsak, Kız kalelerinin varoluş tarihini eski dönemlerde aramak daha 

doğru olurdu. Son yıllarda kaleleri antik medeniyet merkezleriyle 

ilişkilendirmek için çeşitli tarihi versiyonlar öne sürülmüştür. Bir versiyona 

göre, dini inançlar ve buna uygun ideolojiler değiştikçe, Kız kalelerinden farklı 

amaçlarla - rasathane, fener, kulübe, askeri kale, çeşitli aşiretler ve 

hükümdarların faaliyetleri ile ilgili merkez, başkent vb. kullanılmıştır. Doğada 

meydana gelen olaylar, Güneş ve çeşitli gezegenlerin izlenilmesi bu kalelerin 

inşa edildiği arazinin seçimi, inşaat özellikleri, özellikle kalenin üzerindeki 

dışbükey ve çukurlar, onların miktarı ve lokalizasyon dizisinde yansıması, 

Güneş`in hareket yörüngesi, tutulum - gezegenin Güneş'e doğru yönelmesi, 

kalenin Semerkant`de bulunan Uluğbey rasathanesi ile karşılaştırılması bu 

kalelerin farklı işlevlere sahip olmasını bir kez daha kanıtlıyor. 

Son yıllarda Azerbaycan'ın, özellikle Bakü Kız kalesi ile ilgili yeni bir 

versiyon ortaya atılmıştır. İleri sürülen versiyona göre, Bakü Kız kalesinin inşası 

kimmer ve sak kabilelerinin faaliyetleri864 ile ilgilidir. 

 

Azerbaycan Kız kaleleri 

Azerbaycan tarihinin antik ve erken ortaçağ dönemi sosyo-politik 

olaylarla zengin olmuştur. Bu dönemde Azerbaycan'da devletler şekillenmiş, 

yeni üretim alanları oluşmuş, kentlerin temeli atılmış, onların korunmasının 

düzenlenmesi amacıyla kaleler ve surlar inşa edilmiş ve eski anıtlar bu sisteme 

uyarlanmıştır. Eski Şirvan'ın çok sayıda anıtları da dahil olmak üzere kaleleri ile 

farklılık arzetmesi rastgele bir özellik taşımamaktadır. Şirvan bölgesi, kale adı 

ile bağlantılı çok sayıda yerleşim yeri, kale, dağ vb.nin olması ile dikkat 

çekmektedir. Şirvanşahlar ile askeri komutanlar arasındaki çatışmalardan 

korumak, olası saldırıların önlenmesi amacıyla Şirvanşah Gubad h. 437 yılında 

(1045), Şirvan`ın ana şehri olan Şamahı`nın etrafına yontulmuş beyaz taştan 

sağlam kale duvarları örmüştür865. Şirvanşahların ana ikametgahı Gülüstan Kız 

                                                           
863 Давуд Ахундов, Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана, Азернешр, 
Баку 1986, s.93. 
864 Гасан Гасанов, Девичья башня. Бакинская Девичья Башня, Издательство Çaşıoğlu, Баку 
2014, s.43. 
865 Cəfər Qiyasi, Nizami dövrü memarlıq abidʽlʽri,  İşıq nəşriyyatı, Bakı 1991, s.19. 
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Kalesi kabul ediliyordu. Daha eski dönemde inşa edilen Gülüstan Kız kalesi 

şehrin kuzey-batı kısmında çevre araziden 200 m yükseklikte bulunmuş ve halk 

arasında Şirvan hükümdarının kızının onuruna inşa edilmesi hakkında bilgilere 

rastlamak mümkündür. Devletin bir parçası olan Bakü, Gabala, Oğuz, Şeki, 

İsmayilli ve b. yerlerde inşa edilen Kız kaleleri zamanımıza kadar korunmuş ve 

türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Şirvan Kız kaleleri 

esas olarak ismini taşıdığı dağların zirvesinde inşa edilmiştir. 

Bakü şehrinin bulunduğu Abşeron yarımadası tarihi anıtları ile zengin 

olan eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Yarımadanın coğrafi 

konumu, onun insan yaşamayan topraklarla çevrelenmesi, inşaat için gerekli 

ahşap malzemelerin bulunmaması, yüksek kaliteli taş malzemelerin bolluğu 

ve kendisine özgü tarihi ve sosyo-ekonomik koşulları Abşeron mimarisinin 

karakteristik özelliklerini belirlemiştir. Bakü'nün dış görünüşünü anlatan 

ortaçağ yazarı Abdurraşid al-Bakuvi'ye göre, şehrin son derece çok güçlü bir 

şekilde sağlamlaştırılan çift katlı taş kalesi olmuştur866. Bunlardan biri denize 

yakın, diğeri ise birinciden üst tarafda bulunmaktaydı. Erken ortaçağlarda 

Azerbaycan, keza Şirvan`ın sayısız saldırılara maruz kalması, burada özel 

savunma sistemlerinin kurulmasına yol açmıştır. V-VII yüzyıllarda Sasaniler 

İmparatorluğu'nun kuzey göçebelerine karşı mücadelesinin bir sonucu olarak 

Derbent geçitinden ülkenin iç kısmına uzanan genel savunma sistemine dahil 

olmuştur. Çıraggala bu savunma sisteminde ana kavşaklardan biri olarak 

kabul edilmiştir. Bu kale Şabran ilçesinin yaklaşık 20-25 km, Çanaggaya 

denilen sarp kayanın zirvesinde bulunmaktadır867. Bakü Kız kalesi gibi, 

Çıraggala da karşıdakı şehrin narin kalesinden çok daha yüksek olan dağdan 

yaşanacak olan bir saldırının önlenmesi ve savaşın tüm yönlerden gözlemlen-

mesine olanak sağlamıştır. Çıraggala`nın ana burcu, Azerbaycan'ın birçok 

kalesi gibi Bakü Kız kalesinin mimari tarzı üzerine inşa edilmiş ve üzerinde 

ateş yakmak için bir alan olmuştur. Ana burç, bir yandan yuvarlak, diğer bir 

yandan da dikdörtken şekilde örülmüş silindirik gövde yatay şeritlere 

dayrılmıştır. Bu şeritler kalenin anıtsallığını artırmışdır. Bu açıdan Çıraggala 

Bakü Kız kalesine  daha çok benziyor. Böyle bir yöntem yapıcı dayanıklılık için 

çok önemlidir. Kaya üzerinde  sadece kendi ağırlığı hesabına ana burcun  

sağlam bir yapıya sahip olması için çizgisel şeritler kullanılmıştır. 

                                                           
866 Абд ар-Рашид ал-Бакуви,  Китаб талхис ал-асар ва`аджа`иб ал-малик ал-каххар, 
Издательство Наука, Москва 1971, s. 89. 
867 Bura Gülüstani-İrʽm torpağıdır, Şuşa nəşriyyatı, Bakı 2005, s.66. 
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Ortaçağ savunma surları arasında Kırım Kız kaleleri 

Ortaçağ savunma surları arasında kendine özgü bir yere sahip olan Kız 

kaleleri geniş alanlarda yüksek kayalar üzerine inşa edilmiştir. Kırım Kız 

kaleleri bu açıdan  bir istisna değildir. Bahçesaray`ın güney batısında, Maşino 

köyü çevresinde aynı isimde dağın zirvesinde bulunan Kiz-Kermen, Kırım 

tatarlarının dilinde “Kız kalesi” anlamına geliyor. Bu şehir yeri Kız-Kale 

burnunun sonunda dağ yaylasında yer almaktadır. Üç taraftaki sarp kayalıklar 

ile çevrelenmiş olan Kiz-Kermen, sadece kuzeyden uzanan dar koridorla yayla 

ile bağlanıyor. Kiz-Kermen denilen kasaba, 1.3 hektarlık bir alanı 

kaplamaktadır. Şehir kalesi 3 kurtina (iki sur duvarı arasında bir bariyer) ve iki 

kaleden oluşmaktadır. Şehir savunma duvarları 130 metre uzunluğunda olup, 

ülkenin hem içinden hem de dışından yeteri kadar sağlamlaştırıldığına göre 

kalınlığı 8 metreye ulaşmaktaydı868. Mimari özelliklerine göre Hazar hakanlığı 

yerleşm yerlerini çevreleyen savunma duvarlarıyla aynıydı. Kırım bölgesi 

civarında iki Kız kalesinin bulunması gerçeği ortaya çıkıyor. Bu iki Kız 

kalesinden biri Beşik Taun`un doğusundaki sarp dağ zirvesinde, Kiz Kermen ise 

Bahçesaray ilçesinde bulunur869. Azerbaycan`da da civar çevrede iki Kız 

kalesinin mevcudiyeti ile rastlaşıyoruz. Yapı kurallarına göre Şamahı Kız kalesi 

ile benzerlik oluşturan Kız-Kermen`de bir zamanlar güçlü savunma yeteneğine 

sahip olan yerleşim yerinin bulunduğu yaylaya kuzeyden giriş yaparken 

zorluklarla rastlanılmasa da, buranın güney bölümü yeterince güvenli barınak 

sayılmıştır. Dönemin başlangıcında burada skif yerleşim yerleri, erken 

ortaçağda ise bu yerleşimlerin çevresinde güçlü savunma duvarları inşa 

edilmiştir. Muhtemelen komşu Bizans kalelerinden yeteri kadar farklı olan bu 

kale işte hazarlar tarafından inşa edilmiştir. Alman bilim adamı F.Althaym antik, 

Bizans ve Çin kaynakları bazında hunlara bağlı olmuş kabileler, yayılma alanları, 

sosyal yapısı ve ekonomik hayatı hakkında bilgi verirken gösteriyordu ki, 

göçebe ve savaşçı halk olsalar da, muhteşem kaleleri almak yeteneğine sahip 

olan hunlarda (keza hazarlar) zanaat gelişmiştir.  F.Althaym, hunları Güneydoğu 

Avrupa'ya yayılan bulgar, kenger, peçenek ve hazarlar gibi türk etnikleri ile 

ilişkilendirmiştir. Üst düzeyde harp sanatına sahip olan, döneminin güçlü 

savunma duvarlarını alabilen, birçok zanaat alanında usta olan hazarların işte 

Kırım topraklarında mesken salmaları sadece yerel nüfus ile akrabalığı ile 

koşula bağlanmamış, onları burada yerleşmeye sevk eden, muhtemelen daha 

                                                           
868 Aytən Mehdiyeva, “Krımın Qız qalaları tarixindən”, Bakı Universiteti Xʽbʽrlʽri, C.4, S. 184, 
2014, s.111. 
869 Hüseyn Ciddi, Buğurt qalası, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı 1973, s.30.  
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farklı nedenler olmuştur. Hazarlara ait olan Kiz-Kermen, inşaat tekniğine göre 

komşu Bizans savunma yapıları ile farklılık arzediyor. Kiz-Kermen anıtının 

arkeolojik açıdan öğrenilmesi sırasında savunma duvarlarının eski binaların 

üzerinde inşa edildiği ortaya çıkmıştır. Azerbaycan Kız kalelerinin öğrenilmesi 

sırasında aynı olayla karşılaşmak mümkündür. Bakü Kız kalesi dışında (bu anıt 

doğrudan kayanın üzerine inşa edilmiştir), Azerbaycan'da inşa edilen kaleler, 

özellikle Şamahı, Gedebey, Zengilan ve b. çoğu kız kaleleri için bu olay 

karakteristiktir. 

 

Kazan Kız kulesi 

Kız  kaleleri tarihinin araştırılması birçok olayları daha derinden 

anlamaya, aynı kültürün taşıyıcılarının bin kilometrelerce mesafeye 

yayılmasına rağmen, kendi eski kökleri ve inançlarını koruması vb. yasallığı 

keşfetme olanağı sağlıyordu. Nerede ve ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, 

tekdüzen yasallık temelinde meydana gelmesi dikkat çekmektedir. Kız 

kalelerine, türk halklarının yaşadıkları geniş bir yelpazede rastlanılabilir. Bu 

anıtların karakteristik özelliklerinden biri, birbirini tekrarlamamasıdır. Yakın 

bir mesafede inşa edilen Kız kaleleri ile ilgili bilgiler bile farklıdır. Bu bağlamda 

Kazan Kremlin'in içinde bulunan Suyumbike kulesi (kalesi) dikkat çekiyor. Bu 

anıt aynı zamanda Kazan Kız kalesi olarak da bilinir. 

Kazan şehri, başkent olması üzerine bölgede önemli bir rol oynamaya 

başladı. Kazan hanlığının devlet yönetimine erkeklerin yanısıra kadınlar da sevk 

edilmiştir. Artık 16. yüzyılın ilk yarısında, Prens Gauhar shad ve eşi Suyumbike, 

devleti oldukça karmaşık bir durumda yönetmiştir. Kazan hanlığında, genellikle 

hanın büyük eşi han ocağının koruyucusu olarak kabul ediliyordu. Çingiziler ve 

Cucilerin yönetimi döneminde yeni hanın seçilmesine kadar yönetim işte bu 

kadına verilmiştir. Onlardan biri de Suyumbike olmuştur. Suyumbike adına 

ilişkin Kız kalesi günümüze kadar gelmiştir. 

1531 yılında Kazan hanlığında yaşanan darbeden sonra Safa-Garai geçici 

hükümetin yerini almıştır. Prens Can-Ali`nin han ilan edilmesi Moskova ile yeni 

bir sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlandı. 1546 yılında Moskova'nın yardımı 

ile halk arasında büyük nüfuza sahip olmayan Şah-Ali Kazan`ın yeni hanı ilan 

edilmiştir870. Ancak sadece bir ay sonra Safa-Garai, nakay ve kırımlılarla birlikte 

iktidarı yeniden geri kazanmayı başardı. 1549 yılında hanın beklenmedik 

                                                           
870 Равиль Бухараев, Сказ о Казани. Жизнеописание тысячелетнего города в десяти песнях, 
АО «Славия», Санкт-Петербург, APA EURASİA, İstanbul 2005, s.98. 
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vefatından sonra yönetim küçük varisi Utyamış ve vekili Suyumbike`ye 

geçmiştir871. 1551 yılında Suyumbike, küçük oğluyla birlikte iki ülke arasında 

bir barış elçisi olarak Moskova'ya gönderilmiştir. 1552'de ise Kazan, 

Vasiliyeviç'in (Korkunç İvan) orduları tarafından ele geçirildi. 

Kazanın son hükümdarı Suyumbike hakkında efsaneler meydana 

gelmiştir. Adı Kazan Kremlin'deki kuleye verilmiştir. Suyumbike kulesi Kazan'ın 

bir sembolü olarak kabul edilir. Bu anıtın sıradışı aşamalı çevre çizgisi Kazan'ın 

mimari bir simgesi haline gelmiştir. Yedi katlı, kırmızı tuğladan yapılan kule 58 

metre yüksekliğindedir. Birinci katta kavisli bir geçit vardır. Geçit daha sonra 

kumandan evine dönüştürülen Han bahçesine girmek için kullanılmıştır. 

Dörtlük ve sekizlik şema üzerine inşa edilen kule çadıra benzeyen bekçi kulesi  

- fener ve onun üzerine külah (binanın tepesinde uzun bir şaft) ile tamamlanır. 

Kulenin üst dörtlük ve sekizliğinde tuğladan tavan inşa edilmiştir872. 

Suyumbike kulesinin sıradışı mimarisi, inşa edildiği dönem hakkında 

çeşitli görüşler oluşturmuştur. Bu anıtın hanlık döneminden kalan tek yapı 

olması konusunda görüşlere de  rastlamak mümkündür. Kule büyük boyutlu 

pişmiş tuğlalardan yapılmıştır. Kulenin alt katı girişin üzerinde bağlanan 

silindirik bir kubbe ile birleştirilmiştir. Her bir pilonun (desenli kolon) 

içerisinde eğimli kavisli koridorlar ve yukarı doğru basamaklar yerleştirilmiştir. 

Doğu ve batı cephelerinde iki dekoratif kolon bulunmaktadır873. Suyumbike 

kulesinin inşaat tarihinin yazılı kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. 

XVIII. yüzyılın başlarında Kazan'ın sağlamlaştırılmasına özel ilgi 

gösterilmiş, şehir duvarlarının çevresinde yeni surlar yapılmış ve Kremlin 

güçlendirilmiştir. Bu bağlamda Kremlin'in en yüksek bölümünde bir bekçi 

noktası olarak Suyumbike kulesinin yapılması varsayılmaktadır. Bu kuleden 50 

vers uzakta bir mesafenin gözetilmesi mümkün olmuştur. Suyumbike kulesinin 

iç savunma sisteminin bir unsuru olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Yapım 

özelliklerine göre Suyumbike kulesi rus kaleleri ve kulelerinin temel 

özelliklerine sahip olmamıştır. Bu anıt tatar mimarisinin önemli yönlerini 

birleştirmiş ve Kazan hanlığının karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. 

Suyumbike kulesi eski bulgar inşaat geleneğini saklı tutmaktadır. Türk ve 

Moğol yürüyüşlerinde yıkıma maruz kalmışlar ve Kazan hanlığının kalkınma 
                                                           
871 Борис Греков - Александр Якубовский, Золотая Орда и ее падение, Издательство АН 
СССР, Москва – Ленинград 1950, s.35. 
872 Бухараев, age, s.98. 
873 Сокровища культуры Татарстана. Историческое наследие. Культура и искусство, 
Выпуск 5, Издание Научно-информационного издательского центра, Москва 2004, s. 142. 
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döneminde restore edilerek hanlığın simgesine dönüşmüştür. Çeşitli 

varsayımlara ilişkili olan bu kule, belirli dönemlerde restore edilmiş ve çeşitli 

etkilere uğramasına rağmen, bu anıt kendi ilk önemini kaybetmemiştir. 

 

Eski inançların varlığıyla karakterize edilən Kız kaleleri 

Kız kaleleri içinde bir grubu da vurgulamak gerekiyor. O gruba dahil olan 

Kız kaleleri daha eski inançların varlığıyla karakterize edilir. Bu açıdan, antik 

kültürel değerleri yansıtan Belkıs ve Kadife kalelerini göstermek mümkündür. 

Her iki kale de hükümdar kadınlarla bağlantılıydı. Belkis, Hazreti Süleyman'la 

ilişkilendirilen Seba hükümdarı ile ilgilidir ve onun kız kelimesinin yerine 

geçtiği düşünülmektedir874. XVI. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, 

Belkis yaygın bir toponim haline gelmiş ve daha çok Bal-kız olarak biliniyordu. 

Araştırmacı W.J. Hamilton, onun eski Korikos'tan getirildiği görüşünü öne 

sürmüştür. Türk araştırmacı M.Önder bu ismin Bandırma civarındakı antik 

Korikos, Antalya yakınlarındaki Aspendos`a verildiğini, T.Baykara ise Belkıs 

isminin türklerin Asya'dan Anadolu'ya getirmediklerini ve güneyden gelmesi 

görüşünün doğru olduğunu gösteriyorlardı. Çağdaş dönemde bu anıtların 

kalıntıları kalmıştır. Kadife kaleleri hükümdar kadınların onuruna inşa edilen 

anıtlar sayılıyor. Bu konuda bilgilere İskendernameler ve Evliya Çelebi`nin 

eserlerinde rastlamak mümkündür875. Kadife kalesi, İzmir'in doğusundaki 

yerleşim alanından uzak bir tepeye inşa edilmiştir. Kalenin giriş kapısının 

üzerinde kadın kabartması mevcuttur. T.Baykara'ya göre, bu ismin anıta 

verilmesi, Fateh Mehmet'in, yaygınlaşması ise Osmanlı dönemine 

dayanmaktadır. Efsanelerin araştırılması ise, onu Ön Asya'ya bağlı olduğunu 

gösteriyor. 

 

Kız kaleleri ve amazonlar 

Kız kalelerinin tarihinin öğrenilmesi sırasında ileri sürülen 

versiyonlardan biri onların amazonlarla bağlı olmasıdır. Amazonlarla ilgili 

bilgiler uzun yıllardır Kafkasya tarihini araştıran bilim adamlarının dikkatini 

çekmiştir. Kafkasya, aynı zamanda Azerbaycan`da sözlü halk sanatı örnekleri ve 

ortaçağ yazarlarının eserlerinde amazonlarla ilgili çeşitli nitelikteki bilgiler 

yansıtılmıştır. İlk kez, antik yazar Strabon`un eserinde amazonların Kafkasya'da 

yaşadığı konusunda bilgi verilmiştir. Plutarkhos, Arrian ve diğer eski yazarların 

                                                           
874 Baykara, age, s. 74. 
875 Age, s.75. 
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eserlerinde de amazonlarla ilgili bilgi bulunmaktadır. Bu yazarlar onların 

Kafkasya dağlarında yaşadıkları, tarım, hayvancılık, avcılık ve askeri işlerle 

uğraştıklarını bildirirdiler. Ünlü etnograf M.O.Kosven, amazonlar hakkında 

bilgileri araştırmış ve ilginç sonuçlar edinmiştir. Kafkasya halkları arasında 

savaşçı kadınlar hakkında bilgileri detaylı şekilde analiz eden M.O.Kosven 

yirminci yüzyılın başlarında araştırmacı N.M.Dragin`in karaçaylılar arasında 

yaygın Kız - han (Девица-царь) hakkında bilgiyi ele almıştır876. Bilgiye göre, 

Kız-han`ın sadece kızlardan oluşan güçlü bir ordusu ve sağlam kaleleri 

olmuştur. Yazar başka bir konuya dikkat çekmiştir. Öyle ki, efsanelerin bazısı 

Kafkasya'da dağların çoğunluğunun Kız kalesi ismini taşıması ve 

korunmalarının kızların adı ile ilişkili olması onun ilgisini çekmiştir. Kafkasya 

halklarında bu konu hassasiyetle ele alınmış, adı geçen dağların düşman 

tarafından ele geçirilmemesi, ilk şeklini saklı tutuması vb. özel ilgi gösterilmiştir. 

Burada kızlarla ilgili sayısız toponimilere (Kizlyar, Kız-burun, Ozureti, Kiz halkı 

vb.) rastlanmaktadır. 

M.O.Kosven amazonlara ilişkin sorunları araştırırken, sadece kadınların 

yaşadığı şehirler hakkında da bilgi vermiştir. Öyle ki, Azerbaycan Kız kaleleri 

arasında özel konuma sahip olan Bakü Kız kalesinin de kıyısında bulunduğu 

Hazar denizinde bir zamanlar Nargin denilen bir ada mevcuttur. Şehirden 15 

km mesafede bulunan bu adanın gerçek adı Büyük Zire olasa da, I. Petro`nun 

emriyle bu bölgede birçok toponimi, nitekim ismi değiştirilmiştir ve Nargin 

olmuştur. Bu toponim Azerbaycan dilinde bir anlam ifade etmese de, garip bir 

açıklaması bulunmaktadır. İmparator I. Petro`nun Büyük Zire adasına bu ismi 

vermesi sıradan bil olay değildir. İsveç ile savaş sırasında, o, bu adanın 

Finlandiya Körfezi'nde bulunan Revel adalarına benzediğini fark etmiştir. 

Özellikle belirtelim ki, Tallinn kentinin karşısında bulunan adanın Nargen adası 

olarak bilinmesine rağmen, yerel nüfus Naissaar (Kadın adası) ismini 

vermiştir877. 

“ 

Kız kaleleri Avrupa ülkelerinde 

Avrupa ülkelerinde de Kız kalesine rastlamak mümkündür. Bu açısından 

Tallinn'de inşa edilen ve eston kültürünün önemli yönlerini birleştiren Kız 

kalesini göstermek mümkündür. Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde 

aynı isimde kaleler inşa edilmiştir. Bu uluslar, Kız kalelerini farklı isimler altında 

                                                           
876 Марк Косвен, “Амазонки. История легенды”, Советская Этнография, № 3, 1947, s. 25. 
877 Марк Косвен, “Амазонки. История легенды”, Советская Этнография, № 2, 1947, s. 47. 
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tanıyor. Meghede kalesi, Kızlar Kalesi, Neitsitorn, Meghdturm, Madchenthurm 

ve diğer anıtlar Kız Kalesi olarak bilinmektedir. Bu kaleler, ortak yönleri ile 

birlikte, kültürlerinin karakteristik özelliklerine sahiptir878. Bu bağlamda 

Tallinn Kız kalesinin öğrenilmesi ilgi uyandırıyor. Kentin şekillenmesinin 

genellikle Haçlı seferleri dönemine denk gelmesi ve burada askeri üssün 

kurulması inşaat geleneklerine etki etmiştir. Burada Batı Avrupa'nın inşaat 

ilkeleri yaygındır879. Tallinn Kız kalesinin inşası son Gotik dönemiyle çakışıyor 

ve Estonya'daki Gotik yaratıcılığın en önemli unsurlarını içeriyordu. Tallinn 

Neistornu, şehrin alt duvarlarının çevresinde, Danimarka kralının bahçesinde 

yer almaktadır. Kale önce üç katlı olmasına rağmen, XV. yüzyılda açık bir 

platform olarak daha bir kat inşa edilmiştir880. Bu Kız kalesi, şehir savunma 

sisteminin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Azerbaycan topraklarındaki Kız 

kalelerinin coğrafi konumunu keşfederken, onların daha ziyade dağlık arazide 

ve dağlarda inşa edilmesi, Aran bölgede bu tür anıtlara daha az rastlanması 

gerçeği dikkat çekmiştir. Bazen hatta “kız” kelimesinin dağ anlamında 

kullanılması olayına rastlamak mümkündür. Benzer bir olay Estonya'daki Kız 

kalesinin bulunduğu doğal-coğrafi konumu öğrenilmesi sırasında rast-

lanmıştır881. Araştırmacılara göre, onun adı coğrafi konumla ilgilidir. Bu anıtın 

Azerbaycan Kız kaleleri ile diğer bir benzer yönü, kalenin şehrin savunma 

sisteminin bir parçası olmakla askeri ihtiyaçların karşılanmasına yöneltilmesi 

olarak kabul edilmesidir. 

 

Sonuç 

Farklı bölgelerde inşa edilen Kız kalelerinin  karakteristik özellikleri şöyle 

özetlenebilir: 

1. Türk halklarının yerleşdikleri bölgelerde, İstanbul'dan Pakistan'a kadar 

büyük bir alanda çok sayıda inşa edilen Kız kaleleri çağın maddi simgeleridir. 

2. Tüm dönemlerde şehirlerin prestiji, ekonomik durumu ve kalkınma 

seviyesi, kaleleri ile tespit ediliyordu. Türk halkların yaşadığı topraklarda şehir 

ve kale kavramları aynı anlama gelmekteydi. 

3. Türkiye topraklarında bulunan Kız kuleleri, eski bir tarihe sahip olmuş 

ve bölgede yüzyıllar boyunca egemen olan kültürel başarıları yansıtmıştır. 
                                                           
878 Томас Венделен, Старый Таллинн, Head uudised, Таллинн 1998, s.5. 
879 “Эстония”, Энциклопедический справочник, Издательство Эстонской Энциклопедии, 
Таллинн 2008, s.668. 
880 Таллинн Средневековая столица, Grenader Grupp, Таллинн 2013, s.15. 
881 Эстония: страна, народ, культура, Grenader Grupp, Таллинн 2013, s.3. 
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İstanbul Kız kulesinin  tarihinin incelenmesi farklı dönemler, savunma sistemi, 

egemen gelenekler ve benzerler konusunda kapsamlı bilgilerin edinilmesine 

olanak sağlıyordu. 

4. Belkıs ve Kadife kaleleri olarak bilinen bir başka Kız kalesine Türkiye’de 

rastlamak mümkündür. Onlar hükümdar kadınların onuruna inşa edilmişlerdi. 

Sadece Belkıs kalelerinin çoğunun kalıntıları modern çağa ulaşmıştır. Kadife 

kalesi ise şu anda İzmir civarında da mevcuttur. 

5. Kız kaleleri arasında en eski yapı olarak kabul edilen Bakü Kız kalesi 

inşa edildiği dönemde savunma amaçlı değildir. Onun yapı özellikleri, bu anıtın 

Eski Doğu'nun önemli kültür merkezlerine bağlı olduğunu göstermiştir. 

6. Kız kale olarak görkemli bir anıtın yaranması çeşitli ideolojik görüşlere 

dayanıyordu ve kalenin bir simgesi olarak hareket eden kız, çeşitli şekillerde bu 

anıt ile mutlak şekilde ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda ateşle kız karakterinin 

müsavi kılınması gerçekleşmiştir. Bu sürece eski Doğu ülkelerinin bazılarında 

rastlamak mümkündür. 

7. Birçok dünya halkının inançlarında kız / kadın karakterleri “yuva”nın 

temelini oluşturmuş ve bu temelde, evlerde oluşan ibadet (kült) özekleri yavaş 

yavaş tapınak, mabet ve kalelere dönüşmüştür. Azerbaycan'da savunma 

yapılarının bir serisini oluşturan anıtların “Kız kalesi” ismini almasında eski dini 

inançlar, mitoloji vb. görüşler büyük önem arzediyor. Vakıf bulduğu dönemde 

Kız kalesi hem de Ateş Kalesi olarak kabul görmüş ve dönemin din-ideolojik 

sistemini yansıtıyordu. Bu kaleler, dağların zirvesinde ve su havzalarında inşa 

edilmiştir. 

8. Ateş Kalesi olarak ortaya çıkan Kız kaleleri, orijinal amacını yavaş yavaş 

değiştirmiştir. Zerdüştlüğe kadar ateş ile aynı  olarak alınan kız kavramı, bu din 

resmi statüyü kazandıktan sonra bir su tanrıça olarak kabul edildi. Farklı 

kültürlerin oluştuğu Doğu ve Batı ülkelerindeki Kız kalelerinin yaygınlaşması, 

bu anıtın daha eski bir tarihe sahip olduklarını göstermektedir. İslam dini bu 

topraklarda egemen bir dine dönüştüğünde, Kız kaleleri tamamen işlevlerini 

değiştirmiştir. 

9. Ortaçağdan beri savunma kaleleri olarak bilinen Kız kaleleri daha eski 

dönemlerde Ateş kızı, Su tanrıçası, çeşitli gök cisimleri, vb. ile 

ilişkilendiriliyordu. Aynı zamanda onların Kadınlar ülkesi ile ilişkilendirilmesi 

daha çok yerel bir özelliğe sahiptir. 

10. Türk kaleleri arasında özel bir grup olan Anadolu kaleleri içinde Kız 

kalelerine rastlamak mümkündür. Bu kaleler savunma değil, daha ziyade saldırı 

sırasında bir dayanak noktası olarak kullanılmış ve çağın gereklerine 
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uyarlanmıştır. Burada, Kız kaleleri karmaşık bir sisteme sahip olmuş, yasalar ve 

tüzüklerle ayarlanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan topraklarından geçen Büyük 

İpek Yolu'nun konumu, bu kalelerin özel karakterlerinden kabul edilmelidir. 

11. Ortaçağ savunma surları arasında kendine özgü bir yere sahip olan Kız 

kaleleri geniş alanlarda yüksek kayalar üzerine inşa edilmiştir. Kırım Kız 

kaleleri bir istisna değildir. Kırım topraklarında  yakın bir bölgede iki Kız 

kalesinin  bulunması gerçeği ortaya çıkıyor ve bu açıdan Azerbaycan'daki bazı 

Kız kaleleri ile benzerlik oluşturuyor. 

12. Avrupa topraklarında Kız kalelerine rastlayabiliriz. Bu kalelerin her 

biri kendine özgü özelliklere sahip olmuş, genel yönlerin yanısıra ait oldukları 

kültürün karakteristik özelliklerini kendisinde birleştirmiştir. 

Böylece, her kültür anıtı onu yaratan halkın geçmişini yansıtmaktadır. Kız 

kaleleri bu açıdan bir istisna değildir. Onların araştırılması, bu kaleleri inşa eden 

halkın etnik kimliğini, göç süreçlerini, mimari geleneklerini ve ideolojik 

değişimlerini izlenmesine olanak sağlıyor. Modern dönemde Kız kaleleri ile ilgili 

bilgileri geçmişi açıklığa kavuşturulmasıyla birlikte, her bölgeye ait bilgiler 

özetlendiğinde bazı sorunların ortaya çıktığını göstermektedir. Türk halkına ait 

Kız kaleleri, kendine has özellikleriyle farklılık arzediyor.  Bu nedenle, dönemin 

maddileştirilmiş simgesi olan Kız kalelerinin öğrenilmesi büyük ilgi uyandırıyor 

ve güncelliği ile öne çıkıyor. 
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ÖZET: Felsefe nedir? sorusu, kuşkusuz felsefe ile yaşıt bir soru olarak 
güncelliğini korumaktadır Ancak bu soru ile kastedilen veya cevabı aranan şe-
yin her daim aynı olduğunu söylemek güçtür. Çünkü bu soru, kimi zaman bir 
tavır ve tutuma işaret ederken kimi zaman ise felsefenin içeriği ve konusuna 
matuf olarak sorulmuş ve bu çerçevede cevaplanmıştır.  

Batıda söz konusu gayeye matuf olarak sorulan bu sorunun aynı bi-
çimde ve maksatla son devir Osmanlı mütefekkirleri tarafında da gündeme ge-
tirildiğini ve bu minvalde bir arayışın başladığını görüyoruz. Özellikle Darülfü-
nun’un kurulması ile birlikte resmi anlamda ortaya çıkan felsefe tedrisatının 
şekillenmesinde ve genel anlamda felsefî bir zeminin oluşmasında bu arayışın 
kayda değer bir felsefi etkinlik olduğunu söylemek gerekir.  Bu dönemde Şeh-
benderzâde Filibeli Ahmet Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Halil Nimetullah ve 
Babanzâde Ahmed Naim bu mesele ile meşgul olmuş isimlerden bazılarıdır. 
Ancak biz bu çalışmada iki farklı felsefe anlayışına sahip olan Halil Nimetullah 
ile Ahmed Naim’in bu soru bağlamındaki arayışlarını, yaslandıkları felsefe ze-
minini ve felsefe tasavvurlarını değerlendirmeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Darülfünun’da Felsefe, Osmanlı Düşüncesi, Ba-
banzâde Ahmet Naim, Halil Nimetullah. 

 

A Study on Definitions of Philosophy in Dârülfünûn: The Case of Ba-
banzâde Ahmet Naim and Halil Nimetullah 

 
ABSTRACT: What is philosophy? This question remains undoubtedly 

updated as an age-old question with philosophy. However, it is difficult to say 
that this question refers to the same thing as what is meant or what is sought 
for in all context. Because while this question is sometimes points to a manner 
and an attitude, and sometimes it was asked and answered in the context of 
the content and the themes of the philosophy, and it was answered in this 
frame. 
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We see that this question which was asked in the West in the same way 
and for the same purpose, was brought to the agenda by the Ottoman thinkers 
in the last period and seeking in this frame begins It is worth noting that this 
search is a remarkable philosophical activity, especially in the formation of Da-
rülfünun and in the formation of the philosophical education that emerged in 
the official sense and in the formation of a philosophical background in the 
general sense. 

In this period, Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Efendi, Ahmet Mithat 
Efendi, Halil Nimetullah and Babanzâde Ahmed Naim are some of the names 
engaged in this matter. But in this study, in the context of cited question, we 
will try to evaluate the quests,  the philosophical background and conception 
of Halil Nimetullah and Ahmed Naim, who have two different philosophical 
understanding. 

Key Words: Philosophy in Darülfünun, Ottoman Thought, Halil Nime-
tullah, Babanzâde Ahmet Naim. 

 

 

Felsefe nedir? sorusu, kuşkusuz felsefe ile yaşıt bir soru olarak güncelli-

ğini korumaktadır Ancak bu soru ile kastedilen veya cevabı aranan şeyin her 

daim aynı olduğunu söylemek güçtür. Zaman içinde birçok faktörün bileşeni 

olarak epistemolojik çevre dolayısıyla epistemolojik çerçevede ortaya çıkan de-

ğişimler, felsefe teriminin de sürşarja uğramasına sebebiyet vermiştir. Bu bağ-

lamda felsefe nedir? sorusu bir taraftan felsefeyi tanıma ve tanımlama amacı gü-

derken bir taraftan da felsefe yapmanın zeminini oluşturmuştur.   

Başlangıçta ilim-bilim terimi ile eş anlamlı olan felsefe, 17. yüzyıldan iti-

baren ortaya çıkan bağımsız bilim dalları ile bir konu arayışına girmiştir. Bu ara-

yış, Batı felsefe geleneğinin de bugünlere gelmesine yol açan önemli etmendir. 

Şayet bugün Batıda bir felsefeden bahsediyorsak bunun önemli ölçüde  “Felsefe 

nedir?” sorusuna yanıt arama çabasına bağlı olduğunu söylemek abartı olmaya-

caktır. 

 Aynı sorunun son dönem Osmanlı mütefekkirleri tarafında gündeme ge-

tirildiğini ve bu minvalde bir arayışın başladığını görüyoruz. Özellikle Darülfü-

nun’un kurulması ile birlikte resmi anlamda ortaya çıkan felsefe tedrisatının şe-

killenmesinde ve genel anlamda felsefî bir zeminin oluşmasında bu arayışın 

kayda değer bir felsefi etkinlik oluşturduğunu söylemek gerekir.  Bu dönemde 

Ahmet Mithat Efendi, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Halil Nimetullah ve 

Babanzâde Ahmet Naim bu mesele ile meşgul olmuş isimlerden bazılarıdır. An-

cak biz bu çalışmada iki farklı felsefe anlayışına sahip olan Halil Nimetullah ile 

Ahmet Naim’in bu soru bağlamındaki arayışlarını, yaslandıkları felsefe zeminini 

ve felsefe tasavvurlarını değerlendirmeye çalışacağız. 
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Darülfünun’da İki Felsefe Hocası ve “Felsefe Dersleri” 

Dünya görüşü itibarıyla biri İslam kültürü ve geleneğine sıkı sıkıya bağlı, 

diğeri ise modernleşmeci ve pozitivist olan bu iki zıt karakterdeki felsefe hocası 

hemen hemen aynı tarihlerde Darülfünun’a intisap eder ve Darülfünun’daki gö-

revlerine son verilmesi bakımından da aynı kaderi paylaşırlar. Halil Nimetullah 

(ö.1957) Darülfünun’daki Hukuk tahsilinden sonra Paris’te felsefe okumuş, 

1913’te Emrullah Efendi’nin yanında Muallim Muavinliğini görevine getirilmiş, 

1915’te Edebiyat Fakültesi Rûhiyat ve Ahlâk Muallim Muavinliğine atanmıştır. 

1928’de İlâhiyat Fakültesi İslam Tarihi derslerini vekâleten yürüten Halil Nime-

tullah 1931’de Edebiyat Fakültesi Mantık müderrisliğine terfi etmiş, 1933 Üni-

versite Reformu sırasında, Darülfünun’un kapatılmasıyla birlikte görevine son 

verilmiştir.882 

Babanzâde Ahmet Naim Bey’e gelince, Naim Bey Galatasaray Sultânîsi ve 

Mülkiye Mektebi’nde okumuş, Bir süre Hâriciye Nezâreti Tercüme Kalemi’nde 

çalıştıktan sonra Maarif Nezâreti Yüksek Tedrîsât müdürlüğüne getirilmiş, daha 

sonra 1915’te Emrullah Efendi’nin teklifi ile Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde 

felsefe, mantık, psikoloji (ruhiyat) ve ahlâk dersleri müderrisliğine atanmıştır. 

Naim Bey bu görevini 1933’e kadar aralıksız sürdürmüştür.883 Psikoloji ve fel-

sefe alanında yaptığı telif/tercüme/uyarlama pek çok esere imza atan Ahmet 

Naim, ayrıca felsefe terimleri konusunda da çalışmalar yaparak Türk felsefe di-

linin gelişimine katkıda bulunmuştur. 

Her iki yazarın yolu Darülfünun yanında dönemin Maarif Nâzırı ve aynı 

zamanda Darülfünun’da felsefe derslerini de veren Emrullah Efendi’de kesiş-

mektedir. Emrullah Efendi yukarıda belirttiğimiz felsefi endişeleri ilk defa du-

yan, hisseden ve bu alanda küçük hacimli de olsa bir eser kaleme alan bürok-

rat/felsefecilerimizden biridir.884 Muhtemelen her iki yazarın felsefi kaynakla-

rının seçiminde, ders verme yöntemi ve yazma usulü konusunda da etkili olmuş-

tur.885 Yine Darülfünun’da bir süre felsefe tarihi derslerini de veren Mehmet Ali 

Ayni’nin Darülfünun’a intisabı konusunda da etkili olan Emrullah Efendi’nin Da-

rülfünun’un felsefe kadrosunun oluşturulmasında Ziya Gökalp’in daha sonra 

                                                           
882 Ali Utku-Uğur Köroğlu, “Sunuş”, Dârülfünûn’da Felsefe Dersleri, Haz.: Ali Utku-Uğur Köroğlu, 
Çizgi Kitabevi, Konya 2011, s. 7-8.  
883 İ. Lütfü Çakan, “Babanzâde Ahmed Naim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İstan-
bul 1991, s. 375; M. Cüneyt Kaya-İsmail Kara, Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı, Eserleri, Fikirleri, 
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul. 2018. 
884 Emrullah, İlm-i Hikmet, İstanbul 1327/1909, 18 s. 
885 İsmail Kara, “Modern Türk Felsefesi Tarihinde Öncü Bir İsim: Emrullah Efendi ve ‘İlm-i Hikmet’ 
Dersleri”, Kutadgubilig, S.8, (Ekim 2005), s. 93-123. 
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üstleneceği kuruculuk fonksiyonunu ilk defa icra ettiğini düşünebiliriz. Dolayı-

sıyla Darülfünun’da felsefe eğitimi, felsefe kadrosunun kurulması ve derslerin 

içeriği konusunda her iki yazarın akademik hayatında ve eserlerinin muhteva-

sında Emrullah Efendi’nin doğrudan veya dolaylı bir etkisinin olduğunu söyle-

mek mümkündür. 

Darülfünun’da felsefe derslerinin başlamasıyla birlikte talebelere okutul-

mak üzere ders kitapları temin etmek ihtiyacı ortaya çıkmış, ilk kuşak felsefeci-

ler bu ihtiyacı telif/tercüme/uyarlama yoluyla karşılama yoluna gitmişlerdir. 

İşte bu çerçevede Halil Nimetullah ve Babanzâde Ahmet Naim’in Darülfü-

nun’daki ders etütlerinden mürekkep Felsefe Dersleri adlı kitapları bu amaçla 

yazılan ilk eserler arasındadır ve bu eserler Darülfünun’da felsefe eğitiminin 

yöntemi konusunda da ilk örnekleri ortaya koymaları açısından üzerinde dur-

maya değer.  

Yukarıda her ne kadar Babanzâde Ahmet Naim’in 1915’te Darülfünun’a 

intisap ettiğini kaydetmiş olsak da, onun en azından 1910’dan itibaren bu ku-

rumda dersler verdiği bu konuda farklı zamanlarda teksir usulüyle basılan tak-

rirlerinden, yani ders notlarından anlaşılmaktadır.886 Bu durumda Ahmet 

Naim’in Felsefe Dersleri adlı eseri 1915’e kadar sürekli hacim itibariyle genişle-

miş ve daha mütekâmil bir hale gelmiştir. Halil Nimetullah’ın Darülfünun Felsefe 

Dersleri ise 1914 tarihlidir. Her iki yazarın söz konusu eserlerinde konuları ele 

alış biçimi, tarif ve tasvirlerine bakılırsa, bunların birbirine oldukça yakın olduk-

ları, hatta metinlerde yer yer birebir ifadeler kullandıkları görülür. Bu bakımdan 

her iki yazarın ya aynı kaynaklardan yararlandıkları ya da sonrakinin öncekin-

den yararlandığı düşünülebilir. Ancak Ali Utku’nun belirttiğine göre, Emrullah 

Efendi’nin söz konusu eseri dahil, bunların tümü ünlü Fransız felsefeci Paul Ja-

net’nin Traité élémantaire de philosophie adlı eserinden uyarlama yoluyla ter-

cüme edilmiştir.887 Burada bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz mesele 

her iki yazarın da söz konusu eserlerinde felsefenin tanımı, kapsamı, bilimler-

den farkı, sınırlılıkları, bölümleri ve gayesi konusunda yaptıkları değerlendir-

melerin felsefe uğraşı için bugün hala önemini ve güncelliğini koruyor oluşudur. 

 

Felsefenin Tanımı ve Bilimlerden Farkı 
                                                           
886 İsmail Kara, “Rüsuh ve İstikamet Sahibi Bir Zat: Babanzâde Ahmet Naim Bey’in Hayatı ve Eser-
leri”, Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı, Eserleri, Fikirleri, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 
İstanbul. 2018, s. 19. 
887 Ali Utku, “Türkiye’de Modern Felsefenin Kurucu Aktörlerinden Biri Olarak Babanzâde Ahmet 
Naim: Tercihler ve Temâyüller”, Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı, Eserleri, Fikirleri, Zeytinburnu 
Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul. 2018, s. 116-117. 
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Darülfünun’da verilen ilk felsefe dersleri olması sebebiyle, kısmen yeni 

olan bu dersin tanımı ve kapsamı konusunda talebelerin öncelikle bilgilendiril-

mesi ve son iki yüzyılda fevkalâde gelişmeler gösteren bilimler yanında felse-

feye alan açılması gerekmektedir. Bu çerçevede her iki yazar da felsefenin çeşitli 

tanımları ve toplumsal karşılığını sorgulayarak işe başlar.  

Ahmet Naim evvela felsefenin halk arasında ne anlama geldiğini, halkın 

felsefeden ne anladığını izah ederek çeşitli felsefe tanımlarını şöylece tasnif 

eder. Her şeyden önce feylesof denince halk arasında tahammülkâr, sebatkâr, 

aşırılıklardan uzak, hikmet sahibi bir kişi anlaşılır;  felsefe ise “hikmet” demek-

tir. Bir başka tanıma göre ise felsefe, “inceleme ve araştırma hürriyeti” olarak 

kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak felsefe, “Fikrin düşünmesine, teemmül et-

mesine, gerek eşyada gerek hayat-ı insanîdeki manâyı taharrî ve mülâhaza et-

mek melekesine de denir ki bu takdirce felsefe teemmül (reflexion) demek ol-

muş olur. Bir başka tanıma göre ise felsefe “tasavvurât-ı külliyenin (idées 

générales) ma’badinin (Principes) taharrîsi demek olur. Bütün bu tanımları bir-

leştiren Ahmet Naim felsefeyi en basit tanımıyla şöylece ifade eder: “Felsefe, 

hürriyet-i teemmül ile idrak olunan mebadîye müstenid hikmettir.”888  

Felsefenin halk düzeyindeki (avamî) tanımları yanında ilmî bir tanımı ya-

pılabilir mi? Ahmet Naim ilmi bir tarzda felsefenin ne olduğunu Aristo’ya atıfla 

açıklamaya çalışır. Aristo, bir şeyi bilmek onu sebepleriyle birlikte bilmektir, 

der. Dolayısıyla ilim bir şey ne için ve nasıl böyle olmuş? İşte bunu araştırır. Her 

ilim niçin (lime) ile nasıl (keyfe) sorularının cevabıdır. Halkın tecrübesi yalnız 

bir hadiseyi bilmekle sınırlıdır. İlim ise o hadisenin sebepleri (ilel) ve nasıl oldu-

ğunu (keyfiyâtını) açıklar ve izah eder (Ahmet Naim, 2015: 38). Hadiseler veya 

nesnelerin (eşya) bulunuş biçimi (keyfiyet-i vuku) ve varlığı (vücud)’na yasa (ka-

nun), bulunuş ve varlığını gerektiren şeye de sebep (ilel) denir. O halde ilme bir 

tanım yapmak gerekirse, sebepler ve yasaların araştırılmasıdır” deriz.889    

Halil Nimetullah da felsefenin halk düzeyindeki kavranışı ile bilimsel ta-

nımı ve kendine özgü içeriği noktasında Ahmet Naim’le örtüşür. Ona göre de her 

insan bilerek veya bilmeyerek bir felsefe tarzını benimser. Çünkü her insan 

dünya hayatı, yaşadığı evren, kendisi veya hemcinsleri, hatta kendi mukadderatı 

hakkında iyi kötü bir fikir sahibidir. Cahiller bile hiçbir zaman ulûhiyet, ölüm, 

ruh hakkında düşünmekten kendisini alamaz. Bir miktar (nîm ilim) bilgiye sahip 

olanlar bu konuları araştırır. Bu kişiler özellikle Cenab-ı Hakk’ın irade-i 

                                                           
888 Babanzâde Ahmed Naim, Felsefe Dersleri, Haz.: Cahid Şenel-M. Cüneyt Kaya, Klasik Yay., İstan-
bul 2017, s. 37-38. 
889 Age., s. 39. 
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külliyesi, ilm-i küllisi yahut hayır ve şer konuları gibi metafizik konuları dinle-

meye meraklıdırlar. İşte böylece metafiziğin en güç problemleri halk arasında 

kendisine bir karşılık bulur. Nimetullah halk düzeyinde herkesin iştirak ettiği, 

avamî felsefe ile filozofların felsefesi arasında bir ilişki olup olmadığını sorgular. 

Ona göre felsefenin halk düzeyinde algılanmasıyla (tasavvur-ı âmiyâne) daha 

ilmi (âlimâne) tasavvuru arasında bir zıtlık (teâruz) yoktur.890 Yazarın böyle dü-

şünmesinin sebebi pek muhtemeldir ki düşünmeye konu olan felsefi problem-

lerin halk arasında da, filozoflar açısından da aynı olması, fakat algılama ve ta-

nımlama farkından dolayı cevapların farklı oluşudur. 

Bununla birlikte felsefecilerin kendi arasında da pek çok felsefe tanımı ya-

pılmaktadır. Öyle ki bu tanımların hiç biri birbiriyle aynı değildir. Başka bir de-

yişle ne kadar filozof varsa o kadar felsefe tanımı vardır, denilebilir. Halil Nime-

tullah’a göre felsefe tariflerinin büyük çoğunluğu görünüşte birbirine yabancı-

dır, ancak bu tanımlar gerçekte birbiri ile irtibatlı olan şu iki tanımdan birine 

irca edilebilir: 

1. Felsefe, kâinatın en son izahından başka bir şey değildir. 

2. Felsefe esasen nefs-i nâtıkanın (insan psikolojisinin) inceleme ve araş-

tırılmasıdır.  

Yazara göre bunlardan ikinci tanım, modern felsefeye gayet uygundur ve 

birinci tanım ile tamamen intibak eder. O halde yazara göre, gerçekte filozoflar 

kâinatı izah konusunda ulemadan daha uzağa gitmek için onlar tarafından ihmal 

edilmiş olan bütün insanlık bilgisinin en önemli aracı olan insan ruhunu incele-

meye başladıkları vakit felsefe insan psikolojisinin (nefsi natıka) araştırılması 

mahiyetini almıştır.891 

Yukarıdaki tanımlardan anlaşıldığına göre Halil Nimetullah bilgiyi halk 

bilgisi yahut gündelik bilgi, ilim bilgisi ve felsefe bilgisi olarak üçlü bir tasnif yap-

makta, bunlardan felsefe bilgisini en üst bilgi olarak tanımlamaktadır. Şu ifade-

ler yazarın felsefe tanımını açıkça gösterir: “Tabaka-i âdiyyenin ma’rifeti birleş-

memiş bilgidir. İlim kısmen birleşmiş bilgidir. Felsefe tamamen birleşmiş bilgi-

dir.”892 

Burada halk düzeyindeki âmiyâne bilgi bir tarafa bırakılırsa, yazarın asıl 

olarak ilim ve felsefe ayrımı üzerinde durduğu ve bu ikisini temellendirmeye 

çalıştığı görülür. Önceleri ilim ile felsefenin aynı anlamda kullanıldığını ifade 

                                                           
890 Halil Nimetullah, Dârülfünûn’da Felsefe Dersleri, Haz.: Ali Utku-Uğur Köroğlu, Çizgi Kitabevi, 
Konya 2011, s. 69-70. 
891 Age, s. 70. 
892 Age, s. 71. 
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eden yazar bu konuda iki ayrı tanımın birbirinden ayrı anlamlarda kullanılma-

sını şu sözlerle izah etmektedir: “Ezmine-i kadîmede ilim ile felsefe, bir manayı 

ifade eden iki lafz-ı müterâfık idi. Felsefe bilcümle ulûmu şâmil ve muhît ilmi 

yegâne idi. Muahharan malumât-ı beşerin taaddüd ve tevessü, mebâhisi tasnif 

ve taksim etmek zarûretini intâc ettiğinden mevzularına göre her biri diğerin-

den ayrıldı…bilâhare felsefe ulûm-i sâireden ayrılmış, bir ilm-i müstakil hâline 

gelmiştir.”893 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi yazar eskiden, -ki bu eski zamanlar (ez-

mine-i kadime) çok da eski bir tarihe işaret etmez- ilim ve felsefenin aynı anlamı 

ifade eden iki farklı terim olduğunu, bu dönemlerde bütün ilimleri kuşatan ye-

gane ilmin felsefe olduğunu belirtmektedir. Daha sonraları insan bilgisinin art-

ması ve genişlemesi sebebiyle felsefenin konularının tasnif edilmesi ve bölüm-

lere ayrılması zorunluluğu ortaya çıkmış, bu yüzden ilimler konularına göre bir-

birinden ayrılarak her biri bağımsız bilimler haline gelmiştir. İşte felsefenin 

müstakil bir ilim haline gelişi de bu sebepten dolayıdır. 

Felsefe ilim ayrışmasının izâhı konusunda benzer açıklamalar Ahmet 

Naim’de de mevcuttur. O da tıpkı Halil Nimetullah gibi, felsefe ve ilim kavramla-

rının başlangıçta aynı anlamı ifade eden iki eşanlamlı kelime olduğunu, ilim de-

nilince felsefe, felsefe denilince de ilmin anlaşıldığının altını çizmektedir. Felsefe 

geçmişte bütün ilimleri kapsayan ve kuşatan yegâne ilim iken daha sonra bilim-

lerin gelişmeye başlamasıyla birlikte felsefe diğer ilimlerden ayrılarak müstakil 

bir ilim haline gelmiştir. Şu ifadeler her iki yazarın aynı kaynaktan, yahut birinin 

diğerinden yararlandığını gösterir niteliktedir: “Ezmine-i kadîmede ilim ile fel-

sefe bir manayı ifade eden iki lafz-ı müterâdif idi. İlim denilince felsefe anlaşı-

lırdı. Felsefe bilcümle ulûmu şamil ve muhit ilmi yegâne idi…. Kudemâca tasnif-

i ulûm felsefenin taksimi mebâhisinden başka bir şey değilken bilâhare felsefe 

ulûm-ı sâireden ayrılmış bir ilm-i müstakil haline geldi.”894 

Aslında her iki yazarın da altını çizdiği ‘felsefe sonradan müstakil bir ilim 

haline gelmiştir’ ifadesi, felsefe ile ilim terimleri eşit anlamda olduğuna göre, 

“ilim daha sonraları müstakil bir ilim haline gelmiştir” gibi bir totolojik ifadeye 

tekabül etmektedir. Ancak bu totolojiyi şöyle izah etmek mümkündür: Sonraki 

zamanlarda ilimler ilgi alanlarına göre bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkça, 

tarihsel süreç içerisinde filozoflar diye ulemadan ayrı bir sınıf ortaya çıkmış ve 

                                                           
893 Age, s. 74. 
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yanı sıra yukarıda işaret ettiğimiz epistemolojik anlam değişimleri sonucunda 

felsefenin spesifik-bağımsız bir alana inhisarı söz konusu olmuştur.   

Felsefe-bilim ayrışması konusundaki bu gelişmelerden sonra bilimlerden 

ayrı, felsefeye bir alan açılması, felsefenin konusunun ne olduğunun tespit edil-

mesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, şayet ilim ile felsefe müteradif iki terim 

ise bu durumda ilmin ne olduğunu ve ilimler tasnifi yaparak hariçte neyin kal-

dığını ortaya koymak gerekir. Esasen her iki yazar da eserlerinin girişinde, fel-

sefenin alanını belirlemek üzere böylesi bir çabaya girişmektedir. Çünkü felse-

fenin alanı belirlendikten sonra felsefenin istikameti ve yöntemi üzerine konuş-

mak mümkün olacaktır. Bunun için yapılması gereken öncelikle ilimlerin bir tas-

nifini yapmaktır. Yukarıda felsefenin halk düzeyindeki karşılıkları ve gündelik 

bilginin dışında felsefi bir bilginin varlığından söz edilmişti. O halde ilmi bilgi 

nedir? Hangi niteliklere sahiptir? Bu bakımdan ilimler tasnifi yapmadan önce 

her iki yazar da, öncelikle birbirine çok yakın ifadelerle ilmi bilginin niteliklerini 

belirlemeye çalışır.  

Ahmet Naim felsefenin tam olarak ne ile ilgili olduğunu tespit edebilmek 

için ilim kavramını “ilm-i havas” ve “ilm-i avam” olarak iki ayrı düzlemde ele alır; 

ilm-i havassı ise aşağıda geldiği gibi, üç özelliği ile temyiz eder.895 Halil Nimetul-

lah ise ilim ile ilişkili olarak “marifet”in ne olduğunu izah etmeye çalışır. Çünkü 

ona göre “marifet” ve “ilim” birbirinden farklıdır. Halil Nimetullah’a göre marifet 

“doğru yargı”dan ibarettir. Örneğin bir dülger, bir dik üçgende hipotenüsün ka-

resinin diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu bilir. Bu bir mari-

fettir. Ancak bunun niçin ve nasıl böyle olduğunu bilmez. Niçin ve nasıl’ını bil-

mek ilimdir. Başka bir deyişle ilim, eşya ve hadisatın kanun ve illetlerini incele-

mektir. İlim üç temel noktada farklılık gösterir:  

Her iki yazar da müşterek ifadelerle gündelik bilgiden farklı olarak ilim 

kavramının yahut doğru bilginin şu dört niteliğini vurgulamaktadır:  

1. İlim evvela yakîni ifade eder.  

2. İlim umûm ve küllîlik ifade eder. Zira bahsettiği hakikatler sadece bir 

hadise hakkında değil, o türden sınırsız birçok hadisat hakkında da doğrudur. 

Eski filozofların dediği gibi, “ilmü’l cüz” olamaz.  

3. İlmin bütün meseleleri birbiri ile irtibatlıdır. Her biri diğerini teyit, tak-

viye, şerh ve izah eder.896  
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İlmi bilginin niteliklerini böylece özetledikten sonra atılması gereken 

ikinci önemli adım ilimler tasnifini ortaya koyarak hariçte kalan ve araştırmaya 

medar alanı belirlemek, başka bir deyişle felsefenin ne olduğunun anlaşılması 

için ilimleri tasnif etmek ve açıkta kalan bir alanın olup olmadığını soruşturmak-

tır. Bu düşünceden hareketle her iki yazar da detaylı bir ilimler tasnifi yapar ve 

her ikisi de bütün ilimleri iki ana başlık altında toplar: “Kevnî ilimler (kozmolo-

jik)” ve “manevî ilimler (sciences morales)”.   

Kevni ilimler doğası gereği harici varlık âlemini kendine konu edinirler. 

Manevi ilimler (dil, tarih, toplumbilim, vd.) de insanı konu edinmekle birlikte 

insanın harici yönünü veya harici varlıkla ilişkili olan boyutunu kendine konu 

edinirler. Bunlardan psikoloji hem harici yönünü hem de ruhsal boyutunu ken-

dine konu edinir. Bu sebeple, Halil Nimetullah’a göre, şayet felsefeye konu ara-

nacaksa en uygun konu insandır.897  

Aynı şekilde Ahmet Naim de manevî ilimler içerisinde kabul edilen me-

deni, tarihi ve lisani hadiselerin, bunlar her ne kadar insan ile ilgili olsa da, bun-

ların sadece insan ruhunun haricî eserlerinden ibaret olduğunu, bunların ruhun 

kendisi olmadığını belirtir.898 Dolayısıyla Ahmet Naim bizatihi ruh ile ilgili her-

hangi bir spesifik ilim dalı olmadığından bahisle sözü psikolojiye (nefsi natıka) 

getirir. Ona göre nefs-i natıka bâtınen her birimize tecelli etmeleri haysiyetiyle 

kuvâ-yı zihniye ve maneviyemizin toplamına ıtlak olunur. Zâhiri itibarıyla in-

sanı, yani lisanını vakayi-i talihiye ve medeniyesini tetkik eden bütün ilimler 

afakîdir, harici varlık sahası ile ilgilidir. Bu durumda geriye iç dünyası (bâtın) 

itibarıyla insanın, ruhun tetkiki açıkta kalmaktadır.899 O halde Ahmet Naim’e 

göre felsefenin ana konularından biri, harici varlık sahası dışında kalan insan 

ruhunun araştırılmasıdır. “Acaba insanı yukarıda ta’dad ettiğimiz haysiyattan 

başka bir haysiyyetle de bir daha tetkik edemez miyiz?” sorusu etrafında Halil 

Nimetullah’ın vardığı sonuç da Ahmet Naim’le aynı noktada örtüşür: İnsan ru-

hunun araştırılması.900  

Yapılan bu izahlardan tek başına psikolojinin felsefenin konusunu teşkil 

ettiği anlaşılmaktadır. Aslında her iki yazar da bunun bir eksiklik olduğunun far-

kındadır. Felsefenin insan psikolojisinin bir ilmi olduğu doğrudur, ancak felse-

fenin rolü ve ilgi alanı bununla sınırlı değildir. Bu bakımdan felsefenin ilgi ala-

nına giren ve felsefeyi gerekli kılan başka hususiyetlerinin ortaya konulması 

                                                           
897 Age, s. 77. 
898 Babanzâde Ahmed Naim, age, s. 45. 
899 Age, s. 46. 
900 Halil Nimetullah, age, s. 78. 
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gerekmektedir. Halil Nimetullah, bilimlerin bir felsefesi varsa bunu ele alan il-

min, ilk prensiplere dayanan bir felsefe-i âliyeye istinat etmesi gerektiğini dü-

şünür. İşte bu noktada ona göre tek tek ilimler rölatif, soyut ve fenomenlerden 

bahsederken ‘mutlak’ ihmal edilmiştir. Dolayısıyla açıkta kalan alan eşyanın ilk 

kaynağı meselesidir. O halde mutlaktan bahseden bir ilme ihtiyacımız vardır. İş 

bu yüzden Halil Nimetullah felsefi ilimlerin yüksek bir felsefeye dayanması ge-

rektiğini şu sözlerle ifade eder: “Evvela herkesin malumudur ki, her ilimde o il-

min aksamı müsbetesini teşkil eden hâdisât ve kavânîn hayalimize birçok 

mülâhazât-ı nazariyye ve külliyye ilkâ eder ki bu mülâhazâta “o ilmin felsefesi” 

demek adet olmuştur. İşte bu mülâhazâtın yekdiğerine irtibatı, her ilmin bu gibi 

mebâdîsini daha âlî mebadiye ircâ etmek keyfiyyeti bir ilm-i âlînin mevzuu ol-

maya sâlihdir ki buna “felsefe-i ulûm” derler.901 

Halil Nimetullah’ın bu ifadeleri felsefenin başka bir fonksiyonuna işaret 

eder. Bilimlerin her biri kendi uğraş alanında yepyeni bilgiler ortaya koyar. An-

cak bilimlerin vardığı sonuçların birbiriyle irtibatı noktasında daha üst bir bil-

giye ihtiyaç vardır ve bu görev bir ilm-i âlî olarak felsefeye düşer.  

Her iki yazara göre de felsefenin fonksiyonu bununla da sınırlı değildir. 

Varlık, cevher, illet, madde, fiil ve infial, kanun, gaye, hareket, oluş gibi ilkeler, 

bütün ilimlerin ve beşer aklının ilkelerini teşkil ettiğini ifade eden Halil Nime-

tullah, bu durumda bütün bunların bir ilk prensibinden bahseden bir ilmin olma 

zarureti olduğunu düşünür. Çünkü her ilim sadece kendi alanı ile ilgili sebepleri 

(illet) de inceler. Kâinatı teşkil eden mevcudattan her birinin illetini ayrı ayrı 

incelemek imkânı olduğuna göre bütün varlığın illetini aramak da mümkün ol-

malıdır.902 Bu akıl yürütmeden hareketle Halil Nimetullah şu sonuca varır: “Öyle 

ise bizim aramakta olduğumuz o ilim, nefs-i insanînin tasavvurât-ı esâsiyyesine, 

mevcud olmak haysiyyetiyle mevcûda, mebâdie, ilel-i evvele ait ilim, yani 

mevzu’u ulûm-i sâirede en küllî olarak mevcûd olan mefhûmâtı muhît olan ilim 

olacak, Aristoteles’ten beri mâba’de’t-tabî’yye (metaphysique) denilen ilim de 

işte budur.”903  

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi varlıklara, ilk ilkeler ve ilk sebeplere 

dair bir ilim, yani diğer ilimleri de bir bütün olarak kapsayacak bir ilim olmalıdır 

ki, Aristoteles’ten beri metafizik olarak isimlendirilen de bu ilmin ta kendisidir. 

Benzer izahlardan hareket eden Ahmet Naim de, tıpkı Halil Nimetullah gibi, sözü 

ilk prensip ve illetlere getirir. Bununla birlikte Ahmet Naim’e göre eksik kalan 

                                                           
901 Age, s. 80. 
902 Age, s. 81. 
903 Age, s. 82. 
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bir husus vardır ki o da “sentez ihtiyacı”dır. Ahmet Naim felsefeye düşen bu sen-

tez ihtiyacını şu sözlerle dile getirir: “Lakin her birisinden muhtâc-ı tetkik ve 

ikmal büyük birer noksan kaldı ki o da o ilmin mevzuu ile sâir mükevvenât bey-

nindeki cihet-i vahdettir. Bu ilimler sayesinde mevcûdâtın her biri ala hidetin 

öğreniliyorsa da bilumûm mevcûdât beynindeki revâbıt ve münâsebât yine 

meçhul kalıyor. …. Demek ki ruhun ulumu hassa ile henüz tesviye edilmemiş bir 

ihtiyaç-ı muhıkkı daha kalıyor ki bu da “telif” (synthése) ihtiyacıdır…”904 

Ahmet Naim’in de işaret ettiği gibi bilimlerin vardığı sonuçlar arasında bir 

irtibat kuracak ve buradan varlığın bütünü hakkında bir fikir sunacak olan bir 

sentez ihtiyacı vardır ki bunu yapacak olan felsefedir.  

Küllî bir ilim olarak metafiziği felsefenin konusu olarak belirleyen Halil 

Nimetullah, yukarıda zikrettiğimiz felsefenin iki tanımının arasını şu şekilde bu-

luşturur: “Yukarıda felsefe tariflerinin ekseriyyeti azimesi iki tariften birine 

rücu eder ve ikinci tarif olmak üzere felsefe nefsi natıkanın tedkik ve te-

tebbu’udur demiştik. Bu tarif birinciden daha vazıh görünüyor. Çünkü nefsi be-

şerin külliyet-i şamilesi düşünülünce burada vuzuhun bir vuzuh-ı zahir olacağı 

zann edilmekle beraber, bu tarif felsefeye daha muayyen bir mevzu bulmuş olu-

yor. … İmdi diğerlerinden ziyade mabade’t-tabia, en nafiz tahlil altına almak 

haysiyetiyle nefs-i natıkadan bahsi bi-hakkın istilzam eder. İşte görülür ki ikinci 

tarifin tevafuku tahakkuk ediyor.”905  

Görüldüğü üzere Halil Nimetullah, mutlak arayışının insanın bilinç du-

rumu ile ilişkili olması itibarıyla metafizik ile ilişkilendirmektedir. Ancak her ne 

kadar düşünürümüz ilm-i nefsi (psikoloji) metafizik ile birleştirip felsefenin ko-

nusu haline getirmek istese de gerçekte psikolojinin eskiden metafizik ile iç içe 

olduğunu ancak son zamanlarda bağımsız olmaya başlayan bir ilim dalı olduğu-

nun da farkındadır.906 Nitekim bu yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren psikoloji bü-

yük ölçüde deneysel bir alana irca edilmiştir. Bununla birlikte psikoloji bili-

minde felsefenin hüküm icra edeceği bir alan daima olacaktır ki bu da deneysel 

psikolojinin dışında rasyonel psikoloji alanıdır.  

Felsefenin tanımı ve konuları hususunda Halil Nimetullah ile aynı sonuç-

lara varan Ahmet Naim “nefs-i insanînin tasavvurât-ı esâsiyyesine, mevcut ol-

mak haysiyetiyle mevcûda, mebâdî ve ilel-i üvele ait” yani “mevzûu ulûm-ı sâire-

den en küllî olarak mevcut olan mefhumâtı muhit olan” bir ilim arayışındadır ve 

bu ilim Aristo’dan beri “mabadettabia (metaphysique) adıyla anılan ilimdir. 

                                                           
904 Babanzâde Ahmed Naim, age, s. 47. 
905 Halil Nimetullah, age, s. 86. 
906 Age, s. 88-89. 
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Ahmet Naim öncekinden farklı olarak felsefenin iki temel konusuna işaret et-

mektedir. “İnsan” ve “Allah”. Ona göre felsefe açısından bu iki konu arasında bir-

lik vardır. Yazar bu konuda şu açıklamaları yapmaktadır: “Tahkikât-ı sâbıka ile 

tebeyyün ediyor ki asl-ı ulûmun (sciences proprement dites) daire-i ihatasından 

hâriç lâ-ekall iki mevzu kalıyor. Bu iki mevzuun biri şuur (conscience) vasıta-

sıyla daima kendini müdrik olan nefs-i insanî, diğeri Aristo’ya tebean “mebâdî 

ve ilel-i üvel tesmiye olunan –ne kadar mümkün ise o kadar âlî, o kadar âmm ve 

şâmil – külliyât-ı mümkinedir. İşte bu iki mevzudan bahseden ilme “felsefe” de-

nir.”907 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Ahmet Naim diğer ilimlerin bütünüyle 

kuşatamadığı iki mevzu kaldığını, bunlardan birinin bilinç (şuur) aracılığıyla da-

ima kendini idrak eden nefs-i insanî, diğerinin ise Aristo’dan beri ilk ilkeler ve 

ilk sebepler olarak isimlendirilen metafizik meseleler olduğunu belirtmektedir. 

İşte yazara göre bu konudan söz eden ilme felsefe denmektedir.  

Bununla birlikte felsefeyi metafizik alana hasreden Ahmet Naim meseleyi 

daha da ileri götürerek felsefeyi de “insan psikolojisinin felsefesi (felsefe-i nefs-

i nâtıka)” ve “ilk felsefe (felsefe-i ûlâ)” olarak ikiye ayırmaktadır. Bu ayrıma göre 

Ahmet Naim metafiziğin konusunu, Aristo ve skolastiklerin yaptığı gibi, ilk ilke-

ler ve ilk sebepler olarak en soyut şekliye göstermektedir. Ancak konunun daha 

anlaşılır bir izahını arayan Ahmet Naim “Acaba ulûm-ı mâba’de’t-tab’îanın mev-

zuu ‘Zât-ı Bârî’dir diyebilir miyiz? diye sorar. Zira ona göre bütün nev’-i beşer 

‘Allah’ ism-i şerifini bilmektedir. Allah “mebde-i vücud”dur, bizatihi mevcuttur, 

ve varlığı kendisindendir. Bu bakımdan gerek ilk ilkeler, gerekse ilk sebepler 

Allah mefhumundan çıkarılabilir. Nitekim Aristoteles de Metafizik’ini “ilm-i 

ilahî” olarak isimlendirmekten çekinmemiştir. Oysa bu isim bu gün metafiziğin 

yalnızca bir kısmını içermektedir. Şüphesiz metafiziğin birçok kısımları ve bun-

ların da önem dereceleri vardır. Yazarın düşüncesine göre felsefenin temel taşı 

“insan”, bunun zirvesi ise “Allah”tır.908 

Görülüyor ki felsefeyi “marifetullah ve nefs” yahut “marifetullaha mukad-

dime olmak haysiyetiyle marifetün-nefs” diye tarif eden Ahmet Naim’in Halil Ni-

metullah’tan farkı vardığı neticeyi “nefsini bilen rabbini bilir” gibi tasavvufi-din-

sel bir retorikle sürdürmesidir. 
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908 Age, s. 48. 
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Sonuç 

Ülkemizde sistemli olarak felsefe derslerinin 1910’lu yıllardan itibaren 

Darülfünun çatısı altında verildiği bilinmektedir. Dönemin Maarif Nazırı Emrul-

lah Efendi ile başlayan bu süreç Babanzade Ahmet Naim, Ahmet Midhat Efendi 

Halil Nimetullah, Mehmet Ali Ayni gibi isimlerle devam etmiştir. Bu çalışmada 

Darülfünun’da felsefe dersleri veren iki felsefe hocasının felsefe tasavvurları in-

celenmiştir. Düşünce yapısı ve zıt dünya görüşlerine rağmen her iki felsefecinin 

de felsefenin tanımı, konuları, kapsamı ve sınırları konusunda benzer yaklaşım-

lara sahip olduğu görülmektedir. İlk bakışta çelişkili görünen bu durumun anla-

şılabilir sebepleri vardır. Her şeyden önce memleketimizde bu yıllarda ideoloji-

lere bağlı olarak ortaya çıkan farklı felsefe tutumları yeni rejimin kurulmasın-

dan sonraki dönem kadar keskin değildir. İkinci olarak felsefe eserleri son de-

rece kısıtlıdır ve mevcut olanlar da daha ziyade Fransızca kaynaklardan aktarıl-

maktadır. Dolayısıyla her iki yazarın izahları bakımından birbirine bu derece 

benzemesi doğaldır. Darülfünun hocalarının, belki de Emrullah Efendi’nin tesi-

riyle, aynı kaynaklara yönelmesi, yahut incelememize konu olan her iki eserin 

basılış tarihine bakılırsa, - ki Ahmet Naim’in konu ile ilgili metinleri daha erken 

tarihlidir- Halil Nimetullah’ın mevcut metinlerden yararlandığı düşünülebilir.  

Memleketimizde felsefe eserlerinin telif biçimi, Darülfünun’da felsefe eği-

timi ve ders kitapları konusunda ayrıca üzerinde durulması gereken bu konuları 

bir tarafa bırakacak olursak, asıl olarak her iki yazarın da felsefeye bilimlerden 

ayrı bir alan açma çabasını ve felsefenin tanımını yaparak onu temellendirme 

gayretini görürüz. 19. Yüzyılın pozitivizm, mantıkçı pozitivizm gibi akımlarına 

bakılırsa felsefe artık bütün işlevini bilimlere bırakmıştır, yahut mantıkçı pozi-

tivistlere atfedilen şu cümle konuyu açıkça özetler: “Felsefe yoluna devam et-

mek istiyorsa bilim olmak zorundadır.” İşte Darülfünun’da erken dönemlerde 

felsefe dersleri veren bu iki felsefe hocasının çabaları bu açıdan anlamlıdır.  

Her ikisi yazar da bilim alanındaki gelişmeleri kabul etmekle birlikte fel-

sefe ve bilimin başlangıçta eşanlamlı iki terim olduğunu ve bilimler geliştikçe 

bunların felsefeden ayrılarak müstakil birer bilim olduklarını ifade etmektedir. 

Ancak bilimler dış dünya ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Oysa insanın iç dün-

yası diğer ilimlerden ayrı bir araştırma konusudur. Ayrıca bilimlerin temas et-

mediği diğer bir alan ise metafiziktir. O halde her iki düşünüre göre felsefenin 

konusu psikoloji ve metafizik olmalıdır. Farklı iki perspektif hatta birbirine zıt 

olan iki dünya tasavvuruna sahip olan iki düşünürün felsefeye konu bulmada 

ortak bir noktada buluşmaları, problemi ideolojik bir perspektiften değerlen-

dirmediklerinin göstergesi olsa gerektir. Öte yandan her iki düşünürün bilginin 
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mahiyeti gibi detaylarda ve kavramsal tercihlerinde farklı eğilimde olmaları ya-

dırganmamalıdır.  
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Osmanlı Döneminde Selanik’te İnşa Edilen Son Mabet: 
Hamidiye Camii 

Dr. Öğretim Üyesi Selahattin BAYRAM 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fatih/İstanbul 

ÖZET: Osmanlı Devleti’nin batıya açılan kapısı olan Selanik, yirminci 
yüzyılın başında mimari açıdan olduğu kadar banisinin sıra dışı kabul edildiği 
bir mabedin yükselişine tanıklık etmiştir. Kentin doğu surlarının dışında geli-
şen ve yalılarıyla ünlü Hamidiye Mahallesinde 1901’de inşasına başlanan Ha-
midiye/Yeni Cami on bir ay sonra 1902’de ibadete açılmıştır.  

Söz konusu cami Hamidiye mahallesinde ikamet eden Yahudilerin ih-
tida etmelerinin şerefine fes tüccarı Ahmet Kapancı tarafından inşa edilmiştir. 
Selanik’in modern mahallesinde ortaya çıkan bu yeni cemaatin ihtidası, döne-
min yöneticileriyle halkı ikna etmemiş olmalıdır. O yüzden devlet ricali söz ko-
nusu cemaati içinde kuşkuyu barındıran “avdeti” sıfatıyla isimlendirmeyi yeğ-
lemiştir. Bu kuşkuyu taç kapıdaki kitabede açıkça görmek mümkündür.  

Caminin mimarı, taç kapının sol tarafında yer alan kitabeye göre, İtalyan 
Vitaliano Poselli’dir. Poselli Selanik’te kilise, cami ve birçok köşkün yanı sıra 
kamu binalarında imzası bulunan bir mimardır. 

Kare planlı harem kısmı dört duvara oturan kubbeyle örtülmüştür. Son 
cemaat yeri haremin kare görünümünü dikdörtgene çevirmiştir. 1912’ye ka-
dar cami ibadete açık kalmıştır. 1924’te Anadolu’dan Selanik’e gelen Rumlara 
bir süreliğine ev sahipliği yapmıştır. Minaresi yıkılarak 1963’e kadar Arkeoloji 
Müzesi olarak kullanılmıştır.  

Caminin genel görüntüsü mimaride etkilenme döneminin izlerini taşı-
makla birlikte esas etkinin cümle kapsını çevreleyen unsurlarda, minarede ve 
pencerelerin tasarımında meydana geldiği gözlenmiştir. Bununla birlikte 
cümle kapısının üstünü süsleyen at nalı şeklindeki kemeri ile dört cephede yer 
alan pencerelerin beş sütun üzerine oturan iki şeritli kemerleri Endülüs mima-
risi etkisindedir. 

Özetle Selanik Hamidiye Camii klasik İslam mimarisinden etkiler taşı-
makla beraber Neo-Gotik ve etkilenme döneminin diğer özelliklerini taşıdığı 
söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Selanik, Hamidiye Camii, mimari, dönmeler, Ya-
hudi… 
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Hamidiye Mosque: The Last Temple Built  
in Thessaloniki in the Ottoman Period 

 
ABSTRACT: Thessaloniki, the Ottoman Empire’s gateway to the west-

ern world, was home to a mosque whose architecture was just as extra ordi-
nary as its patron. The construction of the Hamidiye/New Mosque begins in 
1901 in the Hamidiye district which was renowned for its water front resi-
dences at the eastern out skirts of the city wall. The mosque opens for worship 
eleven months after, in 1902.   

The mosque was commissioned by fezmerchant Ahmet Kapancı in 
honor of the Jewish residents of the Hamidiye district converting to Islam en 
masse, including Kapancı himself. The conversion of this new community 
emerging in the modern quarters of Thessaloniki must not have convinced 
state officials, such that they preferred to address them with the skeptical term 
‘renegade.’ This skepticism is apparent in the inscriptions on the main gate.  

According to the inscriptions on the left side of the main entrance, the 
architect of the structure is Vitaliano Poselli, an Italian architect who was re-
sponsible for the construction of many churches, mosques, and mansions 
throughout Thessaloniki, as well as many public buildings.   

The Harem section is covered by a dome that sits at the top the four 
walls of the square base. With the added section, not directly under the dome, 
the square plan was converted into a rectangular one. The mosque remains 
open for worship until 1912. For a while in 1924, it hosts the Greeks who em-
igrate from Anatolia. Its minaret and minbar are demolished and used as an 
Archeology Museum until 1963. 

The overall style of the building bears the stylistic elements of the Late 
Period of Ottoman Architecture, which developed under the strong influence 
of Western architectural styles of the time. However, the most decisive West-
ern influence is seen in the parts around the main entrance gates, in the mina-
ret, and the design of the windows. On the other hand, the horseshoe- arched 
portico embellishing the entrance, along with the double horseshoe-arches of 
the Windows that sit on five columns are elements borrowed from Moorish 
Architecture. 

In conclusion, even though Hamidiye mosque carries traces of Classical 
Islamic Architecture, overall, it is built in the Neo-Gothic style. 

Keywords: Thessaloniki, Hamidiye Mosque, architecture, converts, 
Jewish ... 
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Giriş 

Yukarıdaki başlık altında yapılan bu makale çalışmasında Avrupa mimari 

tarzının İslam Mimarisi üzerindeki etkilerinin Selanik Hamidiye Camii ölçeğin-

deki yansımaları ve camiyi inşa eden avdetilerin cami kitabesi ekseninde ger-

çekte ihtida edip etmediklerinin arka planı incelenmiştir.909 Cami Hamidiye ma-

hallesinde inşa edildiği için Hamidiye, Osmanlıda hürriyet hareketlerinin mer-

kezinde yükseldiği ya da ihtida edip inanç özgürlüğüne kavuşmayı sembolize 

ettiği için Hürriyet, uzun bir aradan sonra ilk defa bu ebatta ve sanat yönü ağır 

basan bir cami inşa edildiği için de Yeni Cami adlarıyla isimlendirilmiştir.  

26 Ekim 1912’de Selanik’in Osmanlıların idaresinden çıkıp Yunanlıların 

yönetimine geçtikten sonra Yeni Cami, kentin Helenleştirilmesi projesi kapsa-

mında bir dizi müdahalelere maruz kalmıştır.910 Yunanistan’da hemen her ca-

mide yapıldığı gibi minare ve şadırvanın yıkılması, minberin kaldırılması, taç 

kapı camekânı veya mahfazasının yok edilmesi sözü edilen müdahalelerin bir 

kaçıdır. Bu yüzden II.Abdülhamid döneminde çekilen ve Osmanlı Arşivinde mu-

hafaza edilen cami fotoğraflarının varlığı, caminin mevcut haliyle mukayese 

edilmesine ve nasıl bir dönüşüme uğradığının anlaşılmasına büyük imkân tanı-

mıştır.  

 

A.Hamidiye Camisinin İnşasını Hazırlayan Şartlar 

1.Kabına Sığmayan Kent: Surların Yıkılması 

Kimi araştırmacılar 19. Yüzyılın ikinci yarısının ortalarında Selanik surla-

rının yıkılmasıyla kentin büyümesi ve dolayısıyla surların dışına taşması ara-

sında doğrudan bir bağlantı kurma eğilimindedirler. Bu görüşlerini temellendir-

mek için şehrin yüzyıl boyunca yaşadığı demografik ve ekonomik değişimleri 

mercek altına alırlar.911 Nüfus yapısıyla ekonomi ve sanayide meydana gelebile-

cek bir gelişme kentin büyümesi ve kendini sınırlayan surların dışına taşması 

kadar olağan bir durum yoktur. Ancak söz konusu gelişmeyle surların yıkımı 

arasında doğrudan bir bağ kurma her zaman makul gözükmeyebilir. Çünkü 

şehri çevreleyen surların muhtelif kapıları var oldukça surların, şehrin 

                                                           
909 Kimi araştırmacılar cami ismi için “Hamidiye Camii” veya “Hamidiye Camisi” ismi yerine “Hami-

diye Cami” ismini kullanmayı yeğlemiştir. Bk. Oya, Şenyurt, “Selanik Hamidiye Cami: Abdülhamid 

Döneminde Mimaride Geleneksel Yaklaşımlar ve Oryantalizm” KOSBED, 2016, 31, s. 186 
910 Meropi, Anastassiadou, Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri: Selanik, Çev: Işık Ergüden, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s. 2 
911 Basil, Gounaris C., “Selanik” Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri 1800-1914, Ed. Çağlar Keyder, Y. 

Eyüp Özveren, Donald Quataert, Çev: Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994, 

s. 104 
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gelişmesine ve kendi kabuğunu kırmasına engel teşkil ettiğini ileri sürülmesini 

zorlaştırır. 

O zaman Selanik surlarının yıkılmasının arka planında farklı ve daha ger-

çekçi nedenler aramak gerekir.  Bu nedenlerin başında rıhtım inşa sorunu ge-

lir.912 Öteden beri Selanik iskelesine gelen yük gemileri iskelenin sığlığından de-

niz açıklarında demir atmak zorundaydı. Taşıdıkları yükleri ancak mavnalar va-

sıtasıyla iskeleye ulaştırabilirdi. Selanik iskelesinde zamanla meydana gelen it-

halat ve ihracat artışı ticari emtianın iskeleye ulaştırılması sorununu daha be-

lirgin hale getirdi. Yerli ve yabancı tüccar konuyu yerel yönetime taşıdı ve çö-

züm üretilmesini talep etti. Zamanla özellikle yabancı tüccarın bağlı bulunduğu 

konsolosluklar vasıtasıyla yerel idareye olan baskısının artması üzerine yerel 

yönetim Selanik’te ağır tonajlı yük gemilerinin yanaşabileceği modern bir rıhtım 

inşa etme kararı alır. İşte inşa edilecek yeni rıhtımın taş ihtiyacını karşılamak 

üzere işlevini çoktan kaybeden surların yıkılması fikri böylece ortaya atılmış 

olur.913 

 

2.İcraatçı Valiler Dönemi 

Selanik kentinin coğrafi konumu merkezi yönetimin buraya yapacağı 

mülki idare tayinlerinde seçici davranmasına neden olmuştur. Osmanlı’da 

mülki idaresinde başarılı olmuş valilerin yolu Selanik’le çoğu zaman kesişmiştir. 

Sabri Paşa, Galip Paşa ve Mithat Paşalar Selanik’in imarında hizmetleri öne çı-

kan valilerdi. Özellikle Sabrı Paşanın imar faaliyetleri her zaman zikredilmeyi 

hak etmiştir.914 

Yukarıda sözü edildiği gibi rıhtım inşasında kullanılacak taşların temini 

için 1866’da önce kuzeybatı surları yıkılır. Bu arada rıhtım inşası için Fransız bir 

mühendise proje çizdirilir. Ancak bu proje belirsiz bir nedenle rafa kaldırılır, 

ama sözü edilen projenin akamete uğraması1869’da kentin güneydoğu surları-

nın yıkılmasına engel olamadı. 

 

3.Dış Mahallelerin Oluşması 

19. yüzyılın ortalarından itibaren Nüfus hareketleri, nispi ekonomik refah 

ve yangınlar kent yerleşim alanlarının önce güneybatı sonra güney doğu ekse-

nine kaymasına neden olmuştur. Kenti kuşatan Hortaç dağının etekleri zaten 

Selanik’in iki eksenin dışında genişlemesine imkân tanımamıştır. Vardar 

                                                           
912 Anastassiadou, age., s. 129 
913 Selahattin, Bayram, Osmanlı Döneminde Selanik Limanı: 1869-1912, TTK, Ankara 2017, s. 43-45 
914 Anastassiadou, age., s. 130 
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nehrinin zaman zaman taşması sonucu oluşan bataklıklar kentin güneybatı isti-

kametine doğru yayılmasını sınırlı tutmuştur. En azından yüzyılın sonuna doğru 

bataklıkları ıslah çalışmalarına kadar kentin Vardar yönünde gelişmesi fakir ai-

lelerin meskenleriyle sınırlı kalmıştır.915 

4 Eylül 1890 gecesi Selanik’te çıkan yangın akabinde zengin Hirsch ailesi 

fakirleri Vardar’da iskân etmek için bir varlık fonu kurmuştur.916 İstasyon civa-

rında kurulan bu yeni yerleşim birimi ilerleyen zamanda Hirsch semti/mahal-

lesi olarak bilinecektir. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde Hirsch mahallesinde 

mesken adedi 158’i aşmıştı.917 Yangından etkilenen zengin aileler Vardar yerine 

kentin güneydoğusuna Kalamaria bölgesine yönelmiştir. Böylece 1870’lerde ku-

rulan Kırlar, Yalılar ya da diğer adıyla Hamidiye mahallesi zengin ailelerin yeni 

ikamet mekânı olmuştur. Yüzyılın sonuna doğru Kırlar bölgesi konak, yalı ve vil-

lalarıyla artık varlıklı ailelerin Selanik’teki en seçkin mahallesine dönüşmüş-

tür.918 

 

4.Selanik’te Cami ve Mescitler 

Selanik’i ziyaret eden batılı gezginler kentin siluetine cami ve minarelerin 

hâkim olduğunu belirtirler. 18.yüzyılda çizilen ve Başbakanlık Osmanlı Arşi-

vinde muhafaza edilen bir gravür anılan yüzyılda şehrin siluetini çok iyi yansıt-

maktadır(Resim 1). Sur içindeki camilerin sayısı hakkında araştırmacılar ittifak 

etmeseler de verdikleri rakamlar gezginlerin tespitlerini teyit eder özelliktedir. 

Seyyah Anna Belley’nin 1772’te Selanik’i ziyaretinde sur içindeki minareli cami 

sayısını 33 olarak vermektedir. Piskopos Trompeter bu sayıya 1835’te bir cami 

daha ilave eder. Rakamlar doğruysa 18.yüzyılın son çeyreği ile 19.yüzyılın üçte 

birlik dönemi arasında geçen yaklaşık 60 yıllık sürede bir cami inşa edilmiş de-

mektir. Bu da nüfusun Müslümanlar açısından statik kaldığının bir işareti olarak 

görülebilir.  

 

 

 

 

 

                                                           
915 Anastassiadou, s. 109-119 
916 Rena, Molho, Selanik Yahudileri 1856-1919 Özel Bir Cemaat, Çev: Panayot Abacı, Bağlam Yayın-

cılık, İstanbul 2015,  s. 105 
917 Molho, s. 109 
918 Anastassiadou, age., s. 118-119 
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Resim: 1 

 
Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), PLK. P., 1339 

 

Daha geç dönemleri kapsayan araştırmalar cami sayısında nispi bir artışı 

ön görür. Buna göre Semavi Eyice’nin 1870’ler için tespit ettiği cami 50 iken, 

ünlü Romen tarihçi Orest Tafrali’nin 1913’te verdiği rakam 37’dir. Modern dö-

nemde Selanik Şeriye Sicillerini didik didik okuyup altını çizen Vasilis Dimitri-

adi’ye göre ise cami sayısı 38’dir.919 Semavi Eyice’nin belirlediği rakam mescit-

leri de içine aldığı söylenebilir. Yanı sıra Ayasofya gibi kimi camilerin iki ismi 

olmuştur. Eyice her bir ismi müstakil cami olarak almış olabilir. Bu durumda 

Dimitriadi’nin verdiği rakam daha gerçekçi olarak görülebilir. Öte yandan Vasi-

lis Dimitriadi ile Piskopos Trompeter’in mescit sayısını 49 olarak vermeleri itti-

fak gibi görünse de 1835-1912 yılları arasında geçen 77 yıllık sürede Müslüman 

nüfusta meydana gelen değişmeler dikkate alındığında sözü edilen mescit sayısı 

kuşkuyla karşılanabilir. Sur içinde onca mescit ve camiden günümüzde sadece 

Hamza Bey ile Alaca İmaret camilerinin kalması Yunanistan’ın Ortodoks olma-

yan mabetlere karşı tutumunu açıkça ortaya koymaktadır.  

                                                           
919 Vasilis, Dimitriadi, Topogarafia Tis Thessalonikis Kata Tin Epohi Tis Turko Kratias 1430-1912, 

Ekdodikos İkos, Thessaloniki 1983, s. 283-284 



Osmanlı Döneminde Selanik’te İnşa Edilen Son Mabet: Hamidiye Camii 

481 
 

5.Sabatay Sevi ve Dönmelik 

1.Mesihlik İnancı ve Sabatay Sevi 

Yahudiler, M.S. 70’te Romalılar tarafından Babil’den sürülmelerinin ar-

dından ‘Arz-ı Mev‘ud’a/Vadedilmiş topraklara yeniden dönme hayaliyle yaşa-

mıştır. Onların bu hayali tarih boyunca içlerinden mesihlerin/kurtarıcıların or-

taya çıkmasına neden olmuştur. Kimi yüzyıllarda her on yılda bir mehdinin or-

taya çıkması zamanla mesihlikle Yahudiliğin eş anlamlı olarak algılanmasına yol 

açmıştır. Mesih iddiasında bulunanlar ilahi kelamın lafzî bağlayıcılığından kur-

tulmak ve kendi fikirlerini kitlelere daha kolay kabul ettirmek için Tevrat ve Ze-

bur’un batınî/gizli anlamları olduğunu sıkça dillendirmeye başlamıştır. Bu an-

layış zamanla Kabbala akımının ortaya çıkmasına ve 13.yüzyılın ortalarında Zo-

har adıyla kitaplaşmasına neden olmuştur. Kabbalizm adı geçen yüzyıldan itiba-

ren İber yarım adasında güçlenmiş ve Zohar kitabı Tevrat’tan daha kutsal bir 

kitap olarak görülmeye başlamıştır.920 Zorunlu olarak göçe tabi tutulan İspanya 

Sefarad Yahudileri 1526’dan itibaren Kabbala mistisizminin ateşli savunucuları 

olarak Selanik’e yerleşmeye başlamıştır.921 

17.yüzyıl Mesih hareketlerinin yeniden canlandığı yüzyıl olmuştur. 

1626’da İzmir’de doğan Sabatay Sevi çağdaşlarına göre iyi bir eğitimden geçe-

rek Haham olmuştur. Hitabet sanatındaki yetkinliğini ciddi ilim adamı görüntü-

süyle birleştirmiş ve kitleleri daha kolay etkilemeyi başarmıştır. Kabbala düşün-

cesinin baş kitabı Zohara göre Mesihin geliş tarihi 1648 olarak ön görülmüştür. 

Zohardaki bu tarihi bulunmaz bir fırsat telakki eden Sevi, yüzyılın ortalarında 

yeniden canlanan mesihlik tartışmalarının oluşturduğu olumlu havadan da isti-

fade ederek 1648’de İzmir’de Mesihliğini ilan etmiştir.922 Ancak onun bu çıkışı 

Yahudi cemaatini bölmüş ve sonuçta aforoz edilerek Selanik’e gitmek zorunda 

kalmıştır.923 

Selanik’te Kabbalist anlayışa inanan yoğun Yahudi cemaatinin varlığı Sa-

batay Sevi’yi fazlasıyla cezp etmiş olmalıdır. Çünkü Selanik mesihlik iddialarını 

gerçekleştirmede ideal bir cemaat yapısına sahipti. Bu yüzden İzmir’den sonra 

Selanik’i gitmesi bilinçli ve planlı bir tercih olarak görülebilir. Bu arada Hıristi-

yanların da 1666 yılında Mesihi beklemeye başlamaları Sabatay Sevi’yi tahrik 

etmiş olmalıdır. Nitekim 18 Mayıs 1657’de Şalom Sinagogu’nda tertiplenen bir 

ayinde On Emir’in birinci prensibini çiğneyerek Allah’ın adını zikretmiş, Hz. 

                                                           
920Gilles, Veinstein, “Seküler Bir Paradoks”, Selânik 1850-1918, Çev: Cüneyt Akalın, Der.:Gilles, Ve-

instein, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 74 
921Veinstein, s. 54 
922Abdurrahman, Küçük, Dönmeler Tarihi, Rehber Yayıncılık, Ankara 1992, s. 232 
923 Kimi araştırmacılara göre Sabatay Sevi önce İstanbul ve Atina’ya gitmiş sonra Selanik’e geçmiştir. 

Bk. Küçük, s. 249 
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Davud’un oğlu olduğunu ileri sürerek Mesihliğini tekrar ilan etmiştir.924 Federal 

Hahamlar Konseyi çareyi Sevi’yi kovmakta bulmuştur. Selanik’ten ayrılmak zo-

runda kalan Sabatay Sevi Balkanlar, Mısır ve Filistin’i dolaşarak davasına taraf-

tar bulmaya çalışmıştır.925 

Osmanlı yönetimi gelişmeleri Yahudi cemaatinin bir iç meselesi olarak 

görmüş ve sadece takip etmekle yetinmiştir. Sabatay Sevi’nin son çıkışı ve bu 

kapsamda yaptığı bir dizi seyahatler hem Selanik’teki hem de diğer kentlerdeki 

Yahudi cemaati arasında ciddi tartışma ve bölünmelere hatta nümayişlere yol 

açmıştır. Bu gelişmeleri toplumun geleceği için ciddi bir tehdit olarak algılamaya 

başlayan Osmanlı İdaresi olaya el koyarak Mesihlik iddiasında bulunan Sabatay 

Sevi’yi tutuklamıştır. Padişah IV.Mehmet’in Edirne Sarayında kafes arkasından 

takip ettiği bir Divan toplantısında  Sevi huzura çıkarılmış ve Mesihliğini ispat 

etmesi istenmiştir. O da basit bir haham olduğunu, sırf Yahudileri aldatmak için 

bu yola başvurduğunu söyleyerek Saray hekimi Hayati-zâdeni’nin tavsiyesiyle 

23 Eylül 1666’da Müslüman olmuştur.926 

 

2.Dönme ve Dönmelik 

Sabatay Sevi gibi bir gayrimüslim Osmanlı toplumunda ilk defa Müslüman 

olmamıştır. Ancak din değiştirmesinden sonra eski diniyle bağıntısını gizliden 

devam ettirmesi o zamana dek kullanılmamış yeni bir kavram ve tanımlamanın 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genel olarak avdet ya da günümüzdeki yay-

gın kullanımıyla dönme sadece inanç değiştirme anlamında kullanılmamış, 

içinde her türlü ricatın olduğu manalarda kullanılmıştır. Osmanlı toplum yapı-

sında Avdetilik/dönmelik o kadar dar anlama evirilmiş ki, sözü edilen niteleme 

artık sadece Selanik Yahudilerinin din değiştirmesi anlamına gelmeye başlamış-

tır.927 

Sabatay Sevi’nin anılan tarihte Müslüman olması önceki sadık müritlerini 

daha çok hayrete bırakmış ve onun bu manevrasını mehdiliğinin adeta bir kanıtı 

olarak algılamaya başlamıştır. Hatta kimi müritlerine göre din değiştirme ol-

gusu onun mistik mesajının tamamlanması olarak yorumlanmış ve Yahudi ce-

maatinden ciddi kopmalar başlamıştır.928 Osmanlı idaresi Yahudilerin ihtidasın-

dan memnun kalmakla birlikte ihtida sonrası gelişmelere bakarak onların din 

                                                           
924 Veinstein, agm., s. 75. Abdurrahman Küçük Sabatay Sevi’nin ikinci Mesihliğini ilan tarihi olarak 

Aralık 1665 ve 1666 yıllarını vermektedir. Veinstein’in aksine Mesihliğin ilan edildiği kent Selanik 

değil İzmir olarak verilmektedir. Bk. Küçük, age., s. 217, 267 
925 Veinstein, s. 75 
926 Küçük, age., s. 293-294 
927 Küçük, s. 218 
928 Veinstein, agm., s. 76 
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değiştirmesinden kuşku duymaya başlamış, onlara mühtedi yerine av-

deti/dönme demeyi daha çok tercih etmiştir. İleride daha kapsamlı görüleceği 

gibi devlet bu kuşkusunu kitabeye kazıyarak tarihe mal etmiştir. 

Sabatay Sevi’nin Müslüman olmasıyla sarsılmaya başlayan Yahudi cema-

ati esas darbeyi yeni zuhur eden mehdinin ölümünden sonra yemiştir. Ölümün-

den on yıl sonra 1686’da Selanik’teki Yahudilerin eşraf ve zenginlerinden 300 

aile mehdinin yolundan giderek Müslüman olmuştur. Selanik’teki bu kitlesel ha-

reket Osmanlı Devletinin diğer vilayetlerinde yaşayan kimi Yahudileri de etkile-

miş ve onların Müslüman olmalarına sebep olmuştur. Selanik, İzmir ve İstanbul 

gibi önemli Yahudi hahamlıkları ihtida hareketlerini izlemekle yetinmiştir. Bu-

nun sonucunda hem Osmanlı’da hem de diğer ülkelerde yaşayan Yahudi cemaati 

söz konusu mehdi hareketinden zayıflayarak çıkmıştır.929 

Sabatay Sevi’nin ölümünden kısa bir süre sonra onun öğretisi farklı yo-

rumlanmaya başlanmış ve zamanla birbirinin inanç ve prensiplerini reddeden 

gruplar ortaya çıkmıştır. Nitekim bir görüşe göre ticari diğer bir görüşe göre ta-

lakla ilgili bir meselede Yakup Çelebi’yle Mustafa Çelebi’nin ihtilafa düşmesi av-

deti cemaatini bölmüştür. Böylece Sabataistler 1689’da Yakub Çelebi’ye sadık 

kalanlar Yakubiler veya Hamdi Beyler, Mustafa Çelebi’ye bağlı kalanlar ise Ka-

rakaşlar olarak iki ana gruba ayrılmıştır.930 

Karakaşların fikir babası Mustafa Çelebi Mesih Sabatay’ın ölmeyip göğe 

çıktığını, Mesihlik müessesinin tenasüh yoluyla devam ettiğini her fırsatta gru-

buna telkin etmiştir.Çelebi, sonradan Müslüman olan Levi Şalom’un (Abdurrah-

man) oğlu Osman Efendi’nin mehdinin temsilcisi olduğunu ileri sürdüğünde Sa-

batay’ın ölümü üzerinden henüz 13 yıl geçmiştir. Mustafa Çelebi 1715’te Mesih-

likle ilgili fikrini değiştirmiş ve Osman Efendiyi temsil makamından Mesihliğe, 

daha sonra da Tanrılığa yükseltmiştir. Osman Efendinin Mesihliği etrafında dö-

nen bu aşırı inanç görüşleri grup içinde yeni bir bölünmeye yol açmıştır.931 

 

6.Hamidiye Camisi Banisi Kapancıların Doğuşu 

Kapancıların içinden bir zümre İbrahim Ağanın önderliğinde Osman Efen-

diye izafe edilen Mehdilik vasfını kabul etmemiştir. Sabatay Sevi’nin Osman 

Efendi suretinde değil kendi suretinde yeryüzüne ineceğini savunan İbrahim 

Ağa grubu 1720’de Karakaşlardan ayrılmaya karar vermiştir. Böylece Mesih Sa-

batay’ın ölümünden yarım asır geçmeden avdetilik/dönmelik 3 ana zümreye 

ayrılmıştır. Sabatay Sevi’nin görüş ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kaldıkları 

                                                           
929 Veinstein, s. 76 
930 Küçük, age., s. 355-356 
931 Küçük, s. 364-366 
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için Kapancılara ayrıca Papular ismi de verilmiştir.932 İbrahim Ağa bir meclis ih-

das ederek zümrenin işlerini yoluna koymuştur. Kapancıların parçalanmadan 

Sabatay Sevi’nin öğretisinin izinden gitmesinde, zaman içinde Kapancılar, Kuru-

oğulları, Sarrafzadeler ve Bekçi Samiler gibi zengin ailelerin ortaya çıkmasında 

söz konusu meclisin önemli katkısı olmuştur.933 

 

B.Bir Sur Dışı Camisi Olarak Hamidiye Camisi 

Kassandrou caddesinin hemen üst tarafında yer alan Alaca İmaret Camisi, 

Vardar (Egnatia) caddesindeki Hamza Bey Camisive Nikis caddesini dikey kesen 

Fasianu sokağındaki İskele Camisi ayakta kalan sur içi camileridir.934Sırf Yahu-

dilikten avdet edenler inşa ettirdiği için yerli Müslümanların bugün bile cami-

den saymadığı Hamidiye Camisi/Yeni Cami ise sur dışında ayakta kalan tek ca-

midir.935 

 

1.Konum 

Beyaz kulenin doğusunda Hamidiye veya Kırlar mahallesinin denize yakın 

bir kısmında inşa edilen Hamidiye Camisi, bu isminin yanı sıra Hürriyet ve Yeni 

Cami isimleriyle de adlandırılmıştır. Kırlar mahallesinin kuruluşu ile caminin 

inşası arasında yarım asırdan biraz fazla bir zaman geçmiştir. O yüzden döne-

min resimlerine yansıyan görüntülere göre caminin etrafı nispeten açık kalmış-

tır(Resim 2). Şüphesiz yeni kurulan bir mahallenin siluetinin her zaman aynı 

kalacağını var saymak mümkün değildir. Caminin bulunduğu bölge hem Os-

manlı hem de Yunan idaresi altında imara sürekli açık tutulmuştur. 1924 nüfus 

mübadelesinden sonra aynı bölgede imar faaliyetlerinin arttığını söylemek 

mümkündür. Böylece inşa edildiği yıllarda caminin sahip olduğu siluetle günü-

müzdeki siluet arsında ciddi bir farkın bulunduğunu belirtmek gerekir.  

Yığma tuğlalı sütunların belli aralıklarla destelediği hazire ihata duvarı ca-

minin üç cephesinin açık kalmasına büyük katkı sağlamıştır. Hazire ve bahçe 

ihata duvarları kuzeyde sahili dikey kesen Arkeoloji(Hacı Hayrı Paşa) Caddesi, 

doğuda Praxitelous(Sezai Paşa) ve güneyde Zaimi sokaklarıyla çevrilidir. Sadece 

                                                           
932 Kimi yazarlar Papu kelimesini İspanyolca Yahudicesi olarak telakki etmişse de bizce bu niteleme 

doğru değildir. Papu (παπους) Yunanca bir kelime olup dede, büyük baba anlamına gelir. Papu yani 

dede denmek suretiyle Kapancıların eski, gelenekçi ve tutucu özelliği vurgulanmaya çalışılmıştır. Bk. 

Azmi, Aksoy,  Yunanca-Türkçe Türkçe-Yunanca Sözlük,Alfa Yayınları, İstanbul 2003, s. 215; “Papu” 

isminin İspanyolca Yahudicesi olduğunu ileri sürenler için bk. Küçük, age., s. 368 
933 Küçük, age., s. 367-368 
934 İskele Camisi hakkında Aydın Bostancı’nın kaleme aldığı yazı bk. https://www.batitrakya.org/ya-

zar/aydin-bostanci/unutulmus-osmanli-mirasi-selanik-iskele-camii.html 
935 Camiyi ziyaret edip sinagog ya da havraya benzetenler için bk. http://alirizasigirci.blogs-

pot.com/2013/05/selanik-donmelerinin-camisi-camiye-mi.html 
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batı cephesinin ihata duvarı sıralı apartman yapılarıyla bitişik nizamlıdır.936 Ed-

mondou Rostan sokağına cephe olan bu sıralı yapıların sonradan imara aykırı 

olarak cami parselinde inşa edildiği düşünülebilir. Sıralı apartmanların nizam-

sız ve gelişi güzel inşa edildiği dikkate alındığında Arkeoloji Caddesi, Praxite-

lous, Zaimi ve Edmondou Rostan sokaklarıyla çevrili adanın tamamen camiye 

hasredildiği söylenebilir. Arkeoloji Caddesi, cami ile caminin kuzeybatısında yer 

alan ilkokul bahçesi arasındaki irtibatı kesmiştir. Caminin inşa edildiği dönem-

deki fotoğraflara bakılırsa ilkokulun kuzeybatısında denize paralel uzanan Ve-

lissariou sokağı camiye kadar uzanıyordu(Resim 2).937 Caminin bahçe ihata du-

varında son bulan Velissariou sokağı kapatılarak yerine ilkokul binası inşa edil-

miş ve böylece caminin kuzeybatıdan sahip olduğu açıklık denizi dikey kesen 

Arkeoloji caddesiyle sınırlı kalmıştır. 

 

Resim: 2 

 
Kaynak:https://twitter.com/nataliavazyan/status/674332915900223489 

 

2.Bölgenin Özelliği ve Cami İnşa Tarihçesi 

Hamidiye, Yalılar ya da Kırlar mahallesi yukarıda da ifade edildiği gibi 

daha çok zenginlerin rağbet ettiği bir yerleşim bölgesi olmuştur. O yüzden 
                                                           
936 Şenyurt, agm., s. 190 
937 Velissariou sokağından caminin görünümü Yunan Krallığı döneminin kart postallarına da yansımış-

tır. Bk. https://twitter.com/nataliavazyan/status/674332915900223489 
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konakve villalar bu bölgenin adeta alameti farikası olmuştur. Denizin doldurul-

masıyla elde edilen arsalar üzerinde inşa edilen yalılar mahalleyi daha da cazip 

hale getirmiştir.938Zengin Kapancılar kabilesi ve fes ticaretiyle uğraşan Ahmet 

Kapancı Hamidiye mahallesinin sakinleri olmuştur. Öte yandan devlet ricalide 

ikamet için bu mahalleyi yeğlemiştir. Nitekim Selanik üçüncü ordu müşiri Meh-

met Hayri Paşanın caminin karşısında ikamet ettiği kaydedilmiştir.939 Caminin 

karşısında ve kuzeydoğu tarafına denk gelen Praxitelous sokağı üzerinde yer 

alan konak bugün hala ayaktadır. 

Müşir Mehmet Hayrı Paşanın teşvikleriyle Kapancılar Kırlar mahallesinde 

ihtida etmelerinin bir nişanesi olarak bir cami inşa kararı almıştır. Osmanlı Ar-

şiv Yıldız Albümünde caminin inşa sebebi padişah II.Abdülhamid’in tahta çıkışı-

nın tebcîl edilmesi olarak zikredilmiştir.940 Gerekli resmi izinlerden sonra Ah-

met Kapancı camiyi II.Abdülhamid’in Selanik’teki mimar temsilcisi İtalyan Vita-

liano Poselli’ye inşa ettirmiştir. Poselli daha önce, bugün Aristoteles Üniversitesi 

olarak kullanılan Sultanî’yi(1887) ve Vilâyet binasını(1891), Hamidiye tecrübe-

sinden sonra da Üçüncü Kolordu Karargâhı’nı inşa etmiştir.941 Taç kapının so-

lunda yer alan ve mimar ismiyle inşa yılını içeren kitabe “ معمار ويتاليانو پوسللي ١٣

/Vitaliano Poselli Architetto ١٩” şeklinde tasarlanmıştır. Pek az kişi baştaki 13 

ile sondaki 19’un hicrî 1319 yılının ayrı düşmüş iki rakamı olduğunu fark 

eder.942 

 

3.İhtida mı Dönme mi? 

1683’te yapılan bir istişare toplantısında dönmeler Müslümanların şüp-

helerini izâleye yönelik bir dizi kararlar almışlardır. Buna göre: 

1.Her kabile reisi öğle ve ikindi namazlarını çarşı ve pazar camilerinde kı-

lacaktır. 

2.Her hac mevsiminde cemaatin zenginlerinden üç-beş kişi hacca gönde-

rilecektir. 

3.Mevlit gecelerinde cami ve tekkeler avdetilerle doldurulacaktır. 

                                                           
938 Beyazkule’den Zeki Bey yalısına kadar doğuya doğru denizin doldurulacak kısımları için bk. 

BOA.,HH.THR., 208/31, lef 3(17 Câ 1307/9.I.1890); BOA., HH.THR., 208/30, lef 1, 2(15 Râ 

1307/9.XI.1889) 
939 http://selanikgezirehberi.blogspot.com/2013/02/yeni-camii.html 

940 BOA.,Y.EE.d.410/9, (09.04.1902/30.Z.1319) 

941 Vassilis, Colonas, “Mimari Dönüşümler”, Selânik 1850-1918, Çev: Cüneyt Akalın, Der.:Gilles Ve-

instein, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 211 
942 İnşa tarihi ve kitabe için ayrıca bk. Şenyurt, agm., s. 190 
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4.Cenaze merasimlerinde Selanik’in cadde ve sokakları tekbir sesleriyle 

inletilecektir.943 

Dönmelerin ihtida etmesine Müslüman cemaatin duyduğu şüpheleri ber-

taraf etmeye yönelik bu teşebbüs haddi zatında bu kabil yargıları izale etmeye 

matuf ilk teşebbüs değildir. 

1690’da Yakup Çelebi’nin dönmeler cemaatini temsilen hacca gitmesine 

karar verilmiştir. Bir yıl önce iki gruba ayrılan dönmeler, böylece Yakup Çe-

lebi’nin hac fikriyle İslam’a bağlı kaldıklarını göstermek istemiştir.944 

Sonraki süreçte dönmelerin kendilerine duyulan şüpheleri bertaraf et-

meye yönelik çabaları muhakkak ki sürmüştür.  Kuşkusuz sözü edilen çabaların 

en önemlisi Kırlar mahallesinde 1902’de bir cami inşa etme kararı almış olma-

ları olmuştur.  1720’de Karakaşlardan ayrılarak yeni bir grup oluşturan Kapan-

cıların, yaklaşık iki asır sonra torunlarının öncülüğünde Selanik’te mimari özel-

likleriyle ön plana çıkacak bir cami inşa edeceklerini belki hiç düşünmemişler-

dir.  

Yukarıda kronolojik olarak sıralanan ispat çabaları incelendiğinde çaba-

ların kendi içinde bir tedriciliğe sahip olduğu görülür. 1683’te alınan bir dizi ka-

rarların pratik yönü bulunsa da sözü edilen kararların teoride kalmaya mahkûm 

olduğu söylenebilir. Nitekim her hac döneminde 3-5 kişinin hacca gönderilme-

sine karar verilmesine karşın 7 yıl boyunca bu meyanda bir eyleme geçilmemiş-

tir. Öte yandan kimin çarşı camilerine gittiğini ya da kimin mevlid ve cenaze gibi 

dini merasimlere katıldığını murakabe etmek cemaatin üstesinden gelemeye-

ceği bir husus olarak görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
943 Son Saat Gazetesi, 26 Mayıs 1927, (nakleden) Küçük, age., s. 351 
944 Küçük, s. 361 
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Resim: 3  

Kaynak:BOA.,YEE.d.410/7, (07.03.1905/30.Z.1322)945 

 

Yakub Çelebi’nin hacca gitmesi Müslümanların kuşkularını gidermeye yö-

nelik fiili bir ispat çabası olarak algılanabilir. Bu gelişme, aynı zamanda 7 yıl 

                                                           
945 “Câmi‘-i şerîfin hâricî kâpûsî önüne âhenîn câmekân vaz‘ından evvelki şekl ü hey’etî.” 
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önce alınan hacca gitme kararının hem bir uygulaması hem de kuşkuları gider-

meye dönük gayretlerin yeni ve ciddi bir safhası görülebilir.  

Aradan geçen iki asra yakın bir zamana rağmen Müslümanların Dönme-

lere itikâdi açıdan kuşkuyla yaklaştığı, ihtida etmeyip eski dinlerinin gereklerini 

gizlice yerine getirdiği algısını korumuş olmalıdır. Selanik Dönmeleri belki son 

ve daha gözle görülür bir hamleyle muhataplarını ikna etmeye çalışmış ve 

1902’de Hamidiye Camisinin inşasına imza atmışlardır.  

 

4.Şüphenin Taşa Kazınması: Kitabe 

II.Abdülhamit Hamidiye Camisinin fotoğraflarını çektirtip Yıldız’daki al-

bümüne eklemiştir. İnşa akabinde çekilen bu fotoğraflar Yunan makamlarınca 

silinen kitabenin okunup gün yüzüne çıkmasında büyük katkı sağlamıştır. Baş-

bakanlık Osmanlı Arşivinde muhafaza edilen cami fotoğrafları dijital ortamda 

büyütüldüğünde inanılmaz bir biçimde netliklerini muhafaza edebiliyor. Bu da 

o dönemde çekilen fotoğrafların ne kadar kaliteli olduğunu gösterir. 

Sözü edilen fotoğraflar yardımıyla taç kapıda yer alan iki kitabeden üst 

tarafta bulunanı Tevbe Suresinin 19’uncu ayeti olduğu anlaşılmıştır(Resim 3). 

Kanaatimize göre bu ayet, kitabe için gelişi güzel seçilmiş bir ayet değildir. Aye-

tin vermek istediği mesaj üzerinden yorumlama yaptığımızda ilgili ayeti kitabe 

olarak seçen iradenin, camiyi yaptıranların ihtida etmesinden büyük bir kuşku 

içinde olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Sözü edilen ayetin kitabeye yansıyan kısmı şöyledir: 

علتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام...أج  

“Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını … gibi 

mi tuttunuz.”  

Bu ayet edebi sanatlardan teşbih/benzetme sanatını içermekte olup kita-

beye yansıyanı teşbihin benzeyen unsurudur. Teşbihin kendisine benzetileni 

ayetin devamıdır. Benzeyen ile kendisine benzetileni bir arada vermek gere-

kirse ayetin anlamı şöyle olur: 

“Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını Al-

lah’a ve Ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin ameli) 

gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah, zalim topluluğunu 

doğru yola iletmez.”946 

Söz konusu ayeti caminin kitabesi olarak seçen irade, ayetin orijinal met-

ninde bulunan “mi/mı” anlamındaki ) أ (soru edatını, camiyi inşa eden zümreye 

                                                           
946 Kur’an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2009, s. 188. 
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vermek istediği mesajın vurucu gücü olarak gördüğü ileri sürülebilir. ) أ ( soru 

edatıyla sorulan sorularda cevap ya müspet ya da menfi olabilir. Böylece soru 

edatlı bir ayet seçilerek muhatap iki ihtimalli bir cevaba zorlanmıştır, denebilir. 

Bu da ortada bir kuşkunun olduğu anlamına gelir. 

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ayette kastedilen anlamı şöyle ifade etmiş-

tir: 

“Fazilet ve derece yüksekliği bakımından siz, hacılara su verenleri, Mes-

cid-i Haram’ı imar edenler; Allah Tealâ’ya ve âhiret gününe iman ederek Allah 

yolunda cihad edenlerle bir tutuyorsunuz.” Ya da “onların imanı ile bunların 

imanını bir tutuyorsunuz.” 

Ebussuûd ayetin tefsirini yaparken ayete muhatap olanlardan ilk akla ge-

lenlerin müşrikler olduğunu, yapılan benzetmenin de buna delil olduğunu ifade 

etmiştir. Ancak Ebussuûd ayete muhatap olan kişilerin“sikâye” ve“imâre” hiz-

metlerini yerine getirip üstünlük iddia eden kimi Müslümanlar için de nazil ola-

bileceğini belirtmiştir. Ona göre “sikâye” ve “imâre” hizmetleri sevaplı işler olup 

bunları yapanlar, inanıp cihad edenlere benzemekten uzaktır.947 

Ebussuûd Efendinin ayetten anladığı ilk yorumu esas alırsak Selanik’te 

Osmanlı idaresini temsil eden iradenin, caminin banisine ve onun mensup ol-

duğu gruba kitabe vasıtasıyla adeta şöyle seslenmek istediği ileri sürülebilir: Ey 

avdetiler, her ne kadar siz cami inşa ettiyseniz de siz önce Allah’a ve ahiret gü-

nüne iman edin, Allah yolunda canınızı verin, işte o zaman biz sizin ihtida ettiği-

nize kani olalım.  

 

C.Caminin Mimari Unsurlarına Farklı Bir Bakış 

1.Teorik Çerçeve ve İlk İzlenimler 

İster beşeri olsun ister ilahi olsun inanç açısından dünyadaki bütün mabet 

ve tapınakların teorik arka plana sahip oldukları kuşkusuzdur. Başka bir ifa-

deyle mabetler akide ve inanç denen ruhun şekle/forma girmiş halidir. Pla-

ton’un mağara istiaresinde Glauton’a ispatlamaya çalıştığı gibi gerçek olan ve 

öncelikle irdelenmesi gereken husus dini yapının forma/şekle girmiş hali değil, 

aksine mabedi şekle/forma sokan soyut inanç ve düşünce olmalıdır.948 Dolayı-

sıyla dini yapıları mimari açıdan inceleyen gözlemcinin ilgili mabedin ait olduğu 

inanç ve düşünce sistemini çok iyi bilmesi gerektiği açıktır. 

                                                           
947 Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi, Ebussuûd Tefsiri, Çev: Ali Akın, Boğaziçi Yayınları, C. VI, İstanbul 

2006, s. 2542 
948 Eflatun’un gerçek varlıkları ve onların gölgelerini ispatlamak için kurguladığı mağara istiaresi hak-

kında bk. Eflatun, Devlet, Remzi Kitabevi, İstanbul 1985, s. 199-202 
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Yukarıdaki girizgâhın ışığında tapınakları pagan din anlayışının, havraları 

Musevi akidesinin, kiliseleri Hıristiyanlık teolojisinin, camileri İslam akaidinin 

forma girmiş birer yansımaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında 

Hamidiye Camisişekil ve formda İslam inanç sistemini ne kadar yansıttığı so-

rusu önem arz etmektedir. 

Bu sorunun cevabını 2013’lerde Selanik’te patlak veren bayram namazı 

tartışmasında bulmak mümkündür. Selanik Makedonya-Trakya Müslümanları 

Eğitim ve Kültür Derneği’nin Yeni Cami’de bayram namazı kılma talebine Sela-

nik Belediyesi izin vermişti. Fakat Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının atanmış 

İskeçe müftüsünün görevlendireceği bir imamın bayram namazını kıldırmasını 

şart koşunca seçilmiş Gümülcüne müftülüğü ile ortak hareket eden dernek yö-

netimi arasında yetki tartışması başlamıştı. Aslında Yunan resmi makamlarının 

yapmak istediği de buydu; Müslüman-Türk cemaati arasında ikilik çıkarmak… 

Sonuçta sözü edilen bakanlığın dediği olmuş ve bayram namazı atanmış İskeçe 

Müftüsünün görevlendirdiği imam tarafından kıldırılmıştır. Ancak mübadele ta-

rihinden sonra 8 Ağustos 2013’te Yeni Camide kılınan bu ilk bayram namazına 

sadece atanmış imam, müezzin ve bir turist iştirak etmiştir.949Diğer yandan mü-

badeleden sonra Yeni Camide ilk namaz Mart 2013’ün sonunda kılınmıştır. Bu 

tarihi gelişme Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris’in özel izniyle caminin 

Gümülcine Medrese-i Hayriye hoca ve öğrencilerine özel olarak tahsis edilme-

siyle gerçekleşmiştir.950 

Selanik Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği baş-

kanı Osman İsmailoğlu’yla yaptığımız mülakatta Yeni Cami’de kılınan bayram 

namazlarını dernek olarak protesto etmelerini iki nedene bağlamıştı. Birincisi 

Camiyi Müslümanlar değil Dönmeler inşa etmiştir. Dolayısıyla baniler gerekçe 

gösterilerek söz konusu mabet camiden sayılmamıştır. İkincisi ve en önemlisi 

Yunan makamlarının Yeni Cami’de kılınacak bayram namazında kimin imam 

olacağına karar vermesi… Bu da Lozan antlaşmasının azınlıklar bölümünde yer 

alan seçilmiş müftülerin hak ve tasarruflarına müdahale olarak algılanmıştır.951 

Osman İsmailoğlu’nun Yeni Cami’yi “cami”den saymaması ile bayram na-

mazları için adı geçen dernek adına Selanik Belediyesinden resmi talepte bulun-

ması çelişik gibi gözükebilir. Dernekteki mescidin bayram namazlarında kifa-

yetsiz olması dernek yönetimini Yeni Cami’ye mahkûm etmiş gibi görünüyor. 

                                                           
949 https://www.aksam.com.tr/dunya/selanikte-90-yil-sonra-3-kisiyle-ilk-namaz/haber-233568 
950 https://www.batitrakya.org/bati-trakya-haber/selanikteki-yeni-camiide-90-yil-sonra-namaz-ki-

lindi.html 
951 Osman İsmailoğlu’yla 15.09.2014’te yaptığımız mülâkat. 
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Nitekim 21 Ağustos 2018’de Selanik’te kılınan Kurban Bayramı dernek mesci-

dinde değil Yeni Cami’de kılınmıştır.952  Şüphesiz adı geçen bakanlıkla Selanik 

Belediyesinin atanmış imam şartından vazgeçmiş olması ve dernek mescidinde 

görevli imamın bayram namazını kıldıracak olması, öteden beri Yeni Camiyi 

protesto derneğin kararını değiştirmesine neden olmuştur. İşte bu satırların ya-

zarı görevli olduğu Selanik’te Yeni Cami’nin varlığından sözü edilen tartışmalar 

sayesinde haberdar olmuştur. 

Caminin ziyaretine karar verildikten sonra ara sokaklara gelişi güzel ge-

ziler yapılmış, caminin yeri bu şekilde tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada 

ilk intiba önemli olmuştur. Velissariou sokağından doğuya doğru ilerlerken, gö-

rüntüsü apartman bloklarının çatısındaki antenlere karışan yeşil renkte bir 

kubbe görülmüştür. Caminin o bölgede olduğu bilinmesine rağmen yeşil kubbeli 

yapının bir cami olabileceği akla gelmemiş, aksine kubbenin şekli ve rengi Ber-

lin’deki Dom Kilisesini hatırlatmıştır.953 Tarihi yapıya yakından ilk defa bakıldı-

ğında Yahudilerin Prag’daki Sinagogu akla gelmiştir. 

 

2.Harim 

Kubbenin oturduğu ana taşıyıcı duvarların meydana getirdiği kare biçi-

mindeki harim kısım dikey olarak incelendiğinde farklı mimari özelliklere sahip 

üç bölümden oluştuğu görülür. Diğer bir anlatımla caminin ana kısmına dışarı-

dan bakan bir gözlemci harim kısmının üç kattan meydana geldiği izlenimine 

kapılır. Hünkâr mahfili ile son cemaat yerini hayali olarak yok farz ettiğimizde 

ortaya çıkacak küp şeklindeki yapının her bir cephesinin üçlü tasarımlar içerdiği 

görülebilir. Diğer taraftan bir kuleyi öbür kuleye bağlayan asma kemer her cep-

hede adeta bir yeknesaklık ve bir birlik havası yaratır. Kendi içinde üç kattan 

meydana gelen bu birlik ve yeknesaklığın her bir katında üçer elamanlı tasarım-

lar mevcuttur. Buna göre zemin katın pencereleri ikili halde üç adet olup at nalı 

kemerlidir. Kemer tarafında kalan kısım daha küçük alanlı olmak üzere ikili pen-

cerenin her bir bölümü de üçlü dilimlere bölünmüştür. Ayrıca ikili pencere ta-

sarımında iki kemer üç sütuna oturtulmuştur. Böylece şeritle elde edilemeyen 

üçleme sütunla sağlanmış oldu(Resim 4).  

Diğer katlarda uygulanan pencere tasarımları zemin kattakiyle aynıdır. İş-

levin değiştiği yerde başka bir tasarım uygulansa da sonuçta üçün ahengi 

                                                           
952 https://www.batitrakya.org/bati-trakya-haber/selanik-yeni-camide-bayram-namazi.html 
953 1980’lerde İstanbul’a gelen Yusuf İslam’ın Aksaray’daki Pertevniyal Valide Sultan Camisini işaret 

ederek yanındakilere “Burası bir kilise mi?” diye sormuş olması ilk intibaının ne derece önemli oldu-

ğunu gösterebilir. 
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bozulmaz. Söz gelimi kıble tarafının zemin katında yer alan mihrap, sağındaki 

ve solundaki pencerelerle üçlü tasarımı tamamlar. Bugünkü görünümüne göre 

mihrabın sağ ve sol pencereleri kapatılarak birbirine eşit üç niş meydana geti-

rilmiştir. Sözü edilen bu iki pencerenin niçin kapatıldığı hakkında bir bilgimiz 

olmamakla birlikte birbirine tam benzeşik üç niş elde etme düşüncesinin bir 

ürünü olduğu düşünülebilir. Keza harim kısmının giriş kapısı, üçte ikisi kapalı 

olan bu cephenin zemin katındaki pencere yerine kaim olmuştur.  

Caminin hangi cephesine bakarsak bakalım sonuçta asma kemer-

den(makrodan) en küçük kemere (mikroya) doğru üçer elemanlı tasarımla 

karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Kilise mimarisi açısından bakıldığında bu 

uygulamaların triforiumdan farklı olmadığı,  hafifletme kemerleri altında yapı-

lan ikili ya da üçlü pencere tarzındaki kemer sistemleriyle bire bir aynı olduğu 

görülebilir.954 

Mahfil ve son cemaat yerinin iki katlı olması şaşırtıcı değildir. Harimin ta-

sarımında teslis öğesi baskınken mahfil ve son cemaatte elde edilmek istenen 

uygulama haçtır. Hıristiyanlık mimari tarzının en önemli amacı uygulamada 

hem teslisi hem de “altın oran” da denen 2/3 oranını yakalamaktır. Poselli kub-

benin önündeki eklentiyi iki, kubbenin örttüğü kare kısmı da üç katlı tasarlaya-

rak altın oranı, yani 2/3’ü elde etmiştir.  Yine mahfilin harime bitiştiği iki köşede 

kuleden inen dikey çizgiyle ikinci katın yatay çatı kirişi(korniş) kesiştiğinde haç, 

yani 2/3 oranı elde edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
954 Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü, Toplum Yayınevi, Ankara 1975, s. 128 
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Resim: 4 

 
Kaynak: BOA.,Y.EE.d.410/9, (09.04.1902/30.Z.1319)955 

                                                           

955 “Cülûs-i meyâmin-i me’nûs hazret-i hilâfet-penâh akdesîlerînin yigirmî beşinci sene-i devriye-i 

mes‘ûdesinî tebcîlen Selânik nâm sa‘âdet-i ittisâm cenâb-i velî-ni‘met bîminnet-i a‘zamîlerine izafetle 

hâiz-i şeref lâ tühsâ olân mahalle-i cesîmesinde ve sâye-i mevkıfıyet-vâye-i hazret-i zillüllâhîlerinde 

müceddeden te’sîs ü inşâ olunan Hamîdiye Câmi‘-i şerifinin manzara-i ‘umûmiyesî. Sene-i hicriyye 

1319.” 
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Son cemaat yeri, kadınlar mahfili ve harimin her biri kendi içinde bağım-

sız bir bölüm olarak düşünüldüğünde hem zemin hem de üst katta tipik bir teslis 

uygulamasıyla karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Yine son cemaat ile mahfil 

bölümünün pencereleri ana sahanlığın pencere sayısına oranlandığında 2/3 

oranı elde edilir. 

Sözü edilen bütün bu uygulamalar mimar Poselli’nin icat ettiği özgün ta-

sarımlar değildir. Aksine yukarıda teorik çerçevede de ifade ettiğimiz gibi Hıris-

tiyanlık inanç esaslarından teslisin adı geçen mimarın tasarımlarıyla 

şekle/forma girmiş şekilleridir. Bilindiği gibi Hıristiyanlık teslis inancı 325 İznik 

ve 381 İstanbul konsülleriyle şekillenmiştir. Bu konsüllerin ilkinde Baba ve 

Oğul’un, ikincisinde ise Kutsal Ruh’un tanrı olduğuna karar verilmiştir. Tanrının 

bir açıdan “Bir” başka bir açıdan “Üçlübirlik/Teslis” olduğu inancı orta çağ bo-

yunca geniş Teolojik tartışmalara neden olmuştur. Sonunda Baba, Oğul ve Kut-

sal Ruh’un bir ulûhiyetin üç farklı tezahürü anlamında Üçleme/Teslis formülü 

istikrarlı hale gelmiştir.956 

 

Resim: 5 

 
Kaynak: https://www.turkishgreeknews.org/geni-tzami-tis-thessalonikis 

                                                           
 
956 Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, 

Ankara 2011, s. 366-368 
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İşte Hamidiye Camisinin dört cephesini süsleyen asma kemerlerin bir açı-
dan “Bir”i, yani Baba’yı, diğer açıdan “Üçlübirlik/Teslis”i, yani Baba, Oğul ve Kut-
sal Ruh’u temsil ettiği düşünülebilir. Kubbeye yakın pencerelerin asma kemer 
içinde sıralanışı eşit düzeyde değildir; orta kısımdakiler diğer iki pencereye 
göre daha yukarıda tasarlanmıştır. Böyle bir tasarım kilise ikonlarını çağrıştırır. 

Mesela Hazreti Meryem’in kucağında Hz. İsa’yla ortada bulunduğu bir ikonda 
diğer iki figür Meryem’in baş seviyesinden daha aşağıda yer alır. Buna göre 

asma kemerin parapete daha yakın olan orta penceresi Hz. Meryem’i, diğer iki 
pencere de havari ya da azizleri temsil etmiştir. Hz. İsa’nın ortada olduğu ikon-
larda da benzer durum söz konusu olmuştur. Nitekim Carl Gustav Jung ister Ka-
tolik, ister Protestan ve isterse Modern Hıristiyan olsun teslis ulûhiyetine ina-
nanların bilinç dışı davranışlarını üçlü ulûhiyete göre formüle ettiklerini, hatta 

bu formüle dördüncü bir unsuru ilave etmeye de yatkın olduklarını gözlemle-
miştir.957Ayrıca ikonlarda ortada olan figürün üstünde güneş halesi bulunur. Söz 

konusu güneş halesi Yeni Cami cephelerinde ve benzeri camilerde asma ke-
merle temsil edilmiştir. Asma kemerin sövelerinin güneş ışığı gibi tasarlanmış 

olması ikon konusunda ileri sürdüğümüz görüşün isabetli olduğunu gösterir.958 

 

2.Taç Kapı 

Taç kapının bulunduğu kuzeybatı cephesi eklektik anlayışın daha belirgin 
hissedildiği bir alan olarak görülebilir. Bu cephede at nalı kemeri şeklinde tasar-

lanan taç kapının Endülüs etkisiyle ön plana çıktığı söylenebilir.959 At nalı keme-
rin oturduğu iki sütun ise Yahudi mimari geleneğini anımsatır. Boaz ve Jachin 

olarak bilinen bu iki sütun Hz. Süleyman tapınağının ana giriş kapısındaki iki 
sütunu temsil eder. Dönmelerin mezarlıklarında da sıkça uygulanan Boaz ve Jac-
hin sütunları maddi alemden manevi aleme geçişi sembolize ettiği vurgulanabi-

lir.960 

Taç kapının tepe kısmı, Davut yıldızının bir köşesiyle diğer iki yarım kö-
şesinden esinlenerek tasarlanmıştır. Diğer bir deyişle kapının taç kısmı Davut 
yıldızının adeta ikiye bölünmüş şeklidir. Keza gri mermerden üretilmiş tacın iki 

yanında yer alan parapet birçok oyma Davut yıldızıyla tezyin edilmiştir. Mahfil 

                                                           
957 Carl G. Jung, İnsan ve Sembolleri, Çev: Hatice Mukadddes İlgün, Kabalcı Yay., İstanbul 2015, s. 

221 
958 Kutsal inanışların tezahürleri için bk. Mircea Eliade, Dinler Tarihi, Çev: Mustafa Ünal, SK Yayın-

ları, Konya 2005, s. 524-525 
959 At nalı kemerinin Endülüs’teki Kurtuba Camisi kemerleriyle karşılaştırılması için bk. Oleg Grabar, 

İslam Sanatının Oluşumu, Çev: Nuran Yavuz, Kanat Kitap, İstanbul 2010, s. 245 
960 http://alirizasigirci.blogspot.com/2013/05/selanik-donmelerinin-camisi-camiye-mi.html. J ve B sü-

tunlarının sembolik anlamları için ayrıca bk. https://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/to-

pic,13681.msg87891.html?PHPSESSID=56ebbf7ad1f7fa407c8405de494ffc9b#msg87891 

http://alirizasigirci.blogspot.com/2013/05/selanik-donmelerinin-camisi-camiye-mi.html
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bölümlerinin mermerden korkulukları(parapetleri) da oyma Davut yıldızlarıyla 
müzeyyendir. Dönmelerin İspanya’dan geldiği dikkate alındığında giriş cephe-
siyle diğer kısımlarda niçin Endülüs ve Yahudi karma mimari üslupla tasarlan-

dığı daha iyi anlaşılır. Diğer taraftan Mimar Poselli’nin parapetlerde ve kadınlar 
mahfilinde uyguladığı Davut yıldızı motifinin ilk bakışta Yahudi sembolizmini 
temsil ettiği var sayılsa da gerçekte teslisin iki bileşeni olarak da algılanabilir. 
Çünkü üçgenlerin her biri üç açılı ve üç kenarlı olup Hıristiyanlık mimari tarihi 

boyunca kutsalı temsil eden bir motif olarak kullanılmıştır.961 

 

3.Yahudiliği Sembolize Eden Diğer Motifler 

Bugünkü haliyle Hamidiye Camisinin zemini siyah-beyaz kare taşlarıyla 
kaplıdır. İnşa sonrasında çekilen dönemin fotoğraflarında ise harimin zemini 
halılarla kaplı olduğu görülüyor(Resim 5). O yüzden söz konusu kare taşların 

inşa döneminden kalma olup olmadığı hakkında kesin bir yargıda bulunmak 

zordur. Ancak İbrani geleneğinde ve özellikle Mason-Siyon localarında siyah-
beyaza atfedilen sembolik anlam açısından bakıldığında caminin zeminin siyah-
beyaz renkteki kare taşlarla kaplandığı ileri sürülebilir.962 

Mihrabın üstü, taç kapı üstlüğü gibi perde kemerini andıran bir motifle 

süslenmiştir. Bu süsün içi ayrıca yarı dairesel sarmal motiflerle bezenmiştir. İki 
gözün alt çeperlerini andıran bu sarmal bezemeler sinagog ve havralardaki yedi 

kollu menoranın(şamdanın) kollarını çağrıştırır gibi tasarlanmıştır. İbrani gele-
neğinde menoranın yedi kolu Tanrının yedi gözü olup her şeyi murakabe etme-
sini sembolize eder.963 İslami gelenekte de mihrap maddi âlemin manevi âleme 

açılan kapısı olarak yorumlanır. Poselli bu iki yorumdan İslami olanını ne derece 
bildiği bilinmez, ama menoranın sembolizminden haberdar olduğu, tasarladığı 

mihrap tacı motifinden anlaşıldığı söylenebilir. 

 

D.Yıkılan Veya Değişikliğe Tabi Tutulan Mimari Unsurlar 

1.Minare 

1912’de sulh yoluyla Yunanistan Krallığı’na terk edilmesine rağmen Sela-

nik, Osmanlı kültür mirasının en çok zarar gördüğü kentlerin başında yer almış-
tır. Krallık kentin Osmanlı geçmişini silmek ve bir an önce Helenleştirilmesini 
sağlamak için bir dizi yasal tedbirler almıştır. Yasal tedbirlerle yetinmeyen Yu-
nan Krallığı cami ve minarelerin yıkılmasına ön ayak olarak kentin siluetinden 

                                                           
961 Nanon, Gardin, vd., Larousse Semboller Sözlüğü, Çev: Beyza Akşit, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 

2006, s. 164-165. Camide yoğun olarak uygulanan oyma yıldız motiflerinin Yıldız Sarayına ve onun 

yönetimine bağlılığı sembolize ettiğine dair yorum için bk. Şenyurt, agm., s. 192 
962 http://alirizasigirci.blogspot.com/2013/05/selanik-donmelerinin-camisi-camiye-mi.html 
963 Gardin, age., s. 564-565 
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Osmanlı izlerini yok etmeye çalışmıştır.964 Yunan Krallığı’nın cami ve özellikle 
minarelere karşı hoyratça bir tavrın içine girmesi minarenin evrensel mesajı ile 
ilgili olduğu düşünülebilir. Çünkü camiyi cami kılan şey minaredir. Minare yok 
edildiğinde İslam’ın minareyle vermek istediği mesaj büyük oranda törpülen-
miş olur. 

 

Resim: 6 

 
Kaynak:BOA.,YEE.d.410/3, (07.03.1905/30.Z.1322)965 

                                                           
964 Anastassiadou, age., s. 2 
965 “Câmi‘-i şerîfin aksâm-i dâhiliyesinden minber tarafî.” 
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Selanik’te ayakta kalabilmeyi başaran camilerin minareleri ya kaideye ka-
dar ya da tamamen yıkılmıştır. Sur içinde kalan İskele ve Hamza Bey Camilerinin 
minareleri tamamen, Alaca İmaret camisinin minaresi ise kaideye kadar yıkıl-
mıştır. Sur dışında kalan Hamidiye Camisinin minaresi artık sadece dönemin fo-
toğraflarını süslemektedir. Güneybatı cephesinde ve son cemaat hizasında inşa 
edilen minare, mimaride etkilenme döneminin tipik bir örneği, eklektik uygula-
maların bir numunesi olarak görülebilir. Düşey çizgili ana gövde klasik mimari 
üslupta, şerefe ve külah Neo-Gotik anlayışta inşa edilmiştir.966 Külah kısmının 
gittikçe incelen bombeli ve soğan başını andıran tasarımı benzer şekildeki 
alemle bir tenasüp meydana getirdiği, kubbeyle de zarif, estetik ve uyumlu bir 
siluet oluşturduğu ileri sürülebilir(Resim 4). 

 

Resim: 7 

 
Kaynak:BOA.,YEE.d.410/6, (07.03.1905/30.Z.1322)967 

                                                           
966 Colonas, agm., s. 214 
967 “Câmi‘-i şerîfin aksâm-i dâhiliyesinden mahfil cephesi.” 
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2.Minber 

Minaresiz bir yapının cami olduğunu gösteren en büyük gösterge minber-

dir. Şu halde dış mekân açısından minarenin evrensel mesajı ne ise iç mekânda 

da minberin mesajı odur. Bu evrensel anlamları çok iyi bilen Yunan Krallığı mi-

nare ve minbere karşı savaş açmış ve onları gördüğü yerde imha etmeye çalış-

mıştır. Hamidiye Camisinin zarif ve estetik minberi de artık sadece fotoğraflarda 

kalmıştır.  

Kubbenin örttüğü ana harim yekpare, bölünmemiş bir alan olduğu için 

mekânda bütünlüğü, itikatta tevhidi/birliği sembolize eder. Minber bu bütün-

lüğü bozmayacak şekilde kıble ile güneybatı cephesinin kesiştiği köşede yapıl-

mıştır. O yüzden dönemin cami fotoğraflarının da şahitlik ettiği gibi güneybatı 

cephesinin köşeye göre ilk penceresi minberin önüne denk gelmiştir(Resim 6). 

Yunan makamlarının minberi yıkmasının akabinde pencere tam olarak ortaya 

çıkmış, ancak peşi sıra gelen ikinci pencere, simetrisiyle birlikte kapatılarak 

mihrap gibi niş haline getirilmiştir(Resim 5). 

Minber giriş kapsının kitabesi hutbe sırasında okunması gelenek olan 

ayetlerden seçilmiştir: “ هللا وملئكته يصلون على النبي إن   / İnnellâhe ve melâiketehû yu-

sallûne ‘alen’n-nebiyyi ”.968 Minber kapsının kahverengi örtüsünün üst tarafında 

beyaz zemin üzerinde kelime-i şahadet hattı, alt bölümünde ise Osmanlı arması 

motifi işlenmiştir(Resim 6).  

 

3.Diğer Unsurlar 

Kıble cephesinde mihrabın sağ ve solonda yer alan iki pencere muhteme-

len 1986’da kapatılarak mihrap gibi niş haline getirilmiştir. Yukarıda da işaret 

edildiği gibi harimin zemin cephesinde minber ile kürsüye göre ikinci sırada bu-

lunan pencereler de simetrik olarak kapatılarak niş haline getirilmiştir(Resim 

5). Sergi için daha loş bir ortam elde etmek adına pencerelerin kapatıldığı söy-

lenebilir. Nitekim kalan pencerelerin önüne yerleştirilen panoların camiye sü-

zülen gün ışığını ayarlamaya yönelik olduğu açıktır. 

Maun veya ceviz ağacından mamul olduğu düşünülen ve etek uçları oyma 

süslü vaaz kürsüsü kaldırılan dâhili unsurlardandır. Sol köşede ve zeminden bi-

raz yüksekçe yerleştirilen kürsü ana sahn ve ilk safın bütünlüğüne halel getir-

meyecek şekilde tasarlanmıştır(Resim 8). 

Camide yok edilen sanat unsurlarından biri de hat ve kalem işleridir. Dört 

cephede asma kemerlerin altında, sivri kemerli pencerelerin sağ ve solunda yer 

alan iki dairevî manolyalar hatlarla süslenmiştir. Buna göre kıble cihetinin 

                                                           
968 Kur’an, Ahzâb, 56 
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manolyaları “هللا/Allah” ve “محمد/Muhammed”, kıbleye göre sağ cephe manolya-

ları “أبوبكر/Ebûbekir” ve “عثمان/Osman”, sol cephedekiler “عمر/Ömer” ve 

-Hü/حسين“ Hasan” ve/حسن“ Ali” ve nihayet kadınlar mahfilinin üstündekiler/علي“

seyin” hatlarıyla süslenmiştir(Resim 6, 7). 

Mihrabın aynalığında bulunan "فول وجهك شطر المسجد الحرام / Fevelli vecheke 

şetra’l-mecidi’l-haram" hattı yukarıdaki isim hatlarıyla birlikte caminin yegâne 

hat örnekleridir.969 Dönemin resimlerinde bu hatlardan başka bir hat işine rast-

lanılmamıştır. Bu itibarla caminin iç kısmının sade görünümlü olduğu, sonradan 

asılan hat levhaların bu sadeliği kısmen bozduğu söylenebilir.  Resimlerden an-

laşıldığına göre caminin dört tarafında asılı olan hat levhaları da kaldırılmış-

tır(Resim 5, 6, 7, 8). Sağ duvarda asılı hat levhasından biri /  " هللا ولي التوفيق Allahu 

veliyyü’t-tevfîk"dir. Köşede asılmış diğer iki küçük hat levha okunamamıştır. 

 

Resim: 8 

 
Kaynak: BOA.,Y.EE.d.410/5, (09.04.1902/30.Z.1319)970 

                                                           
969 Kur’an, Bakara, 144 
970 “Câmi‘-i şerîfin aksâm-i dâhiliyesinden kürsî cihetî.” 
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Kürsünün hemen üstünde bir tarafı kıble diğer tarafı sol cephede asılı olan 

-Meded yâ Rasûlellah” levhası asılmıştır. Yine bu levhanın üs / مدد يا رسول هللا  “

tünde ikinci katın saçağı altında simetri olarak her cephede iki hat levhası yer 

almıştır ki bu hatlar da net olmadığı için okunamamıştır(Resim x). 

Kadınlar mahfilinin her üç kemerinin üstünde birer hat levhası asılmıştır. 

Orta kemerin üstünde “أال بذكرهللا تدمئن القلوب/Elâ bi-zikri’l-lâhi tedmeinnül’l-

kulûb”şeklinde yer alan levha Kur’an’dan alınmıştır.971 Kuzey tarafta bulunan 

kemerin üstünde “ إال هللا محمد رسول هللاال إله  /Lâ ilâhe ille’l-lâh Muhammed Rasûlül-

lah” kelime-i şahadeti yer alırken üçüncü kemerin üstündeki levha okunama-

mıştır. Dönemin resimlerine göre bu levhalar hem kemerlerin etrafındaki sar-

mal desenli bezemeleri hem de saçak altı süslemelerin ihtişamlı görünüşünü ka-

patmıştır. Bu yüzden ortada bulunan hat yazısı hat sanatı bakımından değerli 

gözükse de her üç levhanın kemer üstlerinde asılmaları estetik ve zarafet açı-

sından doğru bir tercih görülmemiştir(Resim 7).  

Dış tarafta minarenin yanı sıra ana ve soğan kubbe alemleri kaldırılmıştır. 

Taç kapının büyük bir kısmını örterek görünmesine engel olan üçgen, kare ve 

beşgen şekilli, basık çatılı âhenîn kafes de yıkılmıştır.972 Kafesin korniş süsleme-

leri, iki ön köşe ve ortasından yükselen hilal motifli üç yükselti bir teslis uygula-

ması olarak görülebilir.  Taç kapının tüm ihtişam ve zarafetine gölge olan çarda-

ğın yıkılması kanaatimize göre isabetli bir uygulama olarak yorumlanabilir. 

Cami bahçesinin solunda yükselen beyaz mermerden mamul ince, uzun 

ve zarif şadırvan da yok edilmiştir. Selanik Hamidiye meydanında inşa edilen 

çeşmeyi andıran söz konusu şadırvan kare kaide üzerinde üç kat olarak tasar-

lanmıştır. Dört omuzlu piramit çatıyı süsleyen alemiyle şadırvanın irtifası cami-

nin üst katının ikiz pencere kemerlerine kadar uzanmıştır. Musluklu zemin ka-

tın üstü boş dikdörtgen aynalıklarla süslenmiştir. Üçüncü katın bir yüzünde ve 

siyah zemin üzerinde şadırvanın kitabesi nakşedilmiştir (Resim 4). 

 

Sonuç 

Dönmelerin Selanik’te ilk defa inşa ettirdiği Hamidiye Camisi hem döne-

min hem de günümüz Selanik Müslümanları tarafından “cami” olarak görülme-

miştir. Hamidiye Camisi hakkında böyle bir yargıda bulunmuş olmaları Müslü-

manların, Dönmelerin ihtida etmelerinden duydukları derin şüpheden kaynak-

lanmıştır. 

                                                           
971 Kur’an, Ra‘d, 28 
972 Âhenîn demirden mamul, hadîdî, mecaz olarak da pek metin ve sağlam demektir. Bk. Şemseddin 

Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, s. 60 
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Cami kitabesi olarak seçilen ayetin anlam ve nüzul sebebi dikkate alındı-

ğında Osmanlı yöneticilerinin de Dönmelerin ihtidasından ciddi bir kuşku içinde 

olduklarını göstermiştir. 

Dönmelerin görünüşte ihtida etmiş olmalarına karşın Yahudiliğin inanç 

esaslarına gizlice bağlı kalmaları Sabatay Sevi’nin Kabbala mistisizmine duy-

duğu bağlılığın bir tezahürü olarak anlaşılmıştır.  

Sabatay Sevi’nin Müslüman olması taraftarları arsında onun mistik göre-

vinin yeni bir şekli olarak görülmüştür. 

20.yüzyılın başında Selanik Yalılar mahallesinde inşa edilen Hamidiye Ca-

misinde eklektik mimari üsluplar hâkim olmuştur. Bununla birlikte caminin ta-

sarlanmasında Hıristiyan ve Yahudi mimari unsurlar daha baskın olarak uygu-

lanmıştır. 

Minber, minare, şadırvan, kürsü gibi İslam mimarisinin temel simgeleri 

yıkıldıktan sonra Yeni Cami “cami olma” vasfını büyük oranda kaybetmiş, diğer 

mimari unsurlar ön plana çıkmıştır.  

Ana kubbe ve dört kulenin soğan kubbelerinden alemlerin atılması kale 

görünümlü harim kısmını Yahudi mimari üslubuna daha çok yaklaştırmıştır. Bu 

yüzden camiyi ilk defa görenler onu daha çok Sinagoga benzetmiştir. 

Caminin dairesel manolyalarında bulunan kalem işleri tamamen silinmiş, 

sadece mihrabın aynalığında yer alan hat işi numune olarak bırakılmıştır. 

Sergi salonu olarak kullanılabilmesi için caminin iç görünüşünde köklü 

değişiklikler yapılmış ve harim kısmının dört penceresi içeriden kapatılmıştır. 
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TBMM XI. Dönem Nevşehir Milletvekilleri  
ve Meclis İçi Faaliyetleri 

Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ 

Pamukkale Üniversitesi 

ÖZET: Seçim, oy hakkı demokrasinin olmazsa olmazlarından birisidir. 
Türkiye’de 1876’dan beri müdahalelere ve kesintilere rağmen, hep bir şekilde 
sandıklar kuruldu ve parlamento halkın oyuyla oluştu. Seçimlerin kalitesi, si-
yasi iktidarlar başta olmak üzere, muhalefet partilerinin tutumu, Siyasi Parti-
ler ve Seçim Kanunlarının demokratikliği ayrıca sorgulanabilir. Ancak tartış-
mayacağımız belki de tek husus; Türk toplumunda seçim ve sandık kültürünün 
yerleşmiş olduğudur. Halkın demokrasiyle ilgili diğer parametreleri çok önem-
semediği bir vakıa olsa da, demokrasinin beşiği Avrupa’dan daha geniş katı-
lımla sandığa gittiği gerçeği de ayrı bir paradoks olarak ortada duruyor. Bildi-
rimizin konusunu teşkil eden Nevşehir, dönemin iktidarı Demokrat Parti tara-
fından bir siyasal pragmatizm örneği olarak, 1954 yılında Niğde Vilayetine 
bağlı bir ilçe iken il yapılır. DP’nin İkinci döneminde il yapılan Nevşehir halkı, 
ilk kez 1957 Seçimlerinde yani, TBMM XI. Dönemde Cumhuriyet Tarihi’nin ilk 
Nevşehir vekillerini seçmek üzere, sandığa gider. Seçimler beklenildiği gibi, 
Anadolu’da yaygın olan ahde vefa örneği olarak, DP’nin açık zaferiyle neticele-
nir. Nevşehir için ayrılan 4 vekili de Adnan Menderes’in başında olduğu DP ka-
zanır. Yine enteresandır ki, Nevşehir’in koparılmasıyla küçülen Niğde’de tersi 
bir sonuçla 7 vekilin 6’sını Ana muhalefet partisi CHP kazanır. Oysa 1954 Se-
çimlerinde DP Niğde’de 8-0 kazanmıştı. Bu sonuçlara baktığımızda Niğde hal-
kının iktidarın bu kararını tasvip etmediği anlaşılmaktadır. 

Alfabetik sırayla Hasan Hayati Ülkün, Münip Hayri Ürgüplü, Necmettin 
Önder ve Zihni Üner adlı vekiller Nevşehir’i temsilen XI. Dönem Meclisinde 
yerlerini alırlar. İlin ilk vekilleri olmalarından mıdır bilinmez, lakin her dört 
vekilin de TBMM’de hayli aktif olduklarını gözlemledik. 

Bu araştırmamızda 1957-1960 arası XI. dönem Nevşehir Milletvekille-
rinin Meclis içi faaliyetlerini irdeleyeceğiz… 

Anahtar Kelimeler: TBMM, XI. Dönem, Seçim, Sandık, Nevşehir, Hasan 
Hayati Ülkün, Münib Hayri Ürgüplü, Necmettin Önder ve Zihni Üner… 

 
XI. Term Deputies of Nevşehir and Their Parliamentary Activities 

 
ABSTRACT: The election, the right to vote is one of the essentials of de-

mocracy. In Turkey, despite the interventions and interruptions, somehow 
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ballot boxes were set up and parliaments were formed by popular vote since 
1876. The quality of the elections, especially the political power, the attitude 
of the opposition parties, the democracy of the Political Parties and the Elec-
tion Laws can be questioned separately. However, the one thing that we cannot 
discuss, perhaps, is that the election and ballot culture has taken root in the 
Turkish society. Another fact is that the public is not paying much attention to 
other parameters related to democracy, but the fact that broader participation 
to the election than Europe, considered as the cradle of the democracy, rema-
ins as a separate paradox.  

Nevşehir, constituting the subject of our study, was made a province in 
1954, while it was a district of Nigde, by Democrat Party, the government at 
that time, as an example of political pragmatism. The people of Nevşehir, which 
was made a province during the second term of the Democrat party, went to 
ballot box for the first time in the elections of 1957, in other words in the ele-
venth term of TBMM, to elect the first Nevşehir deputies of the Republican His-
tory. As expected, the elections resulted in a landslide victory for the DP as an 
example of widespread pacta sunt servanda  in Anatolia. The four deputyship 
which were allocated for Nevşehir were won by the DP, headed by Adnan Men-
deres. It is also interesting to note that in the case of Niğde, which contracted 
with the detachment of Nevşehir, the main opposition party CHP, won 6 of the 
7 deputies. However, in the 1954 elections DP won all 8 of the deputyship in 
Niğde. When we look at these results, it is understood that the people of Niğde 
did not approve this decision of the government. 

In alphabetical order, deputies named, Hasan Hayati Ülkün, Munip 
Hayri Ürgüplü, Necmettin Önder and Zihni Üner took their place in the ele-
venth term of TBMM as the representatives of Nevşehir. It is not known whet-
her it was due to being the first deputies of the province, we have observed 
that all four deputies were highly active in the assembly. 

In this study, we will examine the parliamentary activities of the ele-
venth  term deputies of Nevşehir during the period  between 1957-1960. 

Keywords: TBMM, 11th Term, Election, Ballot Box, Nevsehir, Hasan Ha-
yati Ülkün, Münib Hayri Ürgüplü, Necmettin Önder and Zihni Üner ... 

 

 

Giriş: 

14 Mayıs 1950’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhu-

riyet Halk Partisi’nin 27 yıllık Tek Parti Dönemi sona ermiş, Demokrat Parti, bü-

yük oy farkıyla iktidara gelmiştir. İki asra yaklaşan Türk Demokrasi Tarihinde, 

Sened-i İttifak’tan Tanzimat Fermanı’na, Islahat Fermanı’ndan Birinci- İkinci 

Meşrutiyet’e yaşanılan aşamaların kuşkusuz en kıymetlisi Ankara’da açılan Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’dir. Önceki süreçler son bin yıllık tarihimizde hane-

danlar eliyle kullanılan egemenliğin yapısında, gücünde önemli değişimler ge-

tirdiği muhakkaktır. Egemenliğin doğrudan genel seçimler yoluyla ve 1934’ten 
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sonra da kadın-erkek seçme-seçilme yeterliliği olan tüm T.C yurttaşlarının katı-

lımıyla yapılması ise başka bir aşamadır. Türk Kurtuluş Savaşı sonucunda An-

kara merkezli XX. yüzyılın çağdaş yönetim modeli olan Cumhuriyet’i ilan eden 

Mustafa Kemal, hedef olarak da çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmayı 

göstermiştir. 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde bu hedef doğrultusunda, 

birçok yapısal reformlar yapılmasına rağmen,  Türkiye toplumunu oluşturan 

farklı kesimlerin, siyasal tercihlerini serbestçe yapacakları çok partili siyasal ya-

şama geçiş konusunda maalesef başarısız olunmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra muzaffer demokrasi cephesinin de desteğiyle Türkiye’de Milli Kalkınma 

Partisi’nin ve hemen ardından Demokrat Parti’nin kurulmasıyla iktidar partisi 

CHP’ye rakip partiler ortaya çıktı. Atatürk’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ikinci Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, II. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen 

ilk döneminde otoriter yönetim anlayışından bu arada dönemin ruhuna uygun 

Milli Şef unvanından vazgeçerek, çok partili siyasal yaşama geçmesi ve daha mü-

himi 1946 yılında ilk çok partili Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılmasına 

onay vermesi takdire şayan gelişmeler olarak tarihe geçmiştir. Lakin yine aynı 

İnönü, bu seçimde, açık oy, gizli sayım, yargı denetiminden muaf seçim yasasıyla 

sert eleştirilere maruz kalmıştır. Tarihe şaibeli seçimler olarak geçen bu seçimi 

kazanan CHP, sonraki seçimde ağır bir yenilgiye uğramıştır. 1950 seçimlerinde, 

anti demokratik ve bize göre hukuka uygun olmayan “açık oy, gizli sayım yön-

temi” olması gerektiği gibi tersine revize edilmesine karşın,  kendisine yaraya-

cağı hesabıyla değiştirilmeyen “Oy Çokluğu Usulü”nün de azizliğiyle 1950 se-

çimlerinde ağır bir yenilgi aldı. 14 Mayıs 1950 seçimi, demokrasi tarihimizde 

önemli bir dönüm noktasıdır. O gün halkımız sandıklara koşarak, özgür irade-

siyle CHP iktidarına son vermiştir.973 Demokrat Parti, 1946 Seçimlerinin aksine 

daha demokratik bir ortamda gerçekleşen 14 Mayıs 1950 Seçimlerini % 53.59 

oy ve 408 milletvekili alarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık iktidarına son 

verdi. DP, iktidara kavgasız-gürültüsüz bir şekilde geldiğinden yeni dönem; si-

yasi tarihimizde Beyaz İhtilal olarak anılmıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünyada Batı ve ABD’nin 

içinde yer aldığı siyasi ve ekonomik liberal-kapitalist blokta yer alan DP iktida-

rının ilk döneminde, özellikle ABD’nin siyasal ve mali desteğiyle her alanda 

olumlu işler yaptı. Dini açılımdan, aralarında Nazım Hikmet’in de olduğu aydın-

lara siyasi ve genel af, CHP iktidarlarında büyük yokluklar çeken taşraya yönelik 

imar faaliyetleri ve dış borçlar ve dış yardımların etkisiyle ülkede görece bolluk 

ve bereketin oluşması, uzun yıllar fakr u zaruret içinde yaşayan halkta 

                                                           
973 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 1950’den Günümüze, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Eylül 
2008, s.13 
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Menderes sevgisini güçlendirmiştir. Adnan Menderes’in iktidar partisi DP, bu-

nun da etkisiyle 1954 Seçimlerinde tabir yerindeyse oy patlaması yaptı. DP % 

58 oy oranıyla 503 vekil alırken, Ana muhalefet Partisi CHP % 35 oy oranıyla 

ancak 31 vekil alabilmişti. Bu arada DP’nin partizanca tutumunun ceremesini 

çekecek olan Osman Bölükbaşı ve partisi Cumhuriyetçi Millet Partisi tümü Kır-

şehir’den olmak üzere 5 vekil, bağımsızlar da 2 vekil çıkarıyor. DP’nin 1950 Se-

çimlerine nazaran patlama yapması, ilk iktidar yılları olan 1950-1954 zaman di-

limindeki icraatlarına bağlandı. Ülke yönetiminde “ milli kalkınma” yı program 

ve icraatlarına esas alan DP, bu zaman dilimindeki kalkınma hamlesi ile refahı 

geniş kitlelere yaymış, özellikle köylünün kalkınmasına büyük önem verilmesi 

sonucu kırsal alanda oy patlaması yapmıştı.974 Tek Parti dönemindeki kırsal ke-

sime yönelik her türlü maddi ve manevi bariyer DP iktidarının ilk dört yılında 

darmadağın edilmiştir. Ankara’da Yenişehir tarafına zor geçebilen çarıklı, po-

turlu köylüler için masallar kadar inanılmaz bir yaklaşımdı. 975 Öte yandan köylü 

psikolojik rahatlamanın yanı sıra, büyük ölçüde maddi açıdan da rahatlamıştır. 

Tarımsal desteklemeyle birlikte, tarımsal ürünlerini özellikle de pamuğu iyi fi-

yata satabilmiştir. Hiç kuşkusuz bunda Kore Savaşına katılmanın Marshal ve di-

ğer ABD yardımları ve İnönü döneminden kalma güçlü Merkez Bankası döviz 

rezervlerinin etkisi büyüktür. İşte bu olumlu tablo 2 Mayıs 1954 seçimlerinde 

DP’ye bugüne kadar kırılamayan bir Genel Seçim Rekoru getirmiştir. Seçimle-

rin ilk sonuçları geldiğinde DP’nin 1950’den çok daha büyük ezici bir çoğunlukla 

iktidara geldiği belli olmuştu. CHP ancak otuz milletvekilliği kazanabilmişti.976 

Bu ezici çoğunluğun orta vadede iktidara zafer sarhoşluğu içerisinde görmediği 

pek çok olumsuz yansıması olacaktır. 1954 seçimleri ve çoğunluk sistemi, De-

mokrat Parti’ye meclis içinde öylesine büyük bir çoğunluk (% 93) kazandırmıştı 

ki, bu çoğunluk bir noktada zaaf kaynağı oldu. Yöneticiler artık hiçbir gücün ken-

dilerini durduramayacağı sanısına kapılarak baskı yoluna açıkça girdiler.977 

Oysa 1950 Mayısında Türkiye’nin demokrasi tarihinde beyaz bir sayfa açılmış 

ve buna yönelik olumlu birçok adım atılmıştı. 

Dünya demokrasi tarihinde yaşanan krizlerin en önemli sebeplerinden bi-

risi, belki de birincisi; iktidarların partizanca politika ve tutumlarıdır. Bertrand 

Russel, “en başarılı politikacılar, demokrasiyi kaldırıp diktatör olabilen 

                                                           
974 Süleyman Kocabaş, T.C. Devleti Tarihi 5, Menderes Dönemi Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs 
1960 Darbesine Giden Yol 1950-1960, Bayrak Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. I. Baskı, İstanbul 
2011, s.367 
975 Çavdar, age, s.46 
976 age, s.48 
977 Cem EROĞUL, Demokrat Parti Tarihi Ve İdeolojisi, İmge Kitabevi,4.Baskı, Nisan 2003, s.159 
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polikacılardır” der.978 İktidara gelirken devr-i sabık yaratmayacağı sözü veren 

Menderes, 1954 Seçimlerinden sonra, iç ve dış konjonktürün de etkisiyle DP’nin 

ve de kendisinin mizacına aykırı pek çok şey yapacaktır. Başta Ana muhalefet 

partisi CHP olmak üzere, diğer muhalefet partilerine ve bu arada CMP’ye baş-

kanı Kırşehir milletvekili Osman Bölükbaşı’ya iktidar eliyle devletin tüm aşırılı-

lıkları uygulanır. Yetmez Mayıs 1954 Seçimlerinden yaklaşık 2,5 ay sonra 20 

Temmuz 1954’te Niğde’ye bağlı Nevşehir ilçesi il yapılırken, son seçimde 5 ve-

kilin tümünü Bölükbaşı’nın partisi CMP kazandığı için, Kırşehir ili, yeni vilayet 

Nevşehir’e bağlanır. Hiç kuşkusuz bu yeni iktidar sarhoşluğunun ilk hışmını Kır-

şehir halkı çekti. 30 Haziran 1954’te çıkarılan bir kanunla,979 bu il ilçe haline 

getirildi. Suçu ısrarla Millet Partisine ve onun yerini alan CMP’ye oy vermesiydi. 

Şüphesiz bu bir intikam kanunuydu.980 Celal Bayar ve Adnan Menderes kliğinin 

yönettiği DP iktidarı sonraki günlerde parti içinde ve dışında anlamsız otorite-

rizm örneklerini bolca sergilerler. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi,. Kırşehir ve 

Kırşehir'e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş (1945'te ilçe oldu), Kayseri'ye bağlı 

Ürgüp (1935'te ilçe oldu), Niğde'ye bağlı Arapsun (1948'de Gülşehir adını aldı) 

Nevşehir'in ilçeleri haline getirildi. Daha sonra Kozaklı ilçesi de Nevşehir’e bağ-

landı. Sonraki yıllarda ilçe yapılan Acıgöl ile birlikte ilçe sayısı çoğaldı. Kuşkusuz 

bir ilçenin il olması, o ilçe halkı ve bölgesi için yadsınamayacak bir kazançtır. 981 

İdari yapı olarak sınıf atlayan beldede görece devlet yatırımları artarken, halkın 

psikolojisinde de olumlu etki yaptığı bir gerçektir. Ancak hiçbir zaman umulan 

gelişmelerin gerçekleşmediği pek çok benzer örnekte görülmüştür.  Nevşehir 

halkı iktidarın bu teveccühünü yanıtsız bırakmayarak, 1957 Milletvekili Genel 

Seçimlerinden başlayarak, uzun bir süre hep DP ve DP çizgisindeki partilere oy 

verme geleneğini sürdürmüştür. Geride bıraktığımız bir asra yakın zaman zar-

fında iktidarın yapısında pek bir değişiklik olmadığına göre; Nevşehir’in bu sev-

gisine ne kadar karşılık bulduğu hiç kuşku yok ki, Nevşehir halkının takdir ede-

ceği bir husustur. 

 

1957 Milletvekili Genel Seçimleri ve İlk Nevşehir Milletvekilleri  

Demokrat Parti iktidarının ilk döneminin aksine, ikinci dönemde hem içe-

ride, hem de dışarıda ciddi sorunlar baş gösterdi. İçeride; muhalefet ve çeşitli 

                                                           
978 Bertrand Russel, İktidar, Cem Yayınevi,4. Basım,  Ekim 2002, s. 44. 
979http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ar-
siv/8748.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8748.pdf (Erişim Tarihi: 
12/08/2018) 
980 Eroğul, age, s.163 
981http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildo-
numu/204/(ErişimTarihi: 20.06.2018) 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8748.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8748.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8748.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8748.pdf
http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildonumu/204/
http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildonumu/204/
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devlet kurumlarıyla kavga, 6-7 Eylül Olayları, artan pahalılık, kuraklığın sebep 

olduğu kıtlık, gıda ve tahıl üretimindeki yetersizlik, bütçe açığının yarattığı ikti-

sadi sıkıntılar yaşanırken, dışarıda; Kıbrıs Buhranı ve ABD’den talep edilen 300 

milyonluk ek krediye karşın ABD’nin 30 milyonluk hibeyle yetinmesi, öte yan-

dan DP’deki iç muhalefetin yükselmesi partinin oylarında erimeye ve dolayı-

sıyla halk desteğinin azalmasına yol açmıştı. DP kurmayları ve bu arada Başba-

kan Adnan Menderes erimenin daha da büyümemesi için erken seçim kararı al-

dılar.  

Oldukça sert ve gürültülü bir seçim sürecinin sonunda 27 Ekim 1957’de 

yapılan erken genel seçimleri beklenildiği gibi büyük oy kaybına rağmen, DP ka-

zanır. Baskı ve usulsüzlüklerin tavan yaptığı 1957 seçimlerinde yine de çoğun-

luk sistemi sayesinde, Demokratlar oldukça rahat bir çoğunluğu muhafaza ede-

bilmişlerdi. Mevcut 610 milletvekilliği şöyle paylaşılmıştı: DP 424, CHP 178, 

CMP 4, Hür. P. 4.982   

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, yeni vilayetimiz Nevşehir ilk Mil-

letvekili Genel Seçiminde iktidarın beklentisini boşa çıkarmayarak % 42 oy des-

teğiyle 4 vekili de DP listesinden meclise göndermiştir.983 

 

XI. Dönem Nevşehir Milletvekilleri 

Üçü hukukçu, biri asker-mühendis 4 Nevşehir Milletvekilinin kısa özgeç-

mişi ve Meclis içi faaliyetleri alfabetik sıraya göre şöyledir: 

                                                           
982 Eroğul, s.202. 
983 https://www.yenisafak.com/secim-1957/nevsehir-ili-secim-sonuclari (Erişim Tarihi: 
18.06.2018)  

https://www.yenisafak.com/secim-1957/nevsehir-ili-secim-sonuclari
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Hasan Hayati Ülkün (d. 1915 Nevşehir ) 

- (ö. 22 Aralık 1994) 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi me-

zunudur. İstatistik Umum Müdürlüğü Tasnif Şu-

besi Daimi Memurluğu, Zonguldak Mıntıkası İkti-

sat Müdürlüğü Memurluğu, Palu, Artvin Savcı 

Yardımcılıkları, Kilis, Şarkışla, Nevşehir Hukuk 

Hâkimlikleri, Görele Hâkimliği, TBMM  X. Dönem 

Niğde, XI. Dönem Nevşehir Milletvekilliği yapmış-

tır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 984 

Hasan Hayati Ülkün, TBMM X.Dönemde 

Niğde Milletvekilliğinden sonra XI. Dönemde ilk 

Nevşehir milletvekillerinden birisi olmuştur. Di-

ğer 3 Nevşehir Milletvekili arkadaşından daha tecrübeli olmasına karşın, XI. dö-

nemde 1 Teklif, 3 söz almayla oldukça sakin bir dönem geçirmiştir. Diğer Nev-

şehir vekillerinin daha aktif görünmelerini yeni olmalarına ne kadar bağlayabi-

liriz bilemiyoruz doğrusu. Hasan hayati Ülkün, 01.12.1958’de 11. Dönemin 9. 

Birleşiminde, aşağıdaki ilk ve tek teklifini yapmıştır. 

TEKLİF-1. 23. — “Nevşehir Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 5423 sayılı 

Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bazı madde-

lerinin tadili ve bazı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Ka-

nunun bazı maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine mü-

tedair 6838 sayılı Kanuna muvakkat madde ilâvesine dair kanun teklifi 985” 

 (2/233) (Maliye ve Bütçe encümenlerine)  

Sonrasında 24.12.1958 tarihli 19. Birleşimde “Bir kısmı ithal eşyaların-

dan alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun mü-

nasebetiyle986” ilk söz alma görevini ifa eder.  

II.Bunu 27.04.1960 tarihli TBMM XI. Dönem 61. Birleşimde , “Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Tahkikat encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkın-

daki Kanun münasebetiyle” yaptığı konuşma takip eder. 987 Son söz almasını 

                                                           
984https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Hayati_%C3%9Clk%C3%BCn (Erişim Tarihi: 
14.08.2018) 
985https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=4&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=009 (Erişim Tarihi:13.06.1958) 
986 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=287&v_meclis=1& vdo-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=019 (Erişim Tarihi:13.06.1958) 
987 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=306&v_meclis=1&v_ do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=061 (Erişim Tarihi: 10/06/2018) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Hayati_%C3%9Clk%C3%BCn
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=4&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=009
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=4&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=009
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=287&v_meclis=1&%20vdonem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=019
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=287&v_meclis=1&%20vdonem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=019
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=306&v_meclis=1&v_%20donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=061
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=306&v_meclis=1&v_%20donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=061


İzzettin BEŞTAŞ 

514 
 

“Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tara-

fından açılan bir kredi muamelesi dolayısıyla Meclis tahkikatı açılmasına 

dair takriri münasebetiyle988” aldığı sözle yerine getirir. 

 

Münib Hayri Ürgüplü  

Münib Hayri Ürgüplü (1905, Ürgüp- 3 Ha-

ziran 1979),  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi mezunudur. Cenevre Hukuk Fakültesi'nde 

Hukuk Doktorası yapmıştır. İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Doçentliği, Sü-

merbank Hukuk Müşavirliği, İstanbul Elektrik ve 

Tramvay İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Mü-

şavirliği ve Avukatlığı, Serbest Avukatlık, TBMM 

XI. Dönem Nevşehir Milletvekilliği yapmıştır. Evli 

ve üç çocuk babasıdır. 

1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık 

yapmış, Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin oğlu, 

Eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün kardeşi, Eski bakanlardan Turhan 

Esener 'in kayınpederidir.989 

TBMM İlk Nevşehir Milletvekilleri içerisinde kuşkusuz en donanımlısı, en 

kariyerlisi olarak göze çarpan Münib Hayri Ürgüplüdür. Sadece seçim bölgesi 

partili vekiller arasında değil, XI. Dönem iktidar vekilleri içerisinde de öne çıkan 

vekillerden olmuştur. 

Münip Hayri Ürgüplü, yaklaşık 3 yıllık milletvekilliği süresince çeşitli ko-

nularda 7 Teklif, 1Takrir/Önerge ve 11 defa Söz Almayla DP Nevşehir Milletve-

killeri arasında öne çıkmıştır. Ürgüplü ilk teklifini 16.02,1957 tarihli XI. Dönem 

15. Birleşim’de “  Türk Ceza Kanununun 175. maddesinin son fıkrasının tadili 

ve aynı maddeye iki fıkra ilâvesi hakkında (2/32) Adliye Encümenine…” 990 

dair yapmıştır. Ürgüplü ikinci teklifini 08.01.2018 tarihli 22. Birleşimde sun-

muştur: TEKLİF-2. “Maliye ve Bütçe encümenlerine) 2. — Nevşehir Mebusu 

Münib Hayri Ürgüblü ve Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Türkiye Cumhuri-

yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin «K» fıkrasının 

                                                           
988 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1142&v_meclis=1& v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040 (Erişim Tarihi: 10/06/2018) 
989https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnip_Hayri_%C3%9Crg%C3%BCpl%C3%BC (Erişim 
Tarihi: 08/06/2018 ) 
990https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=153&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=015  (Erişim Tarihi: 10/06/2018) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1142&v_meclis=1&%20v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1142&v_meclis=1&%20v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnip_Hayri_%C3%9Crg%C3%BCpl%C3%BC
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=153&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=015
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=153&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=015
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değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 991” (2/70) (Maliye ve Bütçe Encümen-

lerine)  

Ürgüplü’nün diğer teklifleri şunlardır: 

TEKLİF-3. MÜNİB HAYRİ ÜRGÜPLÜ (TAHİR MÜNİP HAYRİ ÜRGÜPLÜ) 

(NEVŞEHİR): 31.03.1958 tarihli, TBMM XI. Dönem 53. Birleşimde “Manisa eski 

Mebusu Kâzım Nami Duru'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 

hakkında teklifi992 ” (2/149) 

TEKLİF-4. 6. — 11.11.1959 tarihli, TBMM XI. Dönem 53. Birleşimde “Nev-

şehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Ceza muhakemeleri usulü Kanunu-

nun 57 ve 72 nci maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 993 ” (2/291) (Adliye 

Encümenine)  

TEKLİF-5. MÜNİB HAYRİ ÜRGÜPLÜ (TAHİR MÜNİP HAYRİ ÜRGÜPLÜ) 

(NEVŞEHİR): 11.11.1959 tarihli, TBMM XI. Dönem, 36. Birleşim - “Ceza Muha-

kemeleri Usulü Kanununun 57 ve 72. maddelerinin tadiline dair994” (2/291) 

Yine aynı birleşimde aşağıdaki teklifi de yapmıştır: 

TEKLİF-6. MÜNİB HAYRİ ÜRGÜPLÜ (TAHİR MÜNİP HAYRİ ÜRGÜPLÜ) 

(NEVŞEHİR): 11.11.1959 tarihli, TBMM XI. Dönem, 36. Birleşim “Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı maddelerinin 

lağvına dair (2/292)995” 

TEKLİF-7.  MÜNİB HAYRİ ÜRGÜPLÜ (TAHİR MÜNİP HAYRİ ÜRGÜPLÜ) 

(NEVŞEHİR): “Sabık Başvekillerden Rauf Orbay’a vatani hizmet tertibinden 

maaş bağlanmasına dair996”(2/383) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

TAKRİR/ÖNERGELERİ: Yukarıda da belirtildiği üzere Ürgüplü XI.Yasama 

Döneminde 1 adet Önergede bulunmuştur. Söz konusu önerge 24-33-52-55. 

Birleşimlerde tartışılıp kabul edilmiştir. 997“ Arzuhal Encümeninin 06.01.1960 

                                                           
991https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=440&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=022 (Erişim Tarihi: 14.08.2018)  
992https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053 (Erişim Tarihi: 13.06.2018) 
993https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053 (Erişim Tarihi:14.08.2018) 
994https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.gorun-
tule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_ya-
sama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036 (Erişim Tarihi:14.08.2018)      
995https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.gorun-
tule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_ya-
sama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036 (Erişim Tarihi:14.08.2018)  
996https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=156&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=021 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 
997https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=103&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=055 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=440&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=022
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=440&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=022
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=121&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=053
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=109&sayfa_no_son=109&sayfa_no=109&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=036
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=156&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=021
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=156&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=021
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=103&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=055
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=103&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=055
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1925 Sayılı Kararın Umumi Heyette Gö-

rüşülmesine dair998” (4/53)dir.  

SÖZ ALMALAR: Bu Yasama Döneminde Münib Hayri Ürgüplü 11 kez söz 

almıştır. 

SÖZ ALMA-1. 39-50. Birleşimde “Türk Ceza Kanununun 175 nci madde-

sinin son fıkrasının tadili ve aynı maddeye iki fıkra ilâvesi hakkındaki kanun 

teklifi münasebetiyle.” 999 Söz almıştır. Oldukça hamasi-mistik konuşmalarıyla 

dikkat çekmiştir. 1000 

SÖZ ALMA-2. 26.02.1958 tarihli 47. Birleşimde “Maarif Vekâleti, Ankara 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniver-

sitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebe-

tiyle.” 1001Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-3. 01.04.1959 tarihli 55. Birleşimde “Nevşehir Mebusu Zihni 

Üner hakkında yapılmak istenen takibat ve muhakemenin devre sonuna bı-

rakılmasına dair Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle. 1002 ” Söz al-

mıştır. 

                                                           
998https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=206&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=024 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 
999https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=112&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=039 Erişim Tarihi:15.08.2018) 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 
1000 “Muhterem arkadaşlarım; naçiz teklifim hasebiyle bu büyük sakatın altında manevi bir inşi-
rahın hükümran olduğu bir celse akdettik. Bu inşirah, bu mübarek günde de devam ediyor. Ne ulvi 
tecellidir ki, İzmit şehitleri için hürmet vakfesinde bulunulduğu bu kardeşlerimiz için Allahtan 
mağfiret ve Resulünden şefaat dilememiz anları da bu ve böyle bir kanunun müzakeresi gününe 
tesadüf etti. Müzakere konumuz hakkında arkadaşlarımızın, türlü nokta-i nazarlar serd •ettiler, 
mukadder sualler sordular, bazen da heyecanla konuştular. Teklif sahibi olmam hasebiyle bu söz-
leri dikkatle dinledim. O inançtayım ki; selim akıllarımızla bütün bunları, tetkik semerelerimizin 
neticesi olarak basite irca ve halledeceğiz ve milletimizin bu kanun dolayısıyla-bizlere müteveccih 
kafasını ve kalbini tatmin ederek karara varacağız, bunda şüphe etmiyorum. Muhterem arkadaş-
larım; şimdi yüksek müsaadenizle ileri sürülen tereddütlere ve itirazlara geçiyorum: Bu maruza-
tım dolayısıyla dahilî hukuk esaslarımızdan ve Milletlerarası ahitnamelerimizden kasaca bahset-
mek zaruri olduğu gibi mevzuun muhtevasına binaen Kuran hükümlerinden ve Peygamberimizin 
emirlerinden de istiane eylememiz tabiidir…” bkz. https://www.tbmm.gov.tr/deve-
lop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_bir-
lesim=050 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 
1001https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=726&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=047 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1002https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=245&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=206&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=024
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=206&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=024
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=112&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=039
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=112&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=039
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=050
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=726&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=726&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=245&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=245&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055
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SÖZ ALMA-4. 27.05.1959 tarihli 73. Birleşimde “Orta Doğu Teknik Üni-

versitesi Kanunu münasebetiyle.” 1003 Söz almıştır. 

 SÖZ ALMA-5. 08.06.1959 tarihli 78. Birleşimde “Veraset ve İntikal Ver-

gisi Kanunu münasebetiyle. 1004” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-6. 27.02.1959 tarihli 47. Birleşimde “Vakıflar Umum Müdür-

lüğü 1959 yılı münasebetiyle. 1005 ” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-7. 11.05.1959 tarihli 66. Birleşimde “Temyiz Mahkemesi teş-

kilâtına dair 1221 sayılı Kanunun değişen 1, 3 ve 4. maddelerinde tadilât 

yapılması hakkındaki kanun teklifinin takdimen müzakeresine dair takrir 

münasebetiyle. 1006” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-8. 07.12.1959 tarihli11. Birleşimde “Sigorta şirketlerinin mu-

rakabesi hakkındaki Kanun münasebetiyle.1007” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-9. 11.12.1959 tarihli 13. Birleşimde “Devlet Su İşleri Umum 

Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir madde 

eklenmesine dair Kanun münasebetiyle.1008” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-10. 14.12.1959 tarihli 14. Birleşimde “Muş Mebusu Şemsi 

Ağaoğlu ve iki arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununun 6247 sayılı Kanunla 

değiştirilen 24. maddesinin bir numaralı bendinin tadili hakkındaki kanun 

teklifinin reddine dair Bütçe Encümeni mazbatası münasebetiyle.1009” Söz al-

mıştır. 

SÖZ ALMA-11. 04.04.1960 tarihli 52. Birleşimde “Arzuhal Encümeninin, 

Emine Dudu Gülkan hakkındaki 1960/1925 sayılı kararına dair mazbatası 

münasebetiyle.1010” Söz almıştır.  

                                                           
1003https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d11/c009/tbmm11009073.pdf 
(Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1004https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=606:607&v_mec-
lis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1005https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1279&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1006https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=61&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=066 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1007https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d11/c010/tbmm11010011.pdf 
(Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1008https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=344&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=013 (Erişim Tarihi:15.08.2018) 
 
1009https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=014 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  
1010https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=8:9&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=052 (Erişim Tarihi:15.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d11/c009/tbmm11009073.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=606:607&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=606:607&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1279&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1279&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=61&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=066
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=61&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=066
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d11/c010/tbmm11010011.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=344&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=013
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=344&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=013
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=014
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=10&v_birlesim=014
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=8:9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=052
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=8:9&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=13&v_birlesim=052
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MEHMET Necmeddin ÖNDER 

Nevşehir - 1913, Mustafa – Lütfiye - İstan-

bul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi - Fransızca – Hukuk, İktisat – Ti-

caret Vekâleti 

Teşkilatlandırma Umum Müdürü – XI. Dö-

nem Nevşehir Milletvekili 

Evli, 2 Çocuk. 

Ölüm Tarihi: 10.02.19931011 

 

TBMM XI. Dönem’de Nevşehir’i temsilen 

DP’den seçilen 3 hukukçu vekilden birisi olan 

Önder, dönem boyunca hiçbir teklif ve önergede 

bulunmamasına karşın 19 defa söz almıştır. Necmeddin Önder’in konuşmala-

rında diğer 3 Nevşehir vekilinin aksine oldukça sert, agresif tutumlar sergilediği, 

demokrasi tarihimizde lider partilerindeki liderin izinde hatta halk arasında 

kraldan daha kralcı denilen bir tavır sergilediği anlaşılmaktadır. Onun bu sert 

üslubundan İsmet İnönü de nasibini alacaktır. Örneğin 15.02.1960 tarihli 37. 

Birleşimde “…Muhterem arkadaşlarım, Ümit ederim ki, muhalefetin anar-

şist tutumundaki maksadı ve plânlarının ana hatlarını bu beyandan vazı-

han anlamış olacaklardır. İftira edecekler, kötüleyecekler, inkâr edecekler, 

tahrip edecekler ve bu karışık yollardan iktidara gelecekler. Bugünkü yap-

tıkları bundan başka bir şey midir? Bu plân birkaç senelik iktidarımız dev-

resinde merhale merhale tatbıka koyulmuştur. Hepinizin hatırlayacağı gibi 

İsmet Paşa daha önceleri sık sık basın toplantıları tertip eder, fikirlerini ve 

siyasi kanaatlerini ifade etmekle yetinirdi. Basının ekserisi kendilerinin 

müttefiki olmasına rağmen, istenilen şekilde neşriyat yapılmasına rağmen 

vatandaşları tahrik ve siyasi tansiyonu yükseltmek bakımından kâfi dere-

cede bu tedbirlerin müessir olmadığını gördükleri içindir ki, yer yer baha-

neler icat edilerek yurt içinde gezilere başlanmış ve muhalefetin numaralı 

ekipleri her türlü tezvir, iftira ve hakaretlerle dolu bu gezilerde hemen da-

ima kanunların sınırı dışına çıkmak için bilhassa itinalı bir şekilde gayret 

sarf etmişlerdir. Bunların zabıtları ve tipik örnekleri elimizde mevcuttur. 

Bütün bu gayretlerin insafı ve izanı kendilerinden üstün olan vatandaş top-

luluklarının bekledikleri müspet neticeyi göstermediğini görünce meşhur 

                                                           
1011 https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt2/index.html (Erişim tarihi: 15.08.2018) 

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt2/index.html
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Ege taarruzu veyahut büyük taarruzun plânları üzerinde çalışmaya başlan-

mıştır. Bir taraftan başvurulan bütün tedbirlere rağmen bekledikleri müs-

pet neticenin elde edilememesi, öte yandan bilhassa Demokrat Partinin ar-

tan itibarı ve kuvveti karşısında ismet Paşanın mazideki envestismanını 

harcayıp büsbütün iflâs etmek pahasına kendilerini Uşak macerasına sü-

rüklemişler…1012“ diyebilmiştir. Buna benzer birçok konuşmasına rastlanır. 

SÖZ ALMA-1. 20.12.1957 tarihli 17. Birleşimde “5590 sayılı «Ticaret ve 

Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 

ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ti-

caret Borsaları» Birliği Kanununa ek Kanun münasebetiyle.1013 İlk defa söz 

almıştır. 

SÖZ ALMA-2. 27.02.1958 tarihli 48. Birleşimde “Ticaret Vekâleti 1958 

yılı Bütçesi münasebetiyle. 1014” Hayat pahalılığı, döviz buhranı, dış ticaret, te-

diye muvazenesi vs. konularda muhalefeti eleştiren bir konuşma yapmıştır. 

SÖZ ALMA-3. 13.06.1958 tarihli 80. Birleşimde “Bankalar Kanunu mü-

nasebetiyle.1015” 3. kez söz almıştır. 

SÖZ ALMA-4. 13.06.1958 tarihli 48. Birleşimde “Sanayi Vekâleti ile Pet-

rol Dairesi Reisliği 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle.1016) Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-5.14.01.1959 tarihli 24. Birleşimde “Devlet memurları aylık-

larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-

velin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına bazı kadrolar ilâvesi hakkındaki 

Kanun münasebetiyle. 1017” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-6. 23.02.1959 tarihli 43. Birleşimde“Riyaseti Cumhur 1959 

yılı Bütçesi münasebetiyle. 1018” Söz almıştır.  

                                                           
1012 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=896&sayfa_no_son= 
896&sayfa_no=897&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037 (Eri-
şim Tarihi: 16.08.2018)  
1013 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=198&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=017 (Erişim Tarihi: 15.08.2018) 
1014 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=918&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048 (Erişim Tarihi: 15.08.2018) 
1015 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=471&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=080 ( Erişim Tarihi: 15.08.2018) 
1016 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.gorun-
tule?sayfa_no_ilk=1059&sayfa_no_son= 1059&sayfa_no=1060&v_meclis=1&v_donem=11&v_ya-
sama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048 (Erişim Tarihi: 15.08.2018) 
1017 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=448&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=024 (Erişim Tarihi: 15.08.2018) 
1018 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=494&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=043 (Erişim Tarihi: 15.08.2018) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=896&sayfa_no_son=%20896&sayfa_no=897&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=896&sayfa_no_son=%20896&sayfa_no=897&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=198&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=017
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=198&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=1&v_birlesim=017
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=918&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=918&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=471&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=080
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=471&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=080
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=1059&sayfa_no_son=%201059&sayfa_no=1060&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=1059&sayfa_no_son=%201059&sayfa_no=1060&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=1059&sayfa_no_son=%201059&sayfa_no=1060&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=448&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=024
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=448&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=024
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=494&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=043
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=494&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=043
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SÖZ ALMA-7. 24.02.1959 tarihli 44. Birleşimde “Tapu ve Kadastro 

Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle.1019” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-8. 25.02.1959 tarihli 45. Birleşimde “Maliye Vekâleti 1959 yılı 

Bütçesi münasebetiyle.1020 ” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-9. 25.02.1959 tarihli 45 Birleşimde “Ticaret Vekâleti 1959 yılı 

Bütçesi münasebetiyle.1021Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-10. 29.04.1959 tarihli 62.Birleşimde “Futbol müsabakala-

rında müşterek bahisler tertibi hakkındaki Kanun münasebetiyle.1022” Söz 

almıştır. 

SÖZ ALMA-11. 08.06.1959 tarihli 78. Birleşimde “5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesine bir (F) fıkrası eklen-

mesine dair Kanun münasebetiyle.1023” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-12. 12.06.1959 tarihli 80. Birleşimde “Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı hakkındaki Kanunun 100. maddesinin tadili ve bu kanuna 

geçici iki madde eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle.1024 Söz almış-

tır. 

SÖZ ALMA-13. 03.02.1960 tarihli 32. Birleşimde “1959 malî yılı Muva-

zene-i Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanun münasebetiyle.1025” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-14. 15.02.1960 tarihli 37 Birleşimde“Burdur Mebusu Fethi 

Çelikbaş ve Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'ın, Zile hâdiseleri hakkında Meclis 

tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle.1026 Söz almıştır.  

                                                           
1019 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=671&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044 (Erişim Tarihi: 15.08.2018)  
1020https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=740&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045 (Erişim Tarihi: 15.08.2018)  
1021https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=892&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045 (Erişim tarihi: 15.08.2018)  
1022https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=434&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=062 (Erişim tarihi: 15.08.2018) 
 
1023https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=597&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1024https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=748&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=080 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1025https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=489:490&v_mec-
lis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=032 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1026https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=896&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037https://www.tbmm.gov.tr/deve-
lop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=896&v_meclis=1&v_donem=11&v_ya-
sama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=671&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=671&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=740&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=740&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=892&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=892&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=434&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=062
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=434&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=062
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=597&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=597&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=748&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=080
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=748&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=080
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=489:490&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=032
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=489:490&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=032
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=896&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=896&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=896&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=037
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SÖZ ALMA-15. 23.02.1960 tarihli 45. Birleşimde “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle.1027 Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-16.25.02.1960 tarihli 47. Birleşimde “Emniyet Umum Müdür-

lüğü 1960 yılı Bütçesi hakkında.1028 Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-17. 26.02.1960 tarihli 48. Birleşimde “Maarif Vekâleti, An-

kara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Ter-

biyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle.1029” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-18. 26.02.1960 tarihli 48. Birleşimde “Ticaret Vekâleti 1960 

yılı Bütçesi münasebetiyle.1030” Söz almıştır. 

SÖZ ALMA-19. 18.02.1960 tarihli 40. Birleşimde“Sivas Mebusu Turhan 

Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tarafından açılan bir kredi 

muamelesi dolayısıyla Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebe-

tiyle.1031” Söz almıştır. 

Zihni ÜNER 

Tuğgeneral Zihni Üner ((d.1900 Aksaray- 

Ö.12 Eylül 1962) 

Harp Okulu, Fen Tatbikat Okulu, Fransa 

Versaille Yüksek Askerî Mühendis Okulu mezu-

nudur. Fen ve Tatbikat Okulu Demir Yolu Öğret-

menliği, Genelkurmay Başkanlığı Demir Yol Mü-

tehassıslığı, Demir Yol Tugayı Komutan Muavin-

liği, Genelkurmay Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 

Müdürlüğü, TBMM  X. Dönem Niğde, XI. Dönem 

Nevşehir Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki ço-

cuk babasıdır.1032 

                                                           
1027https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=294&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=045 (Erişim Tarihi:18.08.2018) 
1028https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=476&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=047 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1029https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=633&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1030https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=730&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048 (Erişim Tarihi:18.08.2018) 
 
1031https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1147&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040 (Erişim Tarihi:18.08.2018)  
1032 https://tr.wikipedia.org/wiki/Zihni_%C3%9Cner (Erişim tarihi: 15.08.2018) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=294&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=294&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=476&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=476&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=633&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=633&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=730&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=730&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1147&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1147&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=040
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zihni_%C3%9Cner
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Zihni Üner, XI. Dönemde en çok söz alan Nevşehir Milletvekilidir. 27 Mayıs 

Darbesine kadar tespitimize göre Milli Müdafaa Encümeni Reisi sıfatıyla (Milli 

Savunma Komisyonu Başkanı) çoğu askeri konularda olmak üzere  21 kere söz 

almıştır. Üner ilk söz almayı 26.3.1958’deki 51. Birleşimde “Subaylar Heyetine 

mahsus terfi Kanununun 8. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 

teklifi münasebetiyle1033. Gerçekleştirir. Aynı mevzuda 53-54 ve 59. Birleşim-

lerde de Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak görüşlerini bildirir. 

SÖZ ALMA-2. 16.04.1958 tarihli 60. Birleşim ve akabinde 30.04.1958 ta-

rihli 62. Birleşim ve 02.05.1958 tarihli 63. Birleşimde “İmar ve İskân Vekâleti 

kuruluş ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle.1034” söz alır. 

Konuşmalarında sivil Savunmanın önemini ve kentlerimizin imar ve kadastro 

planlarının savaş gerçeğine uygun sivil savunmaya uygun yapılmasını üstüne 

basa basa vurgular! 

SÖZ ALMA-3. 09.05.1958 tarihli 66. Birleşimde “Tunceli Mebusu Arslan 

Bora'nın, Askerlik Kanununun 5673 saydı Kanunla muaddel 5. maddesinin 

birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle.1035” Üner, bu 

konuşmasında Askerlik Süresinin kısaltılması önerisine asker refleksiyle çeşitli 

gerekçeler ileri sürerek karşı çıkmıştır. 

SÖZ ALMA-4. 02.06.1958 tarihli 75. Birleşimde “Subaylar Heyetine mah-

sus terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 11. maddesinin 5. bendi-

nin tadili hakkında Kanun münasebetiyle.1036” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-5. 25.06.1958 tarihli 85. Birleşimde“Askerî memurların su-

baylığa nakilleri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek ve bir muvakkat 

madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle.1037 söz almıştır. 

SÖZ ALMA-6. 25.06.1958 tarihli 85. Birleşimde “4273 sayılı Subaylar He-

yetine Mahsus Terfi Kanununun 17. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir 

                                                           
1033https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=88&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=051 (Erişim Tarihi: 16.08.2018. 
1034https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=292&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=060 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1035https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=90&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=066 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1036https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=290&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=075 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1037https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=685&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=88&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=051
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=88&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=051
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=292&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=060
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=292&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=060
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=90&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=066
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=90&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=066
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=290&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=075
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=290&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=075
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=685&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=685&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085
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muvakkat madde eklenmesine dair Kanun münasebetiyle.1038” bir kez daha 

söz almıştır. 

SÖZ ALMA-7.  27.02.1958 tarihli 48. Birleşimde “Münakalât Vekâleti ile 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri mü-

nasebetiyle.1039” söz almıştır. 

SÖZ ALMA- 8. 05.01.1959 tarihli 20. Birleşimde “Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 105. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 

kanun teklifi münasebetiyle.1040” söz almıştır.  

SÖZ ALMA-9. 24.02.1959 tarihli 44. Birleşimde“Millî Müdafaa Vekâleti 

1959 yılı Bütçesi münasebetiyle.1041” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-10. 25.02.1959 tarihli 45. Birleşimde “Maarif Vekâleti 1959 

yılı Bütçesi münasebetiyle.1042” Sanat Enstitülerine yeni bölümler ilave edil-

mesi hususunda söz almıştır. 

SÖZ ALMA-11.  01.04.1959 tarihli 55. Birleşimde “Hakkında yapılmak is-

tenen ve muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına dair Muhtelit Encü-

men mazbatası münasebetiyle.1043” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-12.  18.05.1959 tarihli 69. Birleşimde “Millî Müdafaa Vekâleti 

İlmî İstişare ve Araştırma Kurulu teşkiline dair Kanun münasebetiyle.1044” 

söz almıştır. 

SÖZ ALMA-13. 20.05.1959 tarihli 70. Birleşimde “Askerî Temyiz Mahke-

mesi Reisi, Müddei umumi ve azaları ile askerî adlî hâkimlere tahsisat veril-

mesi hakkındaki Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi 

hakkındaki Kanun münasebetiyle.1045” söz almıştır.  

                                                           
1038https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=680&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1039https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1027&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048 (Erişim Tarihi: 16.08.2018) 
1040https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=320&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=020 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1041https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=707&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1042https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=818&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1043https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=242&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1044https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=177&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=069 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1045https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=205&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=070 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=680&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=680&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=085
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1027&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1027&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=2&v_birlesim=048
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=320&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=020
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=320&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=020
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=707&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=707&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=044
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=818&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=818&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=045
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=242&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=242&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=8&v_birlesim=055
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=177&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=069
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=177&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=069
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=205&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=070
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=205&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=070
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SÖZ ALMA-14. 27.05.1959 tarihli 73. Birleşimde“Orta Doğu Teknik Üni-

versitesi Kanunu münasebetiyle.1046” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-15. 08.06.1959 tarihli 78. Birleşimde “5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesine bir (F) fıkrası eklen-

mesine dair Kanun münasebetiyle.1047” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-16. 27.02.1959 tarihli 47. Birleşimde “Çeşitli teadül ve teş-

kilât kanunlarıyla diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de-

ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle.1048” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-17. 26.02.1959 tarihli 46. Birleşimde “Münakalât Vekâleti, 

Devlet Ha va Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçeleri mü-

nasebetiyle.1049” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-18. 27.02.1959 tarihli 47. Birleşimde “Ordu mensuplarıyla 

Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro-

larında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Ka-

nun münasebetiyle.1050” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-19.  06.01.160 tarihli 20. Birleşimde “Ziraat Vekâleti Toprak 

Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak-

kındaki Kanun münasebetiyle.1051” söz almıştır.  

SÖZ ALMA-20. 27.01.1960 tarihli 29. Birleşimde “Subaylar Heyetine 

mahsus Terfi Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10. mad-

desine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesi hakkındaki Ka-

nun münasebetiyle.1052” söz almıştır. 

SÖZ ALMA-21. 27.02.1960 tarihli 49. Birleşimde “Münakalât Vekâleti, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri mü-

nasebetiyle.1053” son kez söz almıştır. 

                                                           
1046https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=369&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=073 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1047https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=601&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1048https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1158&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047 (Erişim Tarihi: 16.08.2018) 
1049https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1025&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=046  (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1050https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1207&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1051https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=82&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=020 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1052https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361:362&v_mec-
lis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=029 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  
1053https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=875&v_meclis=1&v_do-
nem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=049 (Erişim Tarihi: 16.08.2018)  

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=369&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=073
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=369&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=073
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=601&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=601&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=078
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1158&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1158&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1025&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=046
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1025&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=046
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1207&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=1207&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=7&v_birlesim=047
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=82&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=020
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=82&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=020
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361:362&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=029
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=361:362&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=029
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=875&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=049
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=875&v_meclis=1&v_donem=11&v_yasama_yili=&v_cilt=12&v_birlesim=049
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Sonuç: 

14 Mayıs 1950 baharında çok güzel başlayan bir hikâye ve yine bir bahar 

günü 27 Mayıs 1960’da her şeyi yakıp yıkarak hüzünlü biten aynı hikâye. Güzel 

başladı diyoruz, zira 27 yıllık bir Tek parti Döneminde olağanlaşan siyasal bas-

kılar ve ekonomik yokluklardan sonra 1950’de yaşanan görece özgürlük havası 

ve ekonomik refah ne yazık ki, bir rüya gibi kısa sürdü. Burada sorumluluğun 

aslan payı hiç kuşkusuz DP iktidarında ve  Genel Başkan Adnan Menderes’te! II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra yeni müttefik ABD’nin büyük yardım ve sübvansiyon-

larını partizanca savurmanın yanı sıra, devr-i sabık yaratmayacağınız sözüne 

karşın, parti içinde oligarşik bir tutumla Menderes ve Bayar etrafında dönen bir 

iktidar dinamiği ve başta Ana muhalefet Partisi CHP olmak üzere diğer muhale-

fet partilerine siyaset yapma imkânlarını kısıtlayan otoriter yaklaşımlar ve kol-

luk marifetiyle sindirme politikası, ülkede derin bir kutuplaşmaya yol açtı. Bu 

kutuplaşmanın tam ortasında popülist bir kararla kendilerine yakın gördüğü 

Niğde’ye bağlı Nevşehir ilçesi il yapılırken, küçücük muhalefet partisi CMP’nin 

kalesi Kırşehir’in ilken yeni il Nevşehir’e bağlı ilçe yapılması, Malatya’dan Adı-

yaman diye yeni bir vilayetin çıkarılması gibi abuk-sabuk kararlar yaraya tuz-

biber ekti. Birincisinde Osman Bölükbaşı, ikincisinde İnönü’ye olan nefret üze-

rinden yöreler halkı cezalandırılmıştır. Demokratik siyasetle ve ismi demokrat 

olan bir partiye hiç yakışmayan bu hareketler içeride ve dışarıda DP’ye olan des-

teği günden güne eritecektir. 

1954 Seçimlerinden kısa bir süre sonra il yapılan Nevşehir, ilk defa 1957 

Seçimlerinde kendi vekillerini TBMM’ye göndermiştir. Beklenildiği gibi, “Ço-

ğunluk Sistemi”nin de etkisiyle 4 vekilin 4’ünü de DP kazanır. DP adına Nevşe-

hir’den seçilerek TBMM’ye giren Hasan Hayati Ülkün, Münib Hayri Ürgüplü, 

Necmettin Önder ve Zihni Üner 27 Mayıs Darbesiyle tamamlanamadan biten XI. 

Yasama Döneminde yoğun bir mesai harcamışlardır. Hem Seçim bölgeleriyle il-

gili, hem de iktidar partisinin yasama faaliyetleriyle ilgili çeşitli konularda görüş 

ve önerilerini sunmuşlardır. 

Nevşehir 1957’den sonra da DP çizgisindeki muhafazakâr sağ siyasete 

desteğini sürdürmüştür. Söz konusu tarihten günümüze değin hep bu partiler 

iktidarda olmasına karşın, geçen 60 yılda Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa kadar iz bırakan hizmetler ürettikleri söylenemez. Bakınız Nevşe-

hir’de yayımlanan Hak Gazetesi yazarlarından Doç.Dr. Faruk Güçlü ne diyor : 

“Kendisini il yapan DP’ye ve devamı olan AP’ye, ANAP’a ve AKP’ye Nevşehir, 

minnet duygusunu hiç eksik etmedi. Çoğu kez üç milletvekilini birden verdi. 

Kısa dönemli CHP’li koalisyon hükümetleri hariç 1954’den bu yana hep 
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Nevşehir halkının oy verdiği partiler de iktidar oldu. Peki, Nevşehir ne ka-

zandı? Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Kayseri, Adana ilerine baktı-

ğımızda ciddi anlamda Nevşehir’den göç etmiş bir nüfus bu illerde yaşıyor… 

Özellikle 1980’den sonra çok ciddi anlamda bir göç olduğu, çoğu köylerin 

yarıdan fazlasının boşaldığı bilinmektedir. 

Demek ki bir ilçenin il olması ya da iktidar partisine tüm milletvekil-

lerini vermesi çözüm getirmiyor. Yatırım ve iş olanakları gerekiyor. 

1954’den bu yana Nevşehir’e kamu kaynakları ile yatırımın yok denecek ka-

dar az olduğu görülmektedir. Kapatılan Sümerbank fabrikası,  el değiştiren 

ve kapatılan Tekel fabrikasını çıkarırsak geriye bir tek Taskobirlik kalıyor. 

O da son yıllarda eski etkisini yitirmiş konumda gözüküyor. 

Esat Kıratlıoğlu ve Prof. Dr. Ragıp Üner gibi isimler bakanlık yapmış-

lardır. Bu iki ismin ilimize hizmetleri olduğunu da söylememiz gerekir. Ama 

yeterli mi? Takdir halkındır. Daha sonraki yıllarda Bakanlık düzeyine yük-

selen Nevşehirli olmadı. Demek ki Nevşehir’in seçtiği milletvekilleri açısın-

dan bir yetersizlik ya da temsil yeteneği sorunu var demektir. Nevşehir öde-

diği verginin karşılığını alamadığı gibi, iktidar partilerine oy vermesine 

rağmen yeterli hizmet alamamıştır. Önce halkımıza aş ve iş sağlayalım. 

Sonra da il olmanın keyfini yaşarız.1054”  

Nevşehir ve Adıyaman’ın il yapılmasından günümüze il sayısı 67’den 81’i 

ulaştı. Hiç kuşkusuz yeni il olanlar içerisinde sosyal-ekonomik gelişmişlik, idari-

coğrafik sebepler açısından elzem olanlar vardır. Ancak tıpkı günümüzde her ile 

üniversite, her ilçeye yüksekokul kararları gibi il ve ilçe kararları da çoğunlukla 

iktidarların siyasi mülahazalarla üzerinde kafa yormadan gündelik seçim he-

sapları üzerinde aldıkları kararlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1054http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildo-
numu/204/ (Erişim Tarihi: 20.06.2018) 
 

http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildonumu/204/
http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/nevsehir-in-il-olusunun-yildonumu/204/
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığında (1928-1929) 
Konya Vilayeti 

Doç. Dr. Yenal ÜNAL 

Bartın Üniversitesi 

ÖZET: Salnameler içerdikleri bilgi bakımından yakın dönem Türkiye ta-
rihi açısından en önemli veri kaynakları arasında yer almaktadır. Günümüzden 
geriye gidildiğinde yüz elli yıllık bir geçmişi olan salname yayıncılığının Tanzi-
mat döneminin mühim kültürel etkinliklerinden biri olduğu görülmektedir. 
Tanzimat döneminde çeşitli reformlarla ülkeyi Batılı tarzda modernleştirmek 
isteyen devlet adamlarının, bu yapılanma sırasında devletin idari, mülki, ikti-
sadi, hukuki ve askeri yapısı hakkında istatistiki ve genel bilgileri bu yıllıklarda 
toplamaya çalıştıkları görülmüştür. Osmanlı Devlet salnameleri ilk defa 1847 
yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda sayıları ve türleri geliş-
miştir. Salnameler kapsam açısından değerlendirildiğinde yayınlandığı yılın 
bir önceki yılına ait idari, coğrafi, nüfus istatistikleri, ziraatçılık, ormancılık, 
hayvancılık faaliyetleri, basın-yayın etkinlikleri, yörelerde işlenen suçlar ve 
idari memurlar başta olmak üzere birçok mühim bilgileri içerisinde barındıran 
temel kaynaklar olarak önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti döneminde ya-
yımlanması bir gelenek halini alan salname yayımcılığı cumhuriyet döne-
minde yıllık adıyla devam etmiştir. Yıllıklarda da vilayetlere ait son derece 
önemli bilgiler ve diğer birçok kaynakta erişilmesine imkan bulunmayan veri-
ler yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında cumhuriyetin ilk dönemleri hakkında 
yapılan şehir tarihi incelemeleri başta olmak üzere vilayetlere ilişkin sağlık, 
ekonomi, halk kültürü, tarım, hayvancılık, ormancılık, nüfus, eğitim ve basın-
yayın faaliyetleri konusunda bazı bilgilere bu kaynaklardan erişebilmek müm-
kündür. Bu açıdan bakıldığında yıllıklar araştırmacıların ufkunu açan bilgi 
kaynakları olarak yol gösterici niteliktedir. Bu araştırmada 1928-1929 yılla-
rında ait Türkiye Cumhuriyeti Devlet yıllığında verilen bilgiler ışığında Konya 
Vilayetinin coğrafi, idari, mülki, sosyal ve kültürel durumu ile vilayette gerçek-
leştirilen ziraatçılık, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, 1928-1929 Yıllığı, 
Konya Vilayeti, İdari Yapı. 
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Konya Province In Turkish Republic Govermental  
Yearbooks (1928-1929) 

 
ABSTRACT: In terms of the recent period of Turkish history, annuals 

(Salname) are one of the important data resources as they contain significant 
information. It can be said that annual publishing, which has one hundred and 
fifty years of history, was one of the significant cultural activities of Tanzimat 
era. It is seen that during this era, statesmen who wanted to modernize the 
country through various reforms attempted to collect statistical and general 
information about the state’s administrative, territorial, financial, judicial and 
military structure during this structuring process in annuals. Ottoman Empire 
annuals started to be published in 1847 for the first time; the number and 
types of these publishing increased in the following years. In terms of their 
scope, they are significant basic resources which contain various important in-
formation including administration, geography, population statistics, hus-
bandry, forestry and breeding activities, press occasions, administrative offic-
ers and crimes in regions; the information used to include a one-year period 
before an annual was published. Annual publishing, which had become a tra-
dition during Ottoman Empire period, continued during the Republic period 
with the name of yearbook. There were highly important information about 
provinces and various data which were impossible to reach from other re-
sources. When considered from this point of view, it can be said that it is pos-
sible to reach some information through these resources about the early Re-
public Period city history analysis, health, economy, folk culture, agriculture, 
breeding, forestry, population, education and press activities. When viewed 
from this aspect, yearbooks are significant guides and resources of data that 
open up researchers’ horizon as they have important information. In this re-
search, Konya Province’s geographic, administrative, territorial, social and cul-
tural situation besides husbandry, forestry and breeding activities in the prov-
ince are evaluated on the basis of the data in Turkish Republic State yearbook; 
the period analyzed in this research is between 1928 and 1929. 

Key Words: Early Republic Period, 1928-1929 Yearbook, Konya Prov-
ince, Administrative Structure. 

 

 

1- Giriş 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldan itibaren merkezi idarenin, nezaretle-

rin, vilayetlerin, askeri kurumların, kimi özel kurumların ve şahısların yıllık ola-

rak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı yayınlara salname adı verilmiştir. Salname 

kelimesi Farsça yıl anlamına gelen “sal” kelimesiyle yazıya geçirilmiş olan ya da 

mektup manasına gelen “name” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

Kimi zaman bu eserlere “nev-sal” adı da verilmiştir. Genel hatlarıyla 
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değerlendirildiğinde salnameleri özel ve resmi olmak üzere ikiye ayırmak müm-

kündür. Resmi salnameleri yine devlet salnamesi, nezaret salnamesi ve vilayet 

salnamesi adıyla üç başlık altında toplamak mümkündür. 

Salnameler kapsadıkları veriler ve bilgiler göz önünde alındığında araş-

tırmacılar adına büyük ehemmiyet taşımaktadır. İlk defa 1847 yılında yayımlan-

maya başlanan salnamelerde Osmanlı Devlet yapısına ilişkin idari, mülki, ikti-

sadi, hukuki ve askeri istatistiki ve genel bilgileri bulabilmek mümkündür. İlk 

yayımlandığı tarihten itibaren sayıları ve türleri gelişmiştir. İçerik bakımından 

bakıldığında salnameler yayımlandığı yılın bir önceki yılına ait idari, coğrafi, nü-

fus istatistikleri, ziraatçılık, ormancılık, hayvancılık faaliyetleri, basın-yayın et-

kinlikleri, yörelerde işlenen suçlar ve görev yapan idari memurlar başta olmak 

üzere birçok mühim bilgileri içerisinde barındırmaktadırlar. Dolayısıyla bu kay-

naklar 19. ve 20. yüzyıl şehir tarihi araştırmalarında istifade edilmesi gereken 

birer bilgi deposu niteliğindedir. 

Osmanlı Devleti devrinde neşriyatı bir gelenek halini almış olan salname 

yayımcılığı cumhuriyet döneminde ad değiştirerek “yıllık” adıyla devam etmiş-

tir. Cumhuriyet döneminde yayımlanan bu yıllıklarda da tıpkı salnamelerde ol-

duğu vilayetlere ait son derece önemli bilgiler mevcuttur. Bu cepheden konuya 

yaklaşıldığında cumhuriyetin ilk dönemlerine ilişkin olarak yapılacak şehir ta-

rihi araştırmaları başta olmak üzere bütün vilayetlerin sağlık, ekonomi, halk 

kültürü, tarım, hayvancılık, ormancılık, nüfus, eğitim ve basın-yayın konuları 

hakkında muhtelif bilgileri bu eserlerde bulabilmek mümkündür. Dolayısıyla bu 

kaynaklar içlerinde önemli verileri saklayan ve araştırmacılara yol gösteren 

bilgi hazineleri olarak ön plana çıkmaktadır. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığında (1928-1929) Konya Vilayeti” başlığı 

altından yapılan bu araştırmada 1928-1929 yıllarında ait Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Yıllığı’nda verilen bilgilerden hareketle bu dönemde Konya Vilayetinin 

coğrafi, idari, mülki, sosyal ve kültürel durumu incelemiştir. Ayrıca vilayette 

gerçekleştirilen ziraatçılık, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri hususunda 

muhtelif değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Araştırmamıza kaynaklık etmiş olan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 

(1928-1929)” adlı eser 1929 yılında Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından İs-

tanbul’da yayımlanmıştır. Eser toplam 758 sayfadan müteşekkildir. Yıllıkta 63 

vilayetin tamamına ilişkin muhtelif konularda bilgiler verilmiştir. Buna ilave 

olarak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Bakanlık-

lar, Genel Müdürlükler, çeşitli askeri birlikler, elçilikler, konsolosluklar, 
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hastaneler, çeşitli belediyeler başta olmak üzere birçok devlet kurumu hakkında 

tafsilatlı olmamakla birlikte son derece mühim veriler bu kaynakta kendine yer 

bulmuştur.  

Bu araştırma kapsamında adı geçen kaynak eserin 625. ve 634. sayfala-

rında yer alan “Konya Vilayeti” başlıklı bölümde verilen bilgilerden yola çıkıla-

rak Konya Vilayeti ve ilçeleri hakkında muhtelif değerlendirmeler yapılmıştır. 

Değerlendirme sürecinde ve araştırma planı oluşturma aşamasında kaynak 

eserde verilen bilgiler çerçevesinde hareket edilmiştir. Bununla birlikte ihtiyaç 

duyulduğunda ilave bilgiler de sunulmuştur. Adı geçen kaynak eserin “Konya Vi-

layeti” bölümünde verilen bilgiler şu başlıklar altında toplanmıştır: “Hudut ve 

Mesahai Sathiye”, “Mülki Taksimat”, “Umumi Nüfus”, “Zeriyat”, “İstihsalat”, “Ehli 

Hayvanlar”, “Ormanlar”, “Yollar”, “Umumi, Hususi ve Belediye Varidatı”, “Adli cü-

rümler” ve “Gazeteler”. Araştırmanın planı bu başlıklar göz önünde bulunduru-

larak tanzim edilmiştir. 

Konya Vilayeti, aynı ismi taşıyan ovanın ortasında denizden yüksekliği 

1000 metreyi aşan bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Şehrin kimler tarafın-

dan, hangi tarihte, nasıl kurulduğu bilinmemekle birlikte, ilk yerleşim yerinin 

küçük bir tepecik olan Alaeddin tepesi olduğu tahmin edilmektedir. Konya adı-

nın Frig dilindeki Kawania’adan geldiği ve bunun Konian şekline dönüştüğü, 

daha sonra Roma çağında ve Bizans döneminde İkonian-İkonium olarak söylen-

diği düşünülmektedir. İslam coğrafyacılarının eserlerinde şehrin ismi Küniye 

şeklinde geçmektedir. Bu yazılış şekli Türkler tarafından da kabul edilmiş ve 

Konya olarak söylenmiştir. Bununla birlikte XI. yüzyıldan itibaren Batı kaynak-

larında Iconium söyleşinden başka Conia, Conium, Como, Cunnyo ve Konn şekil-

lerinde de kelimenin ifade edildiği görülmektedir. Konya şehri ve çevresi Türk-

lerin Anadolu’ya yoğun göçlerinden sonra önemini daha da arttırmıştır. Uzun 

süre Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmıştır. Bu durum şehirde köklü 

kurumların tesis edilmesine katkı sağlamıştır. Selçuklular devrinde tesis edilen 

bu yapı Osmanlı döneminde de sürdürülmüştür. Dünyanın en kadim yerleşke-

lerine sahip olan bu coğrafya Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir kültür merkezi 

olmayı da başarmıştır.  

Konya, cumhuriyet döneminde de en hızlı gelişen şehirlerden biri olmuş-

tur. Ancak cumhuriyetin ilk yıllarında henüz şehir merkezinde, tarihi şehir çe-

kirdeğini dairesel biçimde çevreleyen dış surların içerisinde bir yerleşim alanı-

dır. Bu daire biçimli şehrin merkezini Alaeddin Tepesi oluşturmuştur. İlerleyen 

yıllarda şehir bu surların dışına taşmış ve büyük bir gelişim göstermiştir. 
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2- Vilayetin Sınırları ve Mülki Taksimatı 

Konya Vilayeti, Kuzeyde Ankara, Kuzey Batıda Afyonkarahisar, Doğuda 

Aksaray, Niğde ve Adana, Batıda Isparta, Güneyde Antalya ve İçel Vilayetleriyle 

komşudur. Vilayetin yüz ölçümü yaklaşık olarak 48.990 km2’dir. Vilayet mer-

kezi olan merkez kazası dışında Akşehir, Ereğli, Ermenek, Ilgın, Beyşehir, Boz-

kır, Cihanbeyli, Çumra, Hadım, Sultaniye, Seydişehir, Kadınhanı ve Karaman ka-

zalarından müteşekkildir. Merkezin Sille, Zavarık, Kızılviran, Mürsel Efendi ad-

larında dört adet nahiyesi ve 61 adet köyü bulunmaktadır. Yine Kızılviran Nahi-

yesinin 13, Sille Nahiyesinin 12, Zavarık Nahiyesinin 14, Mürsel Efendi Nahiye-

sinin 12 köyü vardır.  

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığında (1928-1929)” başlıklı eserde veri-

len bilgilere göre 1928 ve 1929 yıllarında vilayet merkezine bağlı toplam 13 il-

çenin sahip olduğu mahalle, nahiye ve köy sayıları şu şekildedir. Akşehir Kaza-

sının 14 mahallesi, 1 nahiyesi ile toplam 56 köyü bulunmaktadır. Akşehir’e bağlı 

Doğanhisar Nahiyesinin 9 köyü vardır. Ermenek Kazasının 14 mahallesi ile Ha-

limiye ve Fariske namında 2 adet nahiyesi ve 15 adet köyü mevcuttur. Erme-

nek’e bağlı Halimiye Nahiyesinin 15 köyü ve Fariske Nahiyesinin 15 köyü vardır. 

Ereğli Kazasının, Ayrancı ve Çayhan namında 2 adet nahiyesi, 12 tane mahallesi 

ve 45 köyü bulunmaktadır. Ereğli’ye bağlı Ayrancı Nahiyesinin 17 ve Çayhan Na-

hiyesinin 13 adet köyü vardır. Ilgın Kazasının, Ergithan namıyla bir nahiyesi ve 

43 adet köyü mevcuttur. Ilgın’a bağlı Ergithan Nahiyesinin 9 mahallesi ve 9 köyü 

vardır. Beyşehir Kazasının 5 adet mahallesi, Doğanbey ve Kıreli namında iki na-

hiyesi ve 35 tane köyü vardır. Beyşehir’e bağlı Doğanbey Nahiyesinin 4 mahal-

lesi ve 14 köyü bulunmaktadır. Yine Beyşehir’e bağlı Kıreli Nahiyesinin 1 ma-

hallesi ve 23 köyü vardır. Bozkır Kazasının Belviran namında bir nahiyesi olup 

56 tane de köyü vardır. Belviran Nahiyesinin yine 18 adet köyü vardır. Cihan-

beyli Kazasının 1 adet mahallesi, Yeniceoba ve Yunak namlarında 2 adet nahi-

yesi ve 21 tane köyü bulunmaktadır. Cihanbeyli’ye bağlık Yunak Nahiyesinin 18 

köyü, Yeniceoba Nahiyesinin 13 köyü vardır. Çumra Kazasının, Akviran ve Dink 

namlarında 2 adet nahiyesi, 5 mahallesi ve 26 köyü vardır. Çumra’ya bağlı Akvi-

ran Nahiyesinin 22 tane köyü, Dink Nahiyesinin 12 adet köyü vardır. Hadım Ka-

zasının, Aladağ adında bir nahiyesi, 2 mahallesi ve 25 köyü bulunmaktadır. Ala-

dağ Nahiyesinin 19 köyü tane vardır. Seydişehir Kazasının 11 mahallesi ve 47 

adet köyü vardır. Sultaniye Kazasının, Hotamış namında bir nahiyesi olup kaza 

merkezinin 6 mahallesi ve 14 tane köyü vardır. Sultaniye’ye bağlı Hotamış na-

hiyesinin 23 adet köyü bulunmaktadır. Kadınhanı (Saideli) Kazasının 6 mahal-

lesi ve 43 adet köyü vardır. Karaman Kazasının Ibrala ve Başkale namlarında iki 
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nahiyesi, 23 mahallesi ve 58 köyü vardır. Karaman’a bağlı Ibrala Nahiyesinin 11 

adet, Başkale Nahiyesinin 21 adet köyü vardır. 

Adı geçen devlet yıllığında verilen bilgilere göre Konya Vilayetinin 1928 

ve 1929 yıllarına ait geliri 1.247.512 lira olarak gerçekleşmiştir. Özel gelirler 

toplamı 1.841.076 lira ve belediye gelirleri toplamı 260.300 lira olmuştur. 

Konya, Osmanlı devrinde olduğu gibi hem toprak bakımından hem de nü-

fus bakımında büyük vilayetlerden biridir. Bu tarihlerde Başkent Ankara’nın nü-

fusu 404.581 iken Konya’nın nüfusu 504.067’dir. Bu nüfus oranına paralel ola-

rak ilde işlenen suç oranının da yüksek olduğu ifade edilebilir. Konya Vilayetinin 

merkezi ile diğer kazaları dahilinde bu yıllarda işlenen muhtelif suçların toplamı 

6.453’tür. Aynı yıllarda İstanbul’da işlenen suçun toplamı 7.342’dir. Dolayısıyla 

İstanbul’la karşılaştırıldığında ildeki suç işlenme oranının epeyce yüksek ol-

duğu görülür. 

 

3- Konya Vilayetinde Görev Yapan Mülki Amirler ve Resmi Görevli-

ler 

1928-1929 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı’na göre Konya Vila-

yeti ve kazalarında görev yapan mülki amirlerin, memurların, resmi görevlilerin 

adları ve yapmış oldukları vazifeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. İlgili yıllarda 

Konya Valisi olarak İzzet Bey, Belediye Başkanı olarak Halis Bey görev yapmış-

tır. Vali ve belediye başkanı dışında bürokrasinin birçok kademesinden kalaba-

lık bir mülki amir heyeti bu yıllarda Konya’da görev yapmıştır. Bu dönemde bü-

rokratik kadrolarının büyük bir kısmının dolu olması ayrıca önemli bir husus-

tur. Cumhuriyetin ilk dönemlerine tesadüf eden bu yıllarda hemen her alanda 

yetişmiş eleman teminin son derece sıkıntılı olduğu göz önüne alındığına vilayet 

merkezine ve kazalara tahsis edilen kadrolardan birkaçı hariç olmak üzere he-

men hepsinin dolu olması dikkate şayandır. Bu da cumhuriyet rejiminin Türk 

vatandaşına her koşulda hizmet götürmeye çalıştığını göstermektedir.  

1928-1929 yıllarında merkeze bağlı kazalarda görev yapan en yüksek 

mülki amirler olan kaymakamların adları ve görev yaptıkları yerleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür: Ereğli Kaymakamı Ali Fuat Bey, Ermenek Kaymakamı 

Fikri Bey, Ilgın Kaymakamı Fehmi Bey, Akşehir Kaymakamı Kamil Bey, Bozkır 

Kaymakamı İbrahim Bey, Hadım Kaymakamı Rauf Bey, Beyşehir Kaymakamı 

Abdünnafi Bey, Cihanbeyli Kaymakamı Rasim Bey, Çumra Kaymakamı Rıfkı Bey, 

Sultaniye Kaymakamı Abdurrahman Bey, Kadınhanı Kaymakamı Sadettin Bey, 

Karaman Kaymakamı Mehmet Ali Bey ve Seydişehir Kaymakamı İhsan Fikri Bey. 

Bu mülki amirler haricinde o dönem adına bir kazada vazife görmesi gereken 
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mal müdürü, hukuk hakimi, ceza hakimi, sorgu hakimi, savcı, doktor ve posta 

müdürü gibi kadrolarda birçok resmi görevlinin hizmet yürüttüğü görülmekte-

dir. Vilayet merkezi ve kazalara tahsis edilen kadroların büyük çoğunluğunun 

dolu olması resmi hizmetlerin sağlıklı bir biçimde halka ulaştırılmaya çalışıldı-

ğının göstergesidir.  

 

KONYA VİLAYETİ 

Memuriyet İsim Memuriyet İsim 

Konya Merkez Ereğli Kazası 

Vali İzzet Bey Kaymakam Ali Fuat Bey 

Defterdar Fahri Bey Mal Müdürü Remzi Bey 

Tahrirat Müdürü İzzettin Bey Hukuk Hakimi M. Kazım Bey 

Ağır Ceza Reisi İ. Ethem Bey Ceza Hakimi A. Baki Bey 

Müddei Umumi Burhanettin Bey Müdddei Umumi Tevfik Bey 

Başmuavin Şükrü Bey Müstentik Sami Bey 

Muavin Fikri Bey Hükümet Tabibi Necdet Bey 

Aza M. Faik Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Kamil Bey 

Aza M. Kemal Bey Ermenek Kazası 

Aza Mülazımı V. Korkut Bey Kaymakam Fikri Bey 

Hukuk Hakimi M. Suphi Bey Mal Müdürü Nuri Bey 

Ceza Hakimi H. Sait Bey Hukuk Hakimi Abdullah Bey 

Hakim Muavini Celalettin Bey Ceza Hakimi A. Hulusi Bey 

Hakim Muavini M. Vehbi Bey Müdddei Umumi Fahri Bey 

Müstentik H. Fehmi Bey Müstentik Y. Kenan Bey 

Maarif Emini T. Nevzat Bey Hükümet Tabibi Ali Nazım Bey 

Maarif Müdürü Hasip Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
M. Rüştü Bey 

Jandarma Kumandanı Ziya Bey Ilgın Kazası 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Müdürü 
Saffet Bey Kaymakam İ. Fehmi Bey 

Muhasebei Hususiye Müdürü Hasan Bey Mal Müdürü Tahir Bey 

Nüfus Müdürü  - 
Mahkemei Asliye Ha-

kimi 
Hulusi Bey 
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Yollar Baş Mühendisi S. Lütfü Bey Müdddei Umumi  - 

Tapu Baş Mühendisi B. Zühtü Bey Müstentik Behçet Bey 

Evkaf Baş Mühendisi Y. Ziya Bey Hükümet Tabibi O. Saip Bey 

İskan Baş Mühendisi Mecit Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Tahsin Bey 

Varidat Baş Mühendisi Hüsnü Bey Akşehir Kazası 

Ziraat Baş Mühendisi Hamdi Bey Kaymakam R. Kamil Bey 

Baytar Baş Mühendisi  - Mal Müdürü Refet Bey 

Posta ve Telgraf Başmüdürü Ali Enveri Bey 
Mahkemei Asliye Ha-

kimi 
A.Azmi Bey 

Posta ve Telgraf Müdürü Rahmi Bey Müdddei Umumi 
Muzaferrittin 

Bey 

Merkez Mal Müdürü Mustafa Bey Aza Nesip Bey 

Merkez Hükümet Tabibi İzzettin Bey Aza Cevdet Bey 

Merkez hükümet Tabibi Zihni Bey Aza İ. Hakkı Bey 

Polis Müdürü İbrahim Bey Müstentik Rasim Bey 

Belediye Reisi  Halis Bey Hükümet Tabibi Fazıl Bey 

Beyşehir Kazası 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
İ. Hakkı Bey 

Kaymakam Abdünnafi Bey Bozkır Kazası 

Mal Müdürü A. Hulusi Bey Kaymakam İbrahim Bey 

Hukuk Hakimi M. Sabri Bey Mal Müdürü M. Lütfü Bey 

Ceza Hakimi Celal Bey Hukuk Ceza Hakimi Şükrü Bey 

Müddei Umumi Ali Rıza Bey Müdddei Umumi Halil Bey 

Müstentik C. Mahir Bey Hükümet Tabibi Mukbil Bey 

Hükümet Tabibi Atıf Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Hasan Bey 

Posta ve Telgraf Müdürü Hamdi Bey Hadım Kazası 

Cihanbeyli Kazası Kaymakam A. R. Rauf Bey 

Kaymakam A. Rasim Bey Mal Müdürü Akif Bey 

Mal Müdürü Şevket Bey Hukuk Hakimi Ali Rıza Bey 

Sulh Hakimi Kamber Bey Ceza Hakimi Necati Bey 

Hükümet Tabibi H. Ermenak Efendi Müstentik Şerafettin Bey 

Posta ve Telgraf Müdürü Osman Bey Hükümet Tabibi  - 
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Çumra Kazası 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Hulusi Bey 

Kaymakam M. Rıfkı Bey Seydişehir Kazası 

Mal Müdürü Ziya Bey Kaymakam İhsan Fikri Bey 

Müddei Umumi Tevfik Bey Mal Müdürü  - 

Müstentik Habip Bey Hukuk Hakimi Tahsin Bey 

Hükümet Tabibi  - Ceza Hakimi Kemal Bey 

Posta ve Telgraf Müdürü Ali Bey Müdddei Umumi Rasim Bey 

Sultaniye Kazası Müstentik Fuat Bey 

Kaymakam Abdurrahman Bey Hükümet Tabibi Yusuf Cemil Bey 

Mal Müdürü Hulki Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Ömer Lütfü Bey 

Hukuk Hakimi Bekir Sıtkı Bey Karaman Kazası 

Müddei Umumi M. İhsan Bey Kaymakam Mehmet Ali Bey 

Müstentik O. Sabri Bey Mal Müdürü Raif Bey 

Hükümet Tabibi 
Yorgi Kotaki 

Efendi 

Mahkemei Asliye Ha-

kimi 
A. Nesip Bey 

Posta ve Teglraf Müdürü Ömer Lütfü Bey Müdddei Umumi A. Servet Bey 

Kadınhanı Kazası Aza Rüştü Bey 

Kaymakam Sadettin Bey Aza Osman Bey 

Mal Müdürü İbrahim Bey Aza Mülazımı M. Refet Bey 

Hukuk Hakimi Recep Hilmi Bey Müstentik İ. Hakkı Bey 

Ceza Hakimi Talat Bey Hükümet Tabibi Halit Şevki Bey 

Müddei Umumi Tahir Bey 
Posta ve Telgraf Mü-

dürü 
Rasim Bey 

Müstentik A. Hilmi Bey   

Hükümet Tabibi Hıfzı Kamil Bey   

Posta ve Telgraf Müdürü Naci Bey   
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4- Vilayetin Umumi Nüfus Durumu 

1928-1929 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı’na göre Konya Vila-

yetinin ve kazalarının nüfus verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Söz konusu 

tarihlerde İstanbul’un nüfusu 806.863, İzmir’in nüfusu 531.579, Ankara’nın nü-

fusu 404.581, Bursa’nın nüfusu 399.942 ve Adana’nın nüfusu 227.735’tir.  

İlçeleriyle birlikte bu yıllarda nüfusu 504.067’yi bulan Konya’nın bu nüfus 

oranıyla Başkent Ankara başta olmak üzere günümüzde büyükşehir olarak ka-

bul edilen birçok ilden büyük olduğu görülmektedir. Yine günümüzde olduğu 

gibi o dönemde de yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ili Konya’dır. 

İlin yüz ölçümünün büyük olması nedeniyle km2’ye düşen insan yoğunluğu dü-

şüktür. Ancak genel toplamda nüfus sayısı bakımından Konya, Türkiye’nin o dö-

nemde de en büyük vilayetlerinden biridir. 

İlin sahip olduğu nüfusun 238.959’unu erkekler, 265.108’ini kadınlar 

oluşturmaktadır. 1928 ve 1929 yıllarında Konya Vilayetinin en kalabalık ilçesi 

46.061’lik nüfusuyla Akşehir’dir. Bu dönemde nüfus bakımından en küçük kaza 

Sultanbeyli yani Karapınar’dır. Sonraki yıllarda tarım, hayvancılık ve tekstil 

alanlarına büyük bir gelişim gösterecek olan Ereğli Kazası 33.863’lük nüfusuyla 

Akşehir, Beyşehir, Çumra, Bozkır ve sonradan il olan Karaman’ın gerisinde kal-

mıştır. Ereğli nüfus bakımından bu dönemde Konya’nın altıncı büyük kazası gö-

rünümündedir. Günümüzde, 2017 verileri göz önüne alındığında Ereğli, 

Konya’nın merkez ilçeleri olan Meram, Selçuklu ve Karatay hariç tutulursa 

143.625’lik nüfusuyla en büyük ilçesi konumuna ulaşmıştır. 1929 yılında nüfus 

bakımından Ereğli’den daha büyük olan Akşehir, Beyşehir, Çumra ve Bozkır il-

çelerinin her biri bugün hemen hemen Ereğli’nin yarısı bir nüfusa sahiptirler. 

Bu da söz konusu ilçelerde ekonomik ve sosyal yönden gelişimin hızlı olmadı-

ğını göstermiştir.  

Konya Vilayetinin 1928 ve 1929 yıllarına ait doğum ve ölüm oranları yine 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Adı geçen yıllara ait verilere göre vilayet gene-

linde nüfus artış oranının en fazla olduğu kazalar sırasıyla Akşehir, Cihanbeyli, 

Çumra, Ereğli ve Seydişehir’dir. Nüfus artış oranının en az olduğu ilçeler ise sı-

rasıyla Sultaniye, Ermenek, Kadınhanı, Bozkır ve Beyşehir’dir. Ölüm oranlarının 

en yüksek olduğu ilçeler Çumra, Cihanbeyli, Karaman ve Ilgın’dır.  
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UMUMİ NÜFUS 

Kazalar Kayıtlı Umumi Nüfus Doğanlar Ölenler Evlenenler 
Boşanma-

lar 

 

E
rk

e
k

 

K
a

d
ın

 

Y
e

k
u

n
 

E
rk

e
k

 

K
a

d
ın

 

Y
e

k
u

n
 

E
rk

e
k

 

K
a

d
ın

 

Y
e

k
u

n
 

    

Y
e

k
u

n
 

 

Konya 50.887 52.676 103.563 1.456 1.419 2.875 583 509 1.092   1.250 76 

Akşehir 21.754 24.307 46.061 1.369 1.271 2.640 302 310 612   416 19 

Beyşehir 17.053 21.892 38.945 366 402 768 310 90 400   498 33 

Karaman 17.697 19.381 37.078 304 663 967 461 371 832   475 45 

Çumra 17.908 18.817 36.725 797 810 1.607 1.136 1.175 2.311   1.100 12 

Bozkır 16.232 19.050 35.282 376 319 695 452 97 549   856 35 

Ereğli 16.586 17.277 33.863 811 678 1.489 256 193 449   243 9 

Ilgın 15.325 17.542 32.867 477 471 948 327 330 657   366 30 

Seydişe-

hir 
13.704 15.695 29.399 552 488 1.040 170 72 242   329 23 

Ermenek 12.895 15.843 28.738 329 320 649 189 83 272   296 48 

Kadın-

hanı 
10.945 11.588 22.533 315 363 678 255 202 457   193 14 

Hadım 9.947 11.817 21.764 467 463 930 256 193 449   158 25 

Cihan-

beyli 
10.076 10.521 20.597 1.094 1.175 2.269 664 686 1.350   174 2 

Sulta-

niye 
7.950 8.702 16.652 241 240 481 156 84 240   221 7 

Umumi 

Yekun 
238.959 265.108 504.067 8.954 9.082 18.036 5.517 4.395 9.912   6.575 378 

 

5- Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Faaliyetleri 

Tarihin en kadim dönemlerinden günümüze kadar uzanan süreçte Konya 

ve çevresi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölge 

olarak ön plana çıkmıştır. 1980’lere kadar Türkiye ekonomisinin bel kemiğini 

tarım sektörü oluşturmuştur. Tarımsal gelirin milli gelirdeki yeri, bu sektördeki 

nüfus ve çalışan nüfus miktarları, tarımsal ürünlerin dış ticaretteki payı ve tarı-

mın imalat sanayisine katkısı bunu doğrulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

özellikle tahıl üretimi hususunda Konya Ovası hem Osmanlı döneminde hem de 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde dikkati çekmiş bir bölgedir. Konya Vilayeti 
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dahilinde 1928 ve 1929 yıllarında toplam 4.587.345 dönüm arazide ekim yapıl-

mıştır. Bu arazinin 3.207.788 dönümüne buğday, 917.522 dönümüne arpa, 

262.789 dönümüne çavdar, 30.274 dönümüne haşhaş ekilmiş olup geriye kalan 

168.972 dönüm arazide muhtelif ürünlerin ziraatı yapılmıştır. 

Yapılan bu zirai faaliyetler sonucunda 54.424.351 kilo buğday, 

17.831.794 kilo arpa, 7.754.069 kilo çavdar, 906.000 kilo melez, 1.308.443 kilo 

haşhaş, 516.999 kilo yulaf, 310.102 kilo patates, 449.556 kilo burçak, 1.081.946 

kilo fasulye, 777.121 kilo nohut, 1.247.193 kilo mısır, 393.605 kilo fiğ, 197.508 

kilo mercimek, 23.682 kilo keten-kenevir, 126.056 kilo bakla ve 715.630 kilo 

pancar elde edilmiştir. 

Türkiye’de makineli tarıma yoğun bir biçimde geçilmesi yüzyılın ikinci ya-

rısında gerçekleşmiştir. Özellikle 1950’lerden sonra traktör başta olmak üzere 

modern tarım araç-gereçleri tarım hayatının temel unsurları haline gelmiştir. 

Ancak gerek Osmanlı devrinde gerek cumhuriyetin ilk yıllarında ziraat faaliyet-

lerinde hayvan gücünden yararlanılmaya devam edilmiştir. Dolayısıyla hayvan 

varlığı ve sayısı o dönemler adına insanların geçimlerini temin noktasında ha-

yati bir fonksiyona sahip olmuştur. Adı tarım ve hayvancılıkla özdeşleşen Konya 

Vilayeti için de bu yıllar adına hayvan gücünün önemi büyüktür. Araştırma yap-

tığımız yıllarda vilayeti dahilinde 12.402 at, 1.183 katır, 14.663 kısrak, 56.560 

eşek, 67.473 inek, 101.623 öküz, 12.452 manda, 4.289 deve, 849.682 koyun, 

323.600 keçi ve 403.125 adet tiftik keçisi vardır. 

Engin düzlüklere ve şiddetli bir karasal iklime sahip olan Konya Vilayeti 

dahilinde 260.725 hektar ormanlık bulunmaktadır. Bu ormanlık alanlarda ak-

çam, karaçam, kızılçam, ardıç, katran, köknar ve meşe ağaçları yetişmektedir. 

Ormanlar çoğunlukla ilin güney sınırlarında Toros Dağlarına yakın alanlarda 

toplanmıştır. 

 

6- Vilayette Ulaşım 

Konya Vilayeti içinde kazalar ve kazalar ile merkez arasında ulaşımı sağ-

lamak maksadıyla muhtelif uzunluklarda yollar inşa edilmiştir. Bu yolların he-

men hemen tamamı şose yolardan ibarettir. Vilayet dahilindeki en uzun yol 140 

km’lik Konya-Ankara yoludur. Vilayette bulunan yolların büyük bir bölümü sağ-

lam bir yapıya sahip değildir. Örneğin 90 km’lik Konya-Beyşehir yolunun sadece 

10 km’lik kısmı sağlamdır. Yolun yaklaşık 80 km’lik kısmının bakıma ve onarına 

ihtiyacı vardır. Yine 60 km’lik Konya-Kadınhanı yolunun sadece 1.5 km’lik bir 

kısmı sağlam bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla vilayetin dahilinde merkez ve 
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kazalar arasında karayolu ulaşımını sağlayan şoselerin ciddi manada tesviyeye 

ihtiyaç duyduğu görülmüştür. 

1928 ve 1929 yıllarında vilayet dahilinde Konya-Karaman, Konya-Beyşe-

hir, Konya-Sille, Konya-Aksaray, Konya-Meram, Konya-Kadınhanı, Konya-An-

kara, Konya-Hadim, Meram-Altınkapağı, Beyşehir-Antalya, Beyşehir-Seydişe-

hir, Bozkır-Konya, Bozkır-Seydişehir, Bozkır-Karaman, Karaman-Ermenek, 

Ereğli-Sultaniye, Ereğli-Bor, Akşehir-Basyan, Akşehir-Orgenez, Akşehir-Cihan-

beyli, Akşehir-Doğanhisar arasında karayolu ulaşım ağı mevcuttur. Bu yıllarda 

vilayet dahilinde karayolu ulaşım ağına sahip olan şehir merkezleri, şehirler 

arasındaki yolların uzunluğu, söz konusu yolların sağlam, tamir olunan ve ta-

mire başlanmamış kısımlarına ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda verilmiş-

tir. 

 

Yollar 

 Şoseler 

Yolun  
Yolun 

Uzunluğu 

Sağlam 

Kısmı 

Tamir 

Olunmakta 

Tamire Baş-

lanmamış 

Yeni İnşaat 

Olunmakta 

Başlan-

gıcı 
Bitişi Km+m Km+m Km+m Km+m Km 

Konya Karaman 90 3+390 16+076 0 0 

Konya Beyşehir 90 10 22+271 57+722 0 

Konya Sille 8 1 0 7 0 

Konya Aksaray 51+050 1+500 0 0 0 

Konya Meram 7+500 3+800 0 3+700 0 

Meram 
Altınka-

pağı 
45+500 0 0 0 0 

Konya Kadınhanı 60 1+500 0 0 0 

Konya Ankara 140 0 0 0 0 

Beyşehir Antalya 50 0 0 0 0 

Beyşehir 
Seydişe-

hir 
33 0 0 0 0 

Bozkır Konya 40 0 33 0 0 

Bozkır 
Seydişe-

hir 
45 0 10+728 0 0 

Bozkır Karaman 90 0 0 35 0 

Karaman Ermenek 90 0 0 0 0 
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Ereğli Sultaniye 45 17+500 3 0 0 

Ereğli Bor 20 0 0 0 0 

Akşehir Basyan 14+200 9+200 0 0 0 

Akşehir Organez 20 5 0 15 0 

Akşehir 
Cihan-

beyli 
115 5 0 0 0 

Akşehir 
Doğanhi-

sar 
35 5 0 0 0 

Konya Hadım 110 0 0 0 0 

Karaman İstasyon 1 0 0 0 0 

Akşehir İstasyon 2+300 2+300 0 0 0 

Ilgın İstasyon 1 0 0 1 0 

Kadınhanı İstasyon 8+800 8 0 0 0 

 

7- Vilayette Basın-Yayın Faaliyetleri 

1928-1929 yıllarında Konya’nın basın-yayın hayatına bakıldığında iki 

önemli gazeteyle karşılaşılmaktadır. Bunlar Babalık ve Konya gazetesidir. Konya 

gazetesi, 1 Kasım 1869 tarihinde Konya’nın resmi gazetesi olarak haftada bir 

olmak üzere yayımlanmaya başlanmıştır. Yazarları vilayet özel kalem memurla-

rıdır. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Servet İskip olup, 1919 yılına kadar neşriyatı 

devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde de yeni harflerle kendi matbaasında ya-

yınlarına devam etmiştir. 

Babalık gazetesi, Cuma günü hariç olmak üzere haftanın altı günü yayım-

lanan bir gazetedir. İmtiyaz sahibi, başmuharriri ve mesul müdürü Yusuf Maz-

har Bey’dir. Gazete kendi matbaasında 700 adet basılmıştır. İlk defa 23 Aralık 

1910 tarihinde çıkarılmıştır. Gazete Milli Mücadele yıllarında tamamen milli da-

vayı müdafaa etmiştir. Yazı işleri müdürlüğünü Milli Mücadele yıllarında Sami-

zade Süreyya Bey yapmıştır. Gazete, Büyük Taarruz’un başladığı günlerde bütün 

gelişmeleri halka ücretsiz duyurduğu için Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa 

tarafından “Batı cephesinin vefakar arkadaşı” olarak adlandırılmıştır. Gazetenin 

yazı kadrosunda Ekrem Reşat, Server İskit, Saffet Gürol, Sadettin Nüzhet, Enver 

Behnan Şapolyo gibi isimler yer almıştır. Babalık gazetesi Milli Mücadele yılları-

nın en güçlü yayın organlarından biridir. 1951 yılına kadar yayınlarını sürdür-

müştür. Gazetenin en verimli çalışma dönemi 1918-1930 yıllarıdır. Milli Müca-

dele dönemi de bu süreçte yer almaktadır. Gazetenin künyesinde zaman zaman 

değişiklikler olmuştur.  
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Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı (1928-1929) adlı eserdeki bilgiler temel 

alınarak yapılan tetkikler neticesinde Konya şehir tarihi ve bu kentin belleği 

adına birçok önemli bilgiye ulaşılmıştır. Konya, bulunduğu bölge ve Ana-

dolu’nun bütünü adına tarih boyunca son derece büyük bir öneme sahip olmuş-

tur. Şehir, Anadolu coğrafyasında Doğu-Batı ve Güney-Kuzey doğrultularından 

gelen yolların kesiştiği bir noktada kurulmuştur. Bunda Konya’nın ve bu şehre 

bağlı kazar merkezlerinin kapladığı yüz ölçümün de büyük payı vardır. Konya’yı, 

Anadolu için önemli kılan bir diğer etken de tarım ve hayvancılık faaliyetleridir. 

Öyle ki hububat tarımının yoğun olarak yapıldığı bu yerleşim alanı ve çevresi 

yüzlerce yıldır Anadolu’nun “tahıl ambarı” olarak anılmıştır. Konya, Osmanlı 

Devleti döneminde de idari, tarihi, dini ve yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı 

üzere bir takım yapısal özellikler bakımından ciddi manada önemsenmiş bir şe-

hirdir. Orta Anadolu’nun güney batısında yer alan Konya bugün olduğu gibi o 

yıllarda da yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ili konumundaydı. Bu 

nedenle topraklarının büyük bir bölümü Orta Anadolu’da olmakla birlikte Gü-

neyden Akdeniz ve Batıdan Ege vilayetlerinin içlerine uzanan bir havza özelli-

ğini de üzerinde taşımaktadır. Şehir konum olarak Kuzeyde Ankara; Kuzey Ba-

tıda Afyonkarahisar; Doğuda Aksaray, Niğde ve Adana; Batıda Isparta; Güneyde 

Antalya ve İçel Vilayetiyle komşudur. Yüz ölücümü 48.990 km2’dir. Vilayet mer-

kezi dışında Akşehir, Ereğli, Ermenek, Ilgın, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, 

Hadım, Sultaniye, Seydişehir, Kadınhanı ve Karaman adında toplam 13 kazası 

mevcuttur. 

1928-1929 yıllarında idari açıdan bakıldığında Konya Valisi’nin İzzet Bey, 

Belediye Başkanının Halis Bey olduğu görülmektedir. Vali ve belediye başkanı 

dışında bürokrasinin hemen her kademesinden görevli devlet personeli şehirde 

görev yapmıştır. Zikredilen tarihlerde vilayetteki bürokratik kadrolarının bü-

yük bir kısmı doludur. Yani il dahilindeki resmi hizmetlerin sağlıklı yürütülebil-

mesi için bütün olanaklar mevcuttur. 

Konya, 1928 ve 1929 yıllarında sadece yüz ölçümü açısından değil nüfus 

sayısı bakımından da Türkiye’nin en büyük vilayetlerinden biridir. Söz konusu 

tarihlerde İstanbul’un nüfusu 806.863, İzmir’in nüfusu 531.579, Ankara’nın nü-

fusu 404.581, Bursa’nın nüfusu 399.942 ve Adana’nın nüfusu 227.735’tir. İlçe-

leriyle birlikte bu yıllarda nüfusu 504.067’yi bulan Konya’nın bu nüfus oranıyla 

o tarihlerde Ankara, Bursa ve Adana’dan büyük olduğu görülmektedir. 

Konya, üzerinde bulunduğu geniş düzlüklerden mülhem olmak üzere ta-

rım ve hayvancılık alanlarında ön plana çıkmış bir vilayettir. Günümüzde ağır 
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sanayi, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörde son derece 

ciddi adımlar atan Konya’nın bugün olduğu gibi cumhuriyetin ilk yıllarında da 

gelişiminde özellikle ziraatın büyük payı vardır. 1928 ve 1929 yıllarında Konya 

Vilayeti dahilinde 54.424.351 kilo buğday, 17.831.794 kilo arpa, 7.754.069 kilo 

çavdar, 1.308.443 kilo haşhaş, 516.999 kilo yulaf, 449.556 kilo burçak, 

1.081.946 kilo fasulye, 777.121 kilo nohut, 126.056 kilo bakla ve 715.630 kilo 

pancar elde edilmiştir. 

Konya’da ilçeler ve ilçelerle merkez arasında ulaşımı sağlayan birçok yol 

mevcuttur. Bu yolların tamamına yakını şosedir. 

Basın-yayın faaliyetlerine bakıldığında 1928-1929 yıllarında Konya’da iki 

köklü gazetenin yayın faaliyetlerini sürdürdüğü görülmüştür. Konya gazetesi 

1869 ve Babalık gazetesi 1910 yılından bu yıllara değin neşriyatlarına devam 

etmiştir. Her iki gazete de şehir belleği adına önemli birer arşiv vesikası hük-

mündedir. Adı geçen basın-yayın organları Konya şehri tarihi için önemli olduğu 

kadar yakın dönem Türkiye tarihi için de büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 

Milli Mücadele yıllarında stratejik bir konuma sahip olan Babalık gazetesi son 

derece kritik günlerden geçen Türkiye’de halkın cephedeki gelişmelerden ha-

berdar edilmesinde mühim bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla olayların gün gün 

aktarıldığı bu gazetedeki haberler tarih araştırmacıları için göz ardı edilemeye-

cek bir kaynak hüviyeti taşımaktadır. 
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Geçmişten Günümüze Türklerde Kadın  
ve Uluslaşma Sürecinde Türk Kadınının  

Spordaki Yeri 

Nimet Haşıl KORKMAZ - Fatma DEMİR 

 

ÖZET: Bu araştırma geçmişten günümüze kadın ve uluslaşma sürecinde 
kadının spordaki yerini ortaya koymak için hazırlanmış betimleyici bir çalış-
madır. 

Araştırmanın başlangıcında uluslaşma, kadın ve sporun teorik çerçe-
vesi sunulmuş ve ardından İslamiyet öncesi Türklerde kadın, Müslüman Türk 
Devletlerinde kadın, Osmanlı'da kadına değinilmiştir. Araştırmanın Cumhuri-
yet ve sonrasını ele alan kısmında ise kadın ve spor üzerinde durulmuştur. Ka-
dınların her alanda ilerlemeleri ortaya konulmuştur. En son aşamada ise bazı 
takım sporları ve Olimpiyat süreçlerinde kadınların ilerleyişi üzerinde detaylı 
bir şekilde durulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda Türkiye'de kadının her alanda ilerleme kay-
detmesi hemen olmamıştır. Kadınlar bu konuma gelebilmek için çok sancılı dö-
nemlerden geçmiştir. Toplumların gelişiminin göstergelerinden biri de spor-
dur. Kadınlarımızın sporda yeralışları gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada 
toplum, devlet ve bizlerin olumlu tutumu ve katılımı destekleyen yapısı etkili-
dir. Sonuç olarak kadın her alanda etkin rol oynamalıdır. 

Anaktar Kelimeler: Uluslaşma, kadın, spor 
 
ABSTRACT: This research is a descriptive study was prepared to bring 

up the Turkish women from past to the present and especially their position 
in sports life during the nationalization era of modern Republic of Turkey. 

In the begining of the research, the theoretical outline of nationaliza-
tion, women and sports were presented. Then position of turkish women in 
pre-islamic period, in islamic Turkish states and in Ottoman society were also 
presented. 

At the part of the research which contains the foundation and later pe-
riod of the the Republic of Turkey, women and sports subjects were presented. 
In this period, develeopment of women in every scope of society was also re-
vealed. In the last phase, rise of women in some team sports and in olympic 
games were mentioned. 
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Progressing of Turkish women in society did not happen in the blank of 
an eye. Turkish women moved though very painfull periods in time. One of the 
indicators of social development is sports. Thankfully, there is an increment in 
participation of Turkish women to sports day by day. In this respect, positive 
stance of the society and supporting the participation to sports by government 
is very effective. As a result, women must have active part in every field.  

Keywords: Nationalization, Women, sports 

 

 

Giriş 

Toplumsal dönüşüm dönemlerinde sosyal, kültürel, ekonomik gösterge-

lerde de değişim kaçınılmazdır. Bu göstergelerden biri de kadının toplumsal ko-

numudur. Bu amaçla Türk kadınının sosyal durumu, İslamiyetten önce, Osmanlı 

döneminde ve uluslaşma sürecinin başladığı Genç Türkiye Cumhuriyeti olmak 

üzere üç farklı toplumsal evrede ele alınacaktır. Özellikle Genç Türkiye Cumhu-

riyeti'nde 1926 yılında Yurttaşlar Yasasının yürürlüğe girmesiyle kadının yaşa-

dığı toplumsal mağduriyet bir ölçüde giderilmeye çalışılmıştır. Genç Türkiye 

Cumhuriyeti'nin en başta gelen amacı ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun ümmet 

yapısından ulus yapısına geçmek olmuştur. Ulus kavramı ise yurttaşlık kavra-

mından ayrı olarak düşünülemez. Bu bakımdan Fransız İhtilali prensiplerinin 

temelini oluşturan Aydınlanma felsefesi ve özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kav-

ramlar yeni bir insan yaratma çabasına yol açmıştır. Artık eskinin köhne dog-

malarından kurtulmuş, aklın ve bilimin egemen olduğu, çağdaş ve ilerici bir top-

lum yapısı oluşturulmak istenmiştir. Çağdaş Türk ulusunun yaratılmasında es-

kinin "kul"luktan öteye gidemeyen cemaat insanının yerini, aklını özgürce kul-

lanan, bilimin yol göstericiliğinde hareket eden, birbirleri ile her bakımdan eşit 

kadın ve erkeklerden oluşan bir toplum yapısı hedeflenmiştir. Bu bağlamda 

spor olgusu da, sözü edilen toplumsal dönüşümlere koşut olarak kendi içinde 

değişim göstermiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslaşma hedefine spor 

yoluyla da erişebileceği düşünülmüş, bu bakımdan sporda kadına da yer veril-

miştir. 

 

Araştırmanın Konusu 

İslamiyet öncesinde kadın-erkek herkes asker sayılır, ordu-milelt anlayışı 

hakimdir ve kadın her alanda etkin rol oynamaktadır. İslamiyetin kabulüyle ka-

dın toplum yaşantısında geri planda kalmıştır. Kadının rolü ev işleri ve annelik 

görevlerine indirgenmiştir. Osmanlı'da ise kadın ancak 
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19. yüzyılda biraz daha etkin kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde ise ulusal kurtuluş savaşında cephede kadın 

kendini göstermiştir. 

Atatürk, kadının her alanda etkin rol oynaması gerekliliğini görmüştür. 

Yapılan ilke ve inkılaplar ve özellikle medeni kanun ile kadın, erkekle eşit haklar 

elde etmiştir. İstediği mesleği seçme hakına sahip olan kadın iş hayatına girmiş-

tir. Seçme ve seçilme hakkını diğer Avrupa devletlerinden önce Türk kadını elde 

etmiştir. Bu araştırmada geçmişten günümüze kadın ve Türkiye Cumhuriye-

ti'nin uluslaşma süreci ve sonrasında Türk kadınının spordaki yerine değinil-

miştir. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, geçmişten günümüze Türk toplumunda kadının 

konumunu ve uluslaşma sürecinden günümüze kadın ve kadının spordaki yeri-

nin önemini araştırmaktır. Bu araştırma, kadın hareketleri ve kadının spordaki 

yeri konusuna ilgi duyan araştırmalar içinde bir dizi yeni konunun kapısını ara-

layacaktır. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmada geçmişten günümüze Türklerde kadın ve uluslaşma sü-

reci ve sonrasında kadının spordaki yerinin ne olduğu konusunda geniş kap-

samlı bir yazın taraması yapılmıştır. Araştırmada, yazın taraması sürecinde baş-

vurulan çok sayıda kaynak ve özellikle bu kaynaklar üzerinden ulaşılan ikincil 

kaynaklara değinilmiştir. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma yazılı kaynaklara, tarihi belgelere, dökümanlara ve daha 

önce yapılmış bilimsel araştırmalara dayalı olarak hazırlanmış nitel bir araştır-

madır. Araştırmanın bulgularına erişilmesinde "tarama ve dökümantasyon mo-

deli", kurgulanması ve yorumlanmasıda ise "tarihsel yöntem" kullanılmıştır. Be-

timsel bir tarihi araştırma niteliği taşıyan bu çalışma genel olarak 1923 ve son-

rasında kadın ve spora odaklanmıştır. 

 

Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 

Bu araştırmanın kavramsal çerçevesinin anlaşılması için ilk olarak ulus-

laşma ele alındıktan sonra kadın ve spor konularına değinilmiştir. 
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Uluslaşma 

Zengin bir anı kalıtına sahip bulunan, birlikte yaşama konusunda ortak 

istek ve uzlaşmada içtenlikli olan, ve sahip olunan kalıtın korunmasını birlikte 

sürdürmek konusunda iradeleri ortak olan insanların birleşerek oluşturdukları 

topluluğa ulus denmektedir (1). 

Uluslaşma ise bir milletin başka milletlere göre doğal ya da sonradan ka-

zanılmış, kendine özgü karakterlere sahip olması, diğerlerinden ayrılan bir or-

ganik yapı oluşturması ve çoğu kez onlardan ayrı olarak, onlara koşut bir geliş-

meye çaba göstermesidir. Osmanlı İmparatorluğu sonrası uluslaşma süreci ba-

kımından sözü edilen karekterler İmparatorluğun dağılma süreci, savaş dönem-

leri, İmparatorluk bakiyesi, coğrafyanın etnik ve dini yapısı, imparatorluğun en-

telektüel mirası ve benzeri olgulardır. Uluslaşma sürecindeki değişimi Mustafa 

Kemal Atatürk şu sözleri ile ifade etmiştir: "Üç buçuk sene evveline kadar ce-

maat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi idare ediyorlardı. Üç buçuk sene-

dir tamamen millet olarak yaşıyoruz." (Bursa, 27 Ekim 1922). Kendisine karşı 

iyi niyetli olunmasını ve topraklanna tam olarak sahip olmayı istemek hakkına 

ve bu hakkın kullanılmasını yasaklayan ya da sınırlayan engelleri yok etmek hak 

ve özgürlüğüne sahip olan topluluklar uluslaşmıştır (1). 

 

Kadın ve Spor 

Kadınların yüzyıllar boyunca spora ve sportif karşılaşmalara katılmaları 

hakkındaki düşünceler belirgin bir şekilde değişmiştir. Eskiden yalnızca erkek-

lere özgü bir uğraş olarak kabul edilen sportif etkinlikler kadınlar arasında gi-

derek artan bir ilgiyle yayılmaya başlamıştır. Çevresel ve toplumsal koşulların 

değişmesine paralel olarak dünya genelinde kadınlar için yeni olanakların oluş-

ması, kadınlar için yeni yasal düzenlemelerin yapılması, kadın hareketinin et-

kisi, sağlık ve fiziksel uygunluk hareketlerinin artması ile birlikte kadınların 

spora katılımında ve kadınlar için düzenlenen yarışmalarda bir artış olmuştur. 

Fakat bu artış her toplumda ve her kültürde aynı düzeyde değildir. Çünkü bazı 

ülkelerde toplum baskısı, din ya da aile faktörlerinin etkisiyle kadınlar sportif 

etkinliklere katılamamaktadır.(2) 

 

İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Kadın 

Türklerin tarihi ile ilgili çalısmaları yapanların üzerinde fikir birliğine var-

dıkları konulardan birisi, bilinen Türk tarihinin Göktürklerle birlikte (M.S. 552) 

başladığıdır. Bu düşüncenin temel çıkış noktası ise, Göktürk öncesi dönemlerle 
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ilgili bilinenlerin hem çok az olması hem de bu dönemle ilgili ciddi belirsizlikle-

rin bulunmasıdır (3). 

Orta Asya Türklerinin tarihi ve yaşayışı ile ilgili olarak en önemli başvuru 

kaynağı hiç süphesiz Orhun Kitabeleri’dir. VII. yüzyıldan başlayarak, Orhun Ki-

tabeleri’nde devlet işlerini bilen katunlardan (hatun) söz edilir. Kağanın hanımı 

olan hatun da tıpkı kağan gibi töre ile bu makama oturur ve kağan ile birlikte 

ülkeyi yönetir. Orhun Kitabeleri’nde yer yer "hakan ve hatunun buyruğu" sözü 

ile başlayan ifadeler yer alır. Bu sözler, eski Türk devletlerinde kadının da yöne-

timde söz sahibi olduğunu gösterir (3). 

Orta Asya Türklerinde kağan gibi hatun da özel bir konuma sahiptir ve 

halktan farklıdır. Kutluk Devleti’nin yöneticileri olan Bilge Kağan ve Kültigin 

adına dikilen yazıtta (Orhun Yazıtları) hatunun halktan farklı olduğu şöyle ifade 

edilir : 

“Yukarıda Türk Tanrısı, Türk’ün kutlu ülkesini öyle tanzim etmiş. Türk 

milleti yok olmasın, millet olsun diye babam İlteriş Kağan ve annem İlbilge Ha-

tunu (Tanrı) halk içerisinden çekip yukarı çıkarmış.” 

Bu sözler Orta Asya Türklerinde kadının siyasi ve toplumsal bakımdan ko-

numunun göstergesidir (3) 

İslamiyet öncesi Türk toplumunda kadın erkeğinin dostu ve tamamlayı-

cısı olarak görülürdü. Kadın her alanda sürekli erkeğinin yanındaydı. Göktürk-

ler ve Uygurlar da fermanlar yalnız kağan tarafından değil, hatun tarafından da 

imza edilirdi. Türk hakanlarının fermanlarının yürürlüğe girmesi için mutlaka 

Hakan ile Hatun buyurur ki diye başlaması gerekirdi (4).İslamiyet öncesi Türk-

lerde yasamın her alanında kadın vardı. Kadın ile erkek arasında mutlak bir eşit-

liliğin söz konusu olduğu Eski Türk Devletlerinde Türk kadınları toplumsal ve 

siyasi yaşamda etkin rol oynadı (5). 

 

Müslüman Türk Devletlerinde Kadın 

İslamiyeti kabul eden Türkler Eski Türk Devletlerinde olduğu gibi kadına 

önem verirdi. Kurulan Türk devletlerinde kadınlar, Türk töresinden gelen hak-

larını devam ettirirdi. Göktürklerden beri devam eden Hatunun görevi Türkle-

rin İslamiyeti kabulü sırası ve sonrasında kurulan Karahanlı ve Selçuklu devlet-

lerinde devam ederdi. Türk kadınları alışılagelen sosyal ve siyasi fonksiyonla-

rını bu devletler zamanında da korurdu. Tuğrul Bey’in hatunu Altun-Can Hatun 

ile Melikşah’ın annesi Terken Hatun siyasi alanda, II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher 

Nesibe sosyal yaşamda vakıf kurucusu, 
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Anadolu Ahileri’nin kurucusu Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı ise toplumsal 

ve ekonomik yaşamda Baciyan-ı Rum’un teskilatçısı olarak karşımıza çıkar 

(6). 

Kadınların erkeklerden kaçmadığını özellikle belirten İbn Batuta , Os-

manlı Beyliği’nin yöneticisi Orhan Bey’in Hatunu (Nilüfer Hatun) tarafından 

ağırlanışını da uzun uzun aktarır. XIV. yüzyılın ilk yarısına kadar özellikle gö-

çebe Türklerde veya henüz yerleşikliğe geçmiş Türklerde kadınlar, erkekler-

den kaçmazdı (12).Kadın-erkek ilişki yapısı temellerinden birisi olan kadın ve 

erkeğin ayrı yaşam mekanlarında bulunmasının nedeni Ortaylı’ya göre, coğ-

rafya, daha doğrusu coğrafyanın sağladığı olanaklar nedeniyle yerleşik hayata 

erken geçilmesidir. Akdeniz kültür havzasında yerleşik hayata çok erken ge-

çilmiş; bu nedenle kadınlar ve erkekler kendileri için ayrı yaşam mekanları 

oluşturmuşlardır. Barbarlık evresi erken bırakıldığından, endüstri toplumuna 

da geç girildiğinden bu Akdeniz kültüründe aslında erkekler de geleneksel şe-

hir hayatının sonucu olarak kendi içlerinde özgür değillerdir (7). 

İsmail Doğan, kadının toplumsal hayattan tecrit edilmesini yerleşik ya-

şama geçilmesine bağlayarak yerleşik kültürün ön gördüğü toplumsal gerekli-

liklerin doğal bir sonucu olarak algılar. Ancak bu saptamayı yaparken de İsla-

miyetin kadına yaklaşımını tamamen göz ardı etmez (8). 

 

Osmanlı Tarihinde Kadının Yeri 

Osmanlı Devleti, İslam Hukuku Şeriyat ile yönetilmektedir. Bu yönetim 

biçiminde kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülmektedir. "Şeriyat, kadın-

ların erkeklere göre "doğal" olarak ikincil, aşağı konumda olduklarını varsayı-

yordu". (9) 

Osmanlı toplum yapısı, cinslerin ayrılığı üzerine kurulmuş iki ayrı dün-

yadan oluşmuştu. Erkeğin dünyası kamusal, kadının dünyasıysa özeldi, mah-

remdi ve ailenin içinde idi.Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma çabalarının 

sonucu olarak 19. yüzyılda ortaya çıkan Tanzimat Hareketi Osmanlı kadınını 

da yakından etkilemiştir. "Tanzimat'la başlayan çağdaşlaşma hareketi çerçe-

vesinde Türk kadını, gerek düşünce alanında, gerek doğrudan doğruya siyasi 

ve toplumsal haklar kazanma yönünde ciddi adımlar atabilmiştir". (10) 

Bu dönemde kadına karşı farklı konumlar benimsemiş olan üç değişik 

düşünce akımı egemendir. Bu akımlar İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akım-

larıdır. İslamcılar için kadın: "... devrimden bu yana kendini gösteren ailenin 

temel değerlerine zarar verme tehlikesini taşıyan tüm kötü ve olumsuz 
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etkilere karşı korunmalıdır. Kadınlara mutlak özgürlük ve devlet işlerine ka-

rışma hakkı veren nice uygarlıklar karanlıklara gömülüp kaybolmuştur" Batı-

cılara göre ise Türk kadını uzun zamandan beri dinsel kurumların baskısı al-

tında ezilmektedir ve bu durumdan bir an önce kurtarılmalıdır. Öncülüğünü 

Ziya Gökalp'in yaptığı Türkçülük akımı ise eski Türk boylarında olduğu gibi  

kadınla erkeğin eşit konumda olduğu bir toplumsal düzeni savunmaktadır. Bu 

akımlar sayesinde kadın hak ve özgürlükleri bir çok tartışmaya konu olmuş-

tur. Ancak kadın hakları ve kadının konumunun kadınlar tarafından tartışıl-

maya başlanmasıyla birlikte kadınlar bir takım hak ve özgürlükler elde etmeye 

başlamışlardır. Bunda kadın dergi ve derneklerinin de etkin bir işlevi olmuş-

tur. (13) 

Böylelikle Osmanlı topraklarında ilk feminizm hareketleri de filizlen-

meye başlamıştır. O dönemde tüm düşünce akımları kadınla erkek eşitliğini 

desteklemişlerdir. Bir çok dergide de bu doğrultuda yayınlar yapılmıştır. Ya-

yımlanan dergiler sayesinde kadınlar gerek kendilerini tanıma gerek Batılı ka-

dınlar arasında giderek yaygınlaşmaya başlayan kadın hak ve özgürlükleri ile 

ilgili görüşleri öğrenme olanağı bulmuşlardır. (31) 

Kadınların bu dönemde elde etmeye çalıştıkları haklar daha çok aile ya-

şamı ve toplumsal yaşamla ilgili olmuştur. Kadınların siyasal talepleri daha 

sonraki dönemlerde Cumhuriyet'in ilanından sonra dile getirilmeye başlan-

mıştır. (13) 

 

Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Kadın Hareketleri 

Teokratik Osmanlı toplumunun adeta kadınsız toplum yapısından, ka-

dınlı toplum yapısına geçiş, Atatürk ilke ve inkılâpları ile olmuştur. Atatürk’ün 

1923 yılında söylediği şu sözler, O’nun Türk kadını hakkındaki kanısının ne 

derece gerçekçi olduğunu ortaya çıkarır: 

“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının yegâne sebebi, kadınları-

mıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir…. Yaşamak demek faa-

liyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulu-

nurken, diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir”. Bu çağdaş dü-

şünce ile kadının yeri belirlenmiştir. 

Bu amaçla, Atatürk, Milli Mücadele’nin ağır yükünü üzerinden atmadan, 

Türk toplumunda yaptığı reformlarla Türk kadınını bugünkü modern yapısına 

kavuşturmuştur.(32) 
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Bilindiği gibi, Atatürk, çağdaş Türk kadını yaratmak için çeşitli reform-

lara girişmiştir. Atatürk reformlarının en önemlisini eğitim konusundaki yeni-

liği oluşturur. Atatürk, “..kadınlarımız, erkeklerden daha aydın, daha feyizli, 

daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar…”diyerek, kadınların eğitimi için 1924 

yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimi merkezileştirmiştir. Böylece, kız-

larımıza ilkokul ile birlikte, ortaokul, lise ve hatta yüksek öğrenime katılabilme 

fırsatını sağlamıştır. (14) 

Osmanlı döneminde ilk devlet okulları 1847 yılında kurulmuştur. Kız ço-

cuklarının eğitimi ise 1869’a kadar yaygınlaştırılamamıştır. 1869’da kabul edi-

len Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile okuma-yazma çağındaki tüm çocuklara 

kız-erkek ayırımı yapılmaksızın ilköğretim mecburiyeti konmuştur. Tanzimat 

döneminden sonra bazı orta dereceli okullarda kızların devamına izin çıkmış, 

bu amaçla özel kız okulları kurulmuştur, ilk kez 1908 Yılında İstanbul’da bir 

ortaokul kız çocukları için öğretime başlamıştır. (15) 

Daha sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim hizmetleri merkezileşti-

rilerek, halen, sürüdürülmekte olan eğitim sisteminin temeli atılmıştır. Cum-

huriyetin ilk yıllarında okuma yazma bilmeyen kadın yüzdesi %90.19’dur. Bu 

rakam oldukça yüksek bir rakamdır. Ancak, teokratik Osmanlı toplumunun ka-

dının eğitimini önleyici unsurları taşıması ve yeni alfabenin oluşturulması, bu 

olumsuz tabloyu ortaya çıkarmıştır. 1985 yılı itibariyle okuma-yazma bilme-

yen kadın nüfusu % 

31.77 ’ye kadar indirgenmiştir. 1990 da bu oran % 20 ile % 15  arasında 

bir orandadır. Kadının eğitimi aşamasında katedilen yol büyüktür. Tüm kadın-

larımızın okuma-yazma bilmesi hedef olmalıdır. Okuma-yazma oranı Tür-

kiye’nin doğusu ile batısı arasında da farklılıklar gösterir. Ülkemizin doğusun-

daki kırsal yörelerde bu oran daha yüksek görülecektir. Bu bölgelerde kız ço-

cuklarını ilkokula dahi göndermeyen ailelerin olduğunu duyuyoruz. (15) 

1985 yılı itibariyle Türk Milli Eğitimi’nde, ilk okulu bitirenlerin % 

44.74’ünü kızlarımız teşkil etmektedir. Bu oran ortaokul ve dengi okullarda, 

% 34.15, lise ve dengi okullarda ise, % 37.20’dir. 
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Cumhuriyet Dönemi Kadınları 

Bu oran yüksek öğrenimde % 25.22’dir. 1990 yılı itibariyle yüksek öğre-

nimde kız öğrencilerimiz özellikle, dil ve edebiyat, sanat, matematik ve fen bi-

limleri alanlarında erkek öğrencilerden sayısal olarak daha yüksektirler . Oran-

lar günümüze doğru artma göstermiştir.(16) 

Atatürk, hukuk alanında da Türk kadını için yeni düzenlemeler getirmiş-

tir. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile daha önce yürürlükte olan 

İslâm Medeni Kanun Hükümleri bir bir ortadan kaldırılmıştır. Bu kanun ile yani 

1926 Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına temel haklar verilmiştir. Bu haklar 

şunlardır: 

oErkeklerin çok kadınla evliliği yasaklanmıştır. 

oTek eşlilik hükmü getirilmiştir. 

oBoşanma konusunda karar yetkisi mahkemelere verilmiştir. Boşanmada 

kadın, erkekle eşit haklara sahip olmuştur. 

oEvlilik işlemleri resmi kayıtlar dahilinde, evlendirme memurlarınca ya-

pılması öngörülmüştür. 

oKadının vasiliği yasal güvencelere alınmıştır. Kadın mirasta eşit haklara 

kavuşmuştur. 
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oKadınlara, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı tanın-

mıştır. 

Bir konuşmasında, “..siyasi ve sosyal hakların kadın tarafından kullanıl-

masının, beşeriyetin saadeti ve prestiji açısından gerekli olduğuna eminim” di-

yen Atatürk, Türk kadınına 1930 yılında yürütme, 1934 yılında yasama organ-

larına, kadınların seçmesi ve seçilmesini sağlamıştır. Böylece Türk kadınının si-

yasal etkinliklerde de kendini gösterme fırsatı doğmuştur. Bu etkinlikleri de gü-

nümüze kadar kadınlarımız kullanmıştır. Parlamentoda bugüne kadar seksen 

ve üzerinde kadın görev yapmıştır. Bu rakam kadın oranına göre oldukça yeter-

sizdir. Kadınların milletvekili adayı gösterildiği ilk parlamenter seçimlerde, yani 

1937 de Meclis’e 18 kadın üye girmiştir. (14) 

Eğitim ve hukuk alanında yapılan bu reformların yanında Türk kadınının 

çağdaş seviyeye erişmesinde katkısı olan diğer reformlar da vardır. Bunlardan 

önde geleni Atatürk’ün lâiklik inkılâbıdır. Lâiklik ile, Türk Medeni Kanunu, şe-

riat kanunlarından kurtarılmış ve Türk kadınına çağdaş bir görünüm kazandı-

rılmıştır. Diğer bir inkılâbı ise, harf inkılâbıdır. Bu inkılâp ile Latin harflerinden 

oluşan Türkçe, millî dil olarak benimsenmiştir. (14) 

Bugün, Türk kadını her türlü siyasal ve sosyal haklara sahiptir. Ve bu hak-

ları yasal güvence altına alınmıştır. Türk kadını ayrıca, uluslararası platformlar-

daki anlaşma ve sözleşmelerle de güvencededir. Doksan bir yıllık genç Cumhu-

riyetimizde, Türk kadını her alanda kendini göstermektedir. Çalışma yaşamının 

hemen her alanında Türk kadını vardır. (17) 

Kadın haklarının kullanılmasında, kentlerde ve kırsal bölgelerdeki kadın-

larımız arasında farklılıklar gözlenmektedir. Kent kadını, nispeten ekonomik 

bağımsızlığını kazanmış durumdadır. Kırsal bölge kadını ise, bu bağımsızlıktan 

yoksundur. Yapılan sosyolojik araştırmalarda Türk kadınının, toplumdaki rolü 

üzerindeki düşünceleri, sonuçları itibariyle ilginçtir. (17) 

Kendisini erkeklerle eşit düzeyde gören kadın sayısı yanyana bulunmuş-

tur. 

Erkeklerle kendilerini eşit gören kadınların, bu tutumlarını, aile dışında 

edindikleri eğitim, çalışma hayatı gibi etkenlerle kazanmışlardır. Eşitlikçi olan 

grup, çoğunlukla genç yaş kadın gruplandır. Yine eşitlikçi tutumdaki kadınlar, 

çoğunlukla evli olmayan kadın kesiminde yoğunlaşmıştır. Aile yapısı, kadının, 

geleneksel veya eşitlikçi tavır takınmasına bir sebep olduğu gözlenmiştir. Geniş 

aile yapısında olanlar, geleneksel kadın tipini, çekirdek aile yapısında olanlar 

eşitlikçi kadın tipini canlandırmaktadırlar. Yine gelir düzeyi normal ve normalin 

üzerindeki kadın kesiminde, eşitlikçi tutum davranışları hakimdir. Bunun 
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anlamı ekonomik bağımsızlığına sahip kadının kendisini erkeklerle eşit oldu-

ğunu kabul etmesi gerçeğidir. (17) 

Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur ki, bugün Türk kadını kendisine fırsat 

eşitliği tanındığında üstesinden gelemeyeceği hiçbirşey yoktur. Günümüz Türk 

kadını ileriyi görmektedir. Kendi ayakları üzerinde yürüme çabası içerisindedir. 

Kadınlarımız ekonomik yönden, tüketici rolünden sıyrılmaktadırlar. (17) 

Kurtuluş savaşı sırasında, Türk kadını uzun yıllar boyunca eve kapatılmış, 

tüm özgürlükleri elinden alınmış olmasına karşın büyük bir özveriyle savaşmış-

tır. Gerektiğinde cepheye mermi taşımış, gerektiğinde yaralanan askerlerle ilgi-

lenmiş ve erkeklere her konuda yardımcı olabilmek elinden geleni yapmıştır. 

"Türk kadınları bu savaşa tüm benlikleriyle katıldılar. Onlar, ordunun yardımcı 

hizmetlerine katkıda bulunmakla yetinmediler, bununla sınırlı kalamazlardı, 

kalmamalıydılar. Sık sık, kavganın tam ortasında ve içinde yer aldılar" (13). 

Kadınların en önemli sorunlarından olan doğum izni, ilk kez 1930 yılında 

düzenlenmiştir. Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Tenik Öğ-

retim Müdürlüğü 1933 yılında kurulmuştur. Kadınlara köylerde muhtar olma 

ihtiyar heyetine seçilme hakları ise 1933 yılında Köy Kanunu'nda değişiklik ya-

pılarak verilmiştir. Kadınlara siyasetin kapısı 1934'te yapılan Anayasa değişik-

liği ile seçme ve seçilme hakkı tanınmasıyla tam olarak açılmış ve ilk kadın mil-

letvekilleri TBMM'de yerlerini almışlardır. "3 Nisan 1930'da Belediyelere seçme 

ve seçilme olanağına kavuşmuş. 1934 yılı Aralık ayında ise Büyük Millet Mecli-

sine üye olma ve genel seçimlere katılma hakkını elde etmiştir". Böylelikle Türk 

kadını, Atatürk sayesinde bir çok Batı ülkesinden daha önce siyasal yaşama ka-

tılma hakkını elde etmişlerdir. 1935 Genel seçimlerinde ilk kadın milletvekilleri 

mecliste erkeklerle birlikte yerlerini almışlardır. Bu seçim sonucunda 18 kadın 

milletvekili TBMM ye girmeye hak kazanmıştır. Ancak ne yazık ki ilerleyen yıl-

larda yeniden bu sayıya ulaşılamamıştır. 1936'da yürürlüğe giren İş Kanunu ile 

kadınların çalışma hayatına düzenleme getirilmiştir. Bir yıl sonra da kadınların 

yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, ILO sözleşmesi ile yasaklanmış-

tır. (18) 

Eğitim alanında da kadının erkekle eşit olması gerektiği sağlanmıştır. Kız 

çocuklarının okula gönderilmemesi gerektiği düşüncesi ortadan kaldırılmıştır. 

Böylelikle toplumsal her alanda kadınla erkek eşit konuma getirilmiştir. "Kadın-

lar erkeklerin malı, mülkü ya da eğlencesi değil, onlar gibi akıl ve zekalarıyla 

topluma katkıları olabilecek insanlardır" görüşü yaygınlaşmıştır.(19) 

1934 yılında yayın yaşamına başlayan Cumhuriyet Kadını Dergisi'nin ilk 

sayısında yer alan tanıtım yazısı Cumhuriyet Dönemi kadınının niteliklerini de 
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iyi bir biçimde özetlemektedir : "Cumhriyet Devrinde yaşayan kadın bir cepheli 

kadın değildir. Bütün manası ile iş  hayatında olduğu kadar eğlenceli cemiyet 

hayatında da kendisini gösteren kadındır.  Fikirkadınıolduğu kadar süs kadını-

dır. Cumhuriyet kadını fikir mücadelelerine, edebiyat hareketlerine, spora ve 

aynı zamanda ev kadınlığına, anneliğine ve zevceliğine merbut mükemmel ka-

dındır." (19) 

Bu tanımlamadan da anlaşılabileceği üzere Cumhuriyet kadını özel yaşa-

mında olduğu kadar toplumsal yaşamda da başarılı, kendi iç dünyası ile olduğu 

kadar dış dünya ile de barışık kadındır.(19) 

1949 yılında kadınlara tanınan hakları korumak, kadınların kültür ala-

nında yükselmelerini sağlamak amacıyla Türk Kadın Birliği kurulmuştur. Tür-

kiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-

leşmesi'ni 1985 yılında imzalamıştır. Sözleşme bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. 

1985 yılında '5. Beş Yıllık Kalkınma Planı' nda kadın konusu, ilk kez bir sektör 

olarak yer almış ve bu konuda politikalar belirlenmiştir. Bununla birlikte Cum-

huriyet kadını, bölgeler ve kültürler arasındaki farklılıklara ve yaşanan yoğun 

çelişkilere rağmen, önceki dönemlerden kıyaslanamayacak ölçüde farklıdır. Bu 

farklılık, yalnızca kadının dış görünüşünde değil, toplumsal statüsünde, kültürel 

yapısında, kişilik tanımlamasında tanık olunan çok yönlü bir farklılıktır. Bu de-

ğişmeler hiç kuşku yok ki, ülkede yaşanmış ekonomik, toplumsal, kültürel alan-

daki yoğun değişimlerle paralellik göstermektedir. (20) 

Bir çok ülkenin aksine Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı çok erken 

bir tarihte tanınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak günümüzde kadınların siya-

sal yaşamda daha etkin bir biçimde yer almaları beklenmektedir. Bununla bir-

likte Türk kadınının siyasete katılımı son derece düşük orandadır. Bir çok ül-

kede kadınlar siyasete Türk kadınlarından geç atılmış olmalarına karşın bu 

alanda gerekli düzeye ulaşmışlardır (29). 

Ancak günümüzde kadınların içinde bulunduğu bu karmaşık konumu top-

lumsal karmaşadan ayırmak olası değildir. Günümüzde ülkemiz son derece kar-

maşık bir toplumsal yapı sunmaktadır. 

Bu yapı içerisinde kadının konumunun bu denli belirsiz olması da oldukça 

doğaldır. Varolan çeşitli kültür gruplarının her birinin kadına yaklaşımı farklı-

dır. Bu kültür gruplarından en önemli üç tanesi şunlardır: Geleneksel değerlere 

önem veren kırsal kesim, batılı çağdaş değerleri benimsemiş kentli kesim, değer 

çatışması yaşayan, geleneksel değerlerden kurtulamamış, çağdaş değerleri tam 

anlamıyla benimseyememiş yeni kentli kesim (11). 
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Kırsal kesimde 'kadının toplumsal konumu genellikle aşağılardadır', kent-

sel kesimde 'kadınlar hem aile içerisinde hem tek başlarına daha özgürdürler ve 

erkeklerle daha eşit bir statüye doğru adım atmışlardır', yeni kentli kesimde ise 

kadınlar, kırsal kesimi aratmayacak denli katı bir aile ve toplum baskısıyla çev-

relenmiştir. Bu yüzden değer çatışmaları, çelişkiler ve kopmalar en dramatik 

boyutlarına bu kesimde ulaşır (11). 

1989 yılında kadınlara da kaymakamlık yolu açılmıştır. Kadının çalışma-

sını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi, Anayasa Mahke-

mesi'nce 1990 tarihinde iptal edilmiştir. Tecavüz mağdurunun hayat kadını ol-

ması halinde cezanın indirilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun 438. mad-

desi, TBMM tarafından 1990 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. İlk kadın eser-

leri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, 14 Nisan 1990 yılında açılmıştır. Şiddete uğ-

rayan kadınlara ve çocuklara destek hizmeti vermek üzere ilk kadın konukev-

leri, 1990 yılında açılmaya başlanmıştır. 2000 yılı itibariyle bu sayı, yediye yük-

selirken kapasiteleri 170'e ulaşmıştır. 1990 yılında "Kadının Statüsü ve Sorun-

ları Başkanlığı" kurulmuştur. Yerel yönetimler özellikle şiddete uğrayan kadın-

lara yönelik hizmet vermeye başlarken, Türkiye'de ilk kadın sığınma evi, Bakır-

köy Belediyesi tarafından 1990 yılında açılmıştır (20). 

Türk kadınının siyasetteki yeri de çok iç açıcı değildir. Türkiye'de kadınlar 

Avrupalı hemcinslerinin 1960'larda ulaştığı seçme ve seçilme hakkını 1934'te 

elde etse de parlementoda temsil açısından hala çok gerilerde yer almaktadırlar 

(20). 

 

Uluslaşma Sürecinde Kadın ve Spor 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kadın hakları da sosyal reformların 

önemli bir unsuru olarak ele alınmıştır. Atatürk Genç Türkiye Cumhuriyetini 

kurduktan sonra kadın haklarına çok önem verdiğini şu sözlerle açıklıyor: “Bi-

zim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdi-

ğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan 

dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken,diğer bir organ işle-

mezse o sosyal toplum felçlidir.” Bu görüşün sonucu olarak 1926 yılında İs-

viçre’den alınan Yurttaşlar Yasası yürürlüğe konmuştur. Daha önce 1924 yılında 

da Tevhid-i Tedrisat kanunu ile Öğretim Birliği sağlanmıştır. Böylece dinsel eği-

timin yerini laik eğitim almıştır. 1927 yılında da tüm Türkiye’de karma eğitime 

geçilmiştir. 1930 yılında da kadınlar oy kullanma ve belediye seçimlerinde aday 

olma hakkını elde etmişlerdir. Kadın- erkek eşitliğini sağlamaya yönelik 
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reformlar,spor alanında da kendisine yer bulmuştur. “Atatürk’ün Türk sporuna 

gerçek desteği ve katkısı sporun ülkede yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi ol-

muştur.” Atatürk’ün spor anlayışında dil, din, ırk, cinsiyet, yaş sınırlaması yok-

tur. Bunun sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bir yıl sonra bütün 

mali olanaksızlıklara karşın 1924 Paris Olimpiyatları’na katılmıştır. Kadınlar da 

bu gelişmeden olumlu etkilenmişler ve sporun çeşitli dallarında kendilerini gös-

termeye başlamışlardır. Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirecek okulların hizmete 

girmesi için 1926 yılında İstanbul Çapa Kız Öğretmen Okulu’nda bir spor kursu 

açılmıştır. Bu kurs için İsveç’ten biri bayan iki öğretmen getirtilmiştir. Dokuz ay 

süren bu kursta başarı gösterenler yurtdışına gönderilmiştir (21). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’de kurulmasından sonra 1926 yı-

lında Türk kadını ilk defa atletizm pistlerinde kendini göstermiştir. Oysa Dün-

yada gelişmiş ülkelerde dahi kadının atletizm pistlerinde boy göstermesi 1926 

yılından sonradır. Kadınların kürek sporunda yer alışları ise 1927 yılındadır. 

Tenis kortlarına ise 1923 yılında çıkmaya başlamıştır. 1929 yılında ise An-

kara’da bir grup kadın tarafından tenis kulübü kurulmuştur. Türk kadını bisiklet 

sporuyla da 1930 yılında tanışmıştır. İlk kadın cimnastikçilerimizden Mübeccel 

Argun ise 1941 yılında modern bir spor salonu açmıştır. Voleybolda ise takım 

kuracak kadar kadın sporcu bulunmadığından, ilk Türk kadın voleybolcü Sup-

hiye Fırat 1929 yılında erkek voleybol takımında oynamaya başlamıştır. 

1930’larda ise yine bir Türk kadını Adana Seyhan Kulübünün başkanlığını üst-

lenmiştir. Bu Türk kadını 

Türkiye’de ilk kadın federe kulüp başkanı Huriye hanımdır. Beden Terbi-

yesi Teşkilatında ise ilk federasyon üyesi kadın, Güneş Çapa olmuştur. Azade 

Tarcan ise ablası Selma Tarcan ile Berlin’de cimnastik eğitimi almıştır. 1936 yı-

lında Berlin’de yapılan Olimpiyat Oyunlarında iki eskrimci kadın sporcu, Halet 

Çambel ve Suat Aşeni Türk ulusunu başarıyla temsil etmiştir. Araya giren İkinci 

Dünya Savaşı, iki Olimpiyat yılını, 1940 ve 1944’ü kan içinde yutmuştu. Sıra 

1948’e geldiğinde savaş sonrasının Londra’da yapılan ilk Olimpiyatlarında bu 

kez genç bir Türk kız atleti, Üner Teoman pistlerdeydi. Böylece bedenini yüzyıl-

lardır kapkara bir dünyada utanarak gizlemek zorunda kalan Türk kadını, Genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, modern dünya görüşü nedeniyle -pek tabii ki 

en başta Atatürk’ün ilerici, akılcı, eşitlikçi, uluscu, evrensel ve insancıl öngörüsü 

sayesinde- pistlerde, kortlarda, stadyumlarda, gösterilerde, spor salonlarında 

özgürce hareket ettirmek fırsatına kavuşmuş oluyordu. (21) 
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Olimpiyatlarda Türk Kadınları 

Fransa'daki lisans öğrenimi sırasında boş vakitlerini eskrim ve binicilikle 

değerlendiren Halet Çambel, 1936 Yaz Olimpiyatlarında 20 yaşındayken eskrim 

dalında Türkiye'yi temsil etti ve Suat Fetgeri Aşeni ile birlikte olimpiyatlara ka-

tılan ilk Türk kadın sporcu oldu. Turnuva sırasında Adolf Hitler tarafından gö-

rüşmeye çağrılan Çambel, hükumetin izni olmadan görüşmeyeceğini bildirerek 

reddettmiştir. Belki Berlin'den madalya ile dönemediler fakat bu iki genç kadın 

her zaman Türkiye'nin ilk kadın olimpiyatçıları olarak hatırlanacaktır (22). 

 

 

Eskrimde Türkiye'yi temsil eden Halet Çambel (solda) ve Suat Fetgeri 

Aşeni. Berlin 1936 Hülya Şenyurt, 1992 Barselona olimpiyatlarında Judo da-

lında yarışmış ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu ün-

vanını elde etmiş ve bu başarısı ile tarihe geçmiştir (22). 

1995'te Filipinler'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan ül-

kemize altın madalya ile dönen Hamide Bıçkın Tosun, 2000 yılında Sidney'de 

düzenlenen olimpiyat oyunlarında 57 kg da bronz madalya sahibi olmuş ve Tür-

kiye'de ilk olimpiyat madalyasına sahip olan tekvandocu ünvanını elde etmiştir 

(22). 

Türkiye'ye ilk olimpiyat şampiyonluğu kazandıran sporcumuz Nurcan 

Taylan, halterde 6 Avrupa ve 2 Dünya rekoru kırmıştır. 2004 yılında Atina'daki 

olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1936_Yaz_Olimpiyatlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1936_Yaz_Olimpiyatlar%C4%B1%27nda_T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/1936_Yaz_Olimpiyatlar%C4%B1%27nda_T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suat_Fetgeri_A%C5%9Feni&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suat_Fetgeri_A%C5%9Feni&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://tr.wikipedia.org/wiki/2004
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atina
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atina
http://tr.wikipedia.org/wiki/Olimpiyatlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Olimpiyatlar
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kazanmış ve böylece Türk spor tarihinde ilk defa bir kadın sporcu bu başarıya 

ulaşmıştır (22). 

Pekin'de düzenlenen 2008 yaz olimpiyatlarında ise 5000 ve 10000 met-

rede mücadele eden orta ve uzun mesafe koşucumuz Elvan Abeylegesse bu ya-

rışları 2. sırada tamamlayarak 2 gümüş madalya sahibi olmuş ve Türk atletiz-

mine olimpiyatlardaki ilk gümüş madalya kazandıran isim olmuştur. Yine aynı 

olimpiyatlarda Tekvando dalında mücadele eden sporcumuz Azize Tanrıkulu 57 

kiloda gümüş madalyanın sahibi olmuştur. Pekin'den madalya ile dönen üçüncü 

sporcumuz olan Sibel Özkan, 48 kg da gümüş madalyayı elde etmiştir (22). 

Ayrıca koparmada 88 kg, silkmede 117 kg yaparak toplamda 205 kg ile 

kişisel en iyi derecesini gerçekleştirmiştir (22). 

 

 
Milli Sporcumuz Nurcan Taylan 

 

Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 1500 metrede 4.10.23 

derecesiyle birinci olup Türkiye'ye olimpiyatlarda atletizm dalında ilk altın ma-

dalyayı kazandıran sporcumuz Aslı Çakır Alptekin'dir. Aynı yarışta 4.10.43 lük 

derecesiyle 2. olan Gamze Bulut ise ülkemize gümüş madalya ile dönmüş ve göğ-

sümüzü kabartmıştır (22). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pekin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pekin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
http://tr.wikipedia.org/wiki/2012_Yaz_Olimpiyatlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/2012_Yaz_Olimpiyatlar%C4%B1
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Aslı Çakır Alptekin 1500 metre koşusunda 

 

2012 Yaz olimpiyatlarına Tekvando dalında ülkemizi temsil eden Nur Ta-

tar gümüş madalya alarak göğsümüzü kabartmıştır. Nur 2014 yılının ağustos 

ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 

Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden "16 altın çocuğu" 

arasında yer almıştır (22). 

 

Kelime Aydın Çetinkaya Salt Lake City'de yapılan Kış Olimpiyatlarına ka-

tılarak Kış Olimpiyatlarına katılmış ilk Türk bayan sporcu ünvanını elde etmiştir 

(22). 

 

 

Tablo1. Yaz Olimpiyatlarına Katılan Bayan Sporcularımız (23) 
1936 Berlin 1948 Londra 1960 Roma 1972 Münih 

 
Eskrim 
Özden Ezinler 

1976 Montreal 

Eskrim Suat F. 
Aşeni Halet 
Çambel 

Atletizm 
Üner Teoman 

Atletizm Canel 
Konvur Gül Çıray 
Akbaş 
Aycan Önel 

Tramplen 
Suzan Peri Özkum 

 



Nimet Haşıl KORKMAZ – Fatma DEMİR 

566 
 

1984  

Los Angeles 

 

Atletizm 

Semra Aksu 

 

Okçuluk 

Tülin Çavlı 

1988 Seul 

 

Atletizm 

Semra Aksu 

 

Atıcılık 

Zeynep Oka 

 

Okçuluk 

Elif Ekşi  

Selda Ünsal Huriye 

Ekşi 

 

Taekwondo 

Züleyha Tan 

1992 

Barcelona 

 

Judo 

Hülya Şenyurt 

Derya Çalışkan 

 

Taekwondo 

Arzu Tan Ayşegül 

Ergin 

Abbe Kıvrık 

 

Okçuluk 

Elif Ekşi  

Natalia Nasaridze  

Zehra Öktem 

1996  

Atlanta 

 

Atletizm 

Aysel Taş  

Serap Aktaş 

 

Judo 

Hülya Şenyurt  

İlknur Kobaş 

 

Okçuluk 

Elif Altınkaynak 

Natalia Nasaridze 

Elif Ekşi 

 

Yelken 

Ayşe Sözeri  

 

Yüzme  

Nida Zuhal 

2000  

Sydney 

 

Atletizm 

Oksana Mert 

Süreyya Ayhan 

Ebru Kavaklıoğlu 

Serap Akkaş 

 

Atıcılık 

Ayşe Kil 

 

Judo 

Neşe Şensoy 

 

Okçuluk 

Natalia 

Nasaridze 

Elif Altınkaya 

Zekiye Keskin 

Şatır 

 

Taekwondo 

Döndü Güvenç 

Hamide Tosun 

 

Yelken 

İlknur 

Akdoğan 

 

Yüzme 

Derya Erke 

Ayşe Biker 

İlkay Dikmen 

2004  

Atina 

 

Halter 

 Nurcan Taylan 

Aylin Daşdelen  

Sibel Şimşek 

Şule Şahbaz  

Reyhan 

Arabacıoğlu 

 

Atletizm 

Elvan Abeylegesse  

Yeliz Ay 

Ebru Kavaklıoğlu  

Tezeta Desalgn  

Dengersa 

Binnaz Uslu  

Filiz Kadoğan 

Anzhela Astro-

chanka 

 Lale Öztürk 

 

Yüzme  

Gülşah Gönenç  

Şadan Derya Erke 

Yasemin Özlem 

Taşkın İlkay Dik-

men 

 

Judo 

Neşe Şensoy 

 

Okçuluk 

Damla Günay  

Natalia Nasaridze  

Zekiye Şatır 
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2008 Pekin 
 
 

Atletizm 
Nevin Yanıt  

Elvan Abeylegesse 
Aslı Çakır Alptekin 

Türkan Erişmiş 
 Özge Gürler 

Almitu Bekele Degfa 
Merve Aydın 

Sviatlana Sudak  
Torun 

Bahar Doğan  
Melis Mey 

 
Halter  

Nurcan Taylan  
Sibel Özkan 

 
Masa Tenisi 

Melek Hu 
 

Okçuluk 
Zekiye Şatır 

 
Taekwondo  

Azize Tanrıkulu  
Sibel Güler 

 
Yüzme  

Buse Günaydın 
 Gülşah Gönenç 

2012 Londra 

 
Atıcılık 

Çiğdem Özyaman 
Nihan Kantarcı 

 
Atletizm 

Nimet Karakuş 
Nevin Yanıt 

Aslı Çakır Alptekin 
Gamze Bulut 

Tuğba Karakaya 
Semiha Mutlu  

Binnaz Uslu  
Gülcan Mıngır 

Özlem Kaya 
Birsen Engin 
Meliz Redif  
Pınar Saka 

Sema Aydemir 
Apak 

Nagihan Karadere 
Dudu Karakaya 

Merve Aydın 
Kıvılcım Kaya 

Tuğçe Şahutoğlu 
Bahar Doğan Sul-

tan Haydar Ümmü 
Kiraz Melis Mey 

Burcu Ayhan 

 
Badminton 

Neslihan Yiğit Basket-
bol Birsel Vardarlı 

Esmeral Tunçluer Işıl 
Alben 

Kuanitra Holingsvorth 
Nevriye Yılmaz Nilay 

Kartaltepe Şaziye 
İvegin Tuğba Palazoğlu 

Tuğçe Canıtez 
Yasemin Begüm Dal-

galar Yasemin 
Horasan 

 
Cimnastik 

Göksu Üçtaş Elif Jale 
Yeşilırmak 

 
Halter  

Nurdan Karagöz Aylin 
Daşdelen Bediha Tun-

adağı 
Sibel Şimşek 

 
Judo 

Gülşah Kocatürk 
 

Masa Tenisi  
Melek Hu Okçuluk 

Begül Löklüoğlu 
 

Taekwondo 
Nur Tatar 

 
Voleybol  

Esra Gümüş Gülden 
Kuzubaşıoğlu 

Gizem Güreşen 
Büşra Cansu 

Polen Uslupehlivan 
Bahar Toksoy 

Özge Kırdar Çem-
berci 

Gözde Sonsırma 
Naz Aydemir Ne-

riman Özsoy Eda Er-
dem Dündar 

Neslihan Darnel 
 

Yelken 
Nazlı Çağla Dö-

nertaş 
 

Yüzme 
Dilara Buse 
Günaydın 

Burcu Dolunay 
Hazal Sarıkaya 
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2016 Rio de Janeiro 

Atletizm Badminton Okçuluk 
Yasemin Ecem Anagöz 

 
Tenis 

Çağla Büyükakçay 
 

Yüzme 
Viktoria Zeynep Güneş  

Nida Eliz Üstündağ 
Ekaterina İvanova Av-

ramova 
 

Modern Pentatlon 
İlke Özyüksel 

 
Taekwondo 

Nur Tatar Askari 
 

Yelken 
Nazlı Çağla Dönertaş  

Dilara Uralp 

Yasemin Can Özge Bayrak 

Meryem Akdağ  

Özlem Kaya Basketbol 

Tuğba Güvenç  
Kıvılcım Kaya Salman 

Basketbol A Kadın Milli 
Takımı 

Tuğçe Şahutoğlu  

Emel Dereli Jimnastik 

Esma Aydemir 
Meryem Erdoğan 

Tutya Yılmaz 

Nilay Ersun  
Sultan Haydar  

Karin Melis Mey 

Eskrim 
İrem Karamete 

Halter Güreş 

Mehtap Kurnaz  
Duygu Aynacı  

Assiya İpek 

Bediha Gün  
Elif Jale Yeşilırmak 

Hafize Şahin 
Buse Tosun 

 Yasemin Adar 

Kano  

Lasma Liepa Judo 

Masa Tenisi Kayra Almira Sayit 

Melek Hu Dilara Lokmanhekim 

 Büşra Katipoğlu 

 

Tablo 2. Kış Olimpiyatlarına Katılan Bayan Sporcularımız (23) 
 

2002 Salt Lake 
 

2006 Torino 
2010 

Vancouver 
 

Kayak  
Tuğba Daşdemir 

Kelime 
Çetinkaya 

 
Artistik Buz 

Pateni  
Tuğba Ka-
rademir 

 
2014 Sochi 

 
Kayak  

Tuğba Kocaağa 
Kelime 

Çetinkaya 
 

Artistik Buz 
Pateni  
Alisa 

Agafonova 

2018 
PyeongChang 

 
Kayak  

Özlem Çarıkcıoğlu 
Ayşenur Duman 

 
Artistik Buz  

Pateni 
Alisa Agafonova 

 Kayak 

Kayak Kelime Aydın 

Kelime 
Çetinkaya 

Duygu Gül 
Ulusoy 

 Artistik Buz  
Pateni 

 Tuğba 

 Karademir 
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Tablo 3. 2014 Yılında Ülkemizde Federasyonlara Bağlı Lisanslı Bayan 

Sporcu Sayısı (24) 

 
 Lisansl 

ı 

Faal  Lisansl 

ı 

Faal  Lisanslı Faal 

Atletizm 80,215 5,719 Güreş 6,965 1,561 Satranç 275,247 38,293 

Aticilik Ve 

Avcilik 

3,774 788 Halk 

Oyunları 

74,031 13,387 Sualtı Sporları 3,371 174 

Badminton 36,977 8,177 Halter 2,398 692 Sutopu 2,676 272 

Basketbol 41,631 0 Hava Sporları 184 164 Taekwondo 128,058 34,720 

Bedensel 

Engelliler Spor 

1,060 256 Hentbol 41,864 4,590 Tenis 22,040 11,471 

Bilardo 1,945 319 Herkes İçin 

Spor 

64,340 3,033 Triatlon 1,439 48 

Binicilik 2,843 869 Hokey 4,617 634 Voleybol 166,565 31,340 

Bisiklet 5,234 909 Judo 32,102 8,036 VücutGeliştirme 

Finess 

13,568 1,911 

Bocce, Bowling 

Ve Dart 

12,063 2,172 Kano 2,278 227 Wushu 22,973 7,958 

Boks 14,629 4,073 Karate 61,655 13,845 Yelken 4,721 1,553 

Briç 2,081 649 Kayak 8,840 1,233 Yüzme 71,226 8,372 

Buz Hokeyi 2,168 308 Kick Boks 35,301 11,669 Özel 

SporcularSpor 

4,852 1,113 

Buz Pateni 2,629 680 Kürek 1,474 280 İzcilik 49,299 3,823 

Cimnastik 42,124 12,136 Kızak 300 49 İşitme Engelliler 

Spor 

1,914 101 

Curling 300 195 Masa Tenisi 40,863 3,479  

Toplam Lisanslı Sporcu 1,469,314 Dans Sporlari 7,656 623 Modern 

Pentatlon 

1,664 376 

Dağcilik 13,234 2,009 Motosiklet 1,582 81 

Eskrim 5,361 1,618 Muay Thai 15,647 4,782 

Geleneksel Spor 

Dallari 

1,915 1,047 Okçuluk 10,560 2,464  

Toplam Faal Sporcu 257,659 

Gelişmekte 

Olan Sporlar 

2,321 230 Oryantiring 7,558 1,596 

Golf 2,422 298 Oto Sporları 601 122 

Görme 

Engelliler Spor 

1,214 424 Ragbi 2,745 711 
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SONUÇ 

Atatürk'ün Türk toplumuna getirdiği yenilikler, Osmanlı Dönemindeki 

"ıslahat" ya da "reform" hareketlerinden çok farklıdır. Atatürk, Türk toplu-

munda tedrici değil, bütüncül değişim fikriyle yola çıkmıştır. Türk toplumunda 

gerçekleştireceği bütüncül değişimin başarılı olması için, toplumda kadının ye-

rinin çağdaşlık ve bilimsellik doğrultusunda ele alınması gerekliliğini, kadının 

bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli bir varlık olduğunu gören ender 

dünya liderlerinden biridir. Atatürk'ün değişim hareketinin temel amacı insan 

hak ve özgürlüklerinin temelini oluşturduğu demokrasiyi gerçekleştirmektir. 

Bunun için de en başta Laiklik olmak üzere bir dizi ilke ortaya koymuştur. Ata-

türk'ün temel amacı zihinleri kör karanlıktan, akıl dışı hurafelerden, körü kö-

rüne bağlanılan dogmalardan kurtarmak kadar, kadın-erkek ayırt etmeden be-

denleri özgür kılmaktı. Bu açıdan Atatürk spora kadının katılımını da, sadece 

öjenik olarak ele almamış, kadınerkek özgür ve eşit yurttaşlardan oluşacak ulus 

bilincinin temel taşı olarak görmüştür. Günümüzün çağdaş Türkiye'sinde kadın-

lar birçok hakları yasal olarak elde etmiş olmalarına karşın halen toplumsal ko-

numları için mücadele vermektedirler. Hükümet programlarında her nekadar 

sporla ilgili birçok konu gündeme getirilmiş olsa da uygulanmaya geçilmesinde 

sorunlar olduğu bir gerçektir. Sporun gelişmesi ve kadının daha fazla sporda yer 

alması için spor ortamlarını bilen ve çok iyi analiz edebilen yöneticilerin iş ba-

şına gelmesinin sorunları aşmada katkısı olacaktır. 

Özelliklede toplumsal cinsiyet önyargılarının ve bu önyargılara dayalı cin-

siyetçi davranışların çoğunlukla kadın bedeni (bedensel olarak zayıflığı, beden-

sel görünümü) üzerinden yürütüldüğü düşünüldüğünde, kadınların kendi be-

denlerini tanımaları ve bedensel yeterliliklerini farketmelerinin onların kendi-

lerini algılama biçimlerini ve özgüvenlerini olumlu yönde etkileyeceği kanısın-

dayım. 

Sonuç olarak fazla irdelenmemiş bir alan olarak kadının spordaki konumu 

çok farklı eksenlerde tartışılacak bir konu olarak görülmektedir. Olası boyutlara 

kısaca değinmek zorunda kaldığım bu çalışmada, eksik sadece kadının sporda 

yer almasında değil aynı zamanda sporcu bedenlerinin deneyimlerinin farkında 

olunmamasıdır. Bu alanda çalışmaların daha fazla yapılması gerekmektedir. Ça-

lışmalar kadının her alanda ilerlemesine katkı sağlayacak ve gelecekte daha iyi 

bir konumda olunacaktır. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme  
ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin  

İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Meral TANER DERMAN1055 

Hatice HOPOĞLU  

Rabia ÖZCAN 

Giriş 

Problem, bir kimsenin hedefe ulaşmasında karşısına çıkan engeller olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde yaşanan gelişmeler kişiyi birçok problem duru-

muyla baş başa bırakmaktadır. Problem dediğimizde birçoğumuzun zihninde 

sadece derslerde gördüğümüz matematik problemleri canlanmaktadır, fakat 

yaşantımızda karşımıza çıkan her engel bir problem durumudur (Cüceloğlu, 

1990). Gün içinde birçok problemle karşılaşır ve çözümler üretiriz. Bu problem-

lere çözüm üretmede en büyük yardımcımız ise deneyimlerimizdir. 

Cüceloğlu’na göre (1990) önceki deneyimlerimiz bize problem çözmede 

yardımcı olabildikleri gibi, bazı güçlükler ve engeller de yaratabilirler. Daha ön-

ceki deneyimlerimiz nedeniyle nesnelerin belirli işlevlerine takılı kalarak yeni 

işlevler üretmede zorlanabiliriz. Örneğin, “Çanta kitap taşımak içindir.” Bu iş-

leve takılmanın sonucunda çantayı yaratıcı bir biçimde yeni durumlarda kullan-

mayı beceremeyiz. Yorgun olan bir kimse durakta beklerken çantasını sandalye 

gibi kullanıp oturarak dinlenebileceğini akıl edemez. Çocuklarda ise bu beceri 

daha fazladır örneğin bulduğu tavayı davul olarak kullanan çocuk kullandığı ma-

teryalin işlevine takılmadan ona yeni işlevler yükleyerek o anki problem duru-

muna kolayca çözüm üretir. 

Problem çözmede karşımıza çıkan engelleri yok edebilmek için eleştirel 

düşünme becerisine ihtiyaç duyarız. Facione (1998), problem çözme için en et-

kili yollardan birinin "eleştirisel düşünce” modeli ile probleme yaklaşmak oldu-

ğunu belirtmiştir (Akt. Seferoğlu ve Akbıyık, 2006).  

Eleştirel düşünme ile ilgili birçok tanım mevcuttur. Cüceloğlu (1994)’na 

göre düşünme içinde bulunduğumuz olay ve durumların aktif bir şekilde, bir 

                                                           
1055 Bursa Uludağ Üniversitesi, mtaner@uludag.edu.tr, Bursa TÜRKİYE 
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amaca yönelik örgütlenmiş zihin süreçleri tanımlamaktadır. Watson ve Glaser, 

eleştirel düşünme insanın amaç, inanç, değer ve tutumları belirleme kabiliyeti 

olarak tanımlamıştır (Akt. Seferoğlu ve Akbıyık, 2006).  

Ennis (1985) tarafından eleştirel düşünme bireyin ne yapacağına, neye 

inanacağına karar vermesi üzerine odaklanmış yansıtıcı ve mantıklı düşünme 

olarak tanımlamıştır. Ayrıca eleştirel düşünmenin üç tür özelliğinden bahsetmiş 

ve bunları; yargılama, bilginin geliştirme ve sorgulama olarak ele almıştır (Akt. 

Akbıyık ve Seferoğlu, 2006). Lai (2011) de eleştirel düşünmeyi tümevarımsal 

(parça-bütün) ya da tümdengelimsel (bütün-parça) zihin yürütmesiyle çıka-

rımda bulunma, karar verme, problem çözme gibi becerilerin birleşmesi olarak 

tanımlamaktadır (Akt. Gencel ve Candan, 2014). 

Günümüzde demokratik ve küreselleşen dünyayı dikkate aldığımızda 

eleştirel düşünmenin bir zorunluluk haline geldiği çok kolay belirtilebilir (Akbı-

yık ve Ay, 2014). Epstein (1999)’ e göre eleştirel düşünme, bilginin ve bizi ikna 

etmeye çalışan kişilerin çok fazla olduğu dünyaya karşı bir savunma mekaniz-

ması olarak tanımlanmıştır (Akt. Akbıyık ve Ay, 2014). Bu kapsamda bireylerde 

eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi gerekmektedir.  

Problem çözme becerileri gelişmiş kişilerin günümüzde yaşanan bilimsel 

ve teknolojik gelişmelerin tamamına yakınında etkisi bulunmaktadır. Araçlar ve 

yöntemler problem çözme becerisi sayesinde gelişerek ve yaşamımızda olumlu 

yönde ilerleme ve değişiklikler sağlamaktadır. Problem çözme becerisi aynı za-

manda günlük yaşamımızın birçok anında ihtiyaç duyduğumuz bir beceri türü-

dür. Alışveriş yapma gibi basit işlerden yaşamımızı etkileyen önemli sorunların 

çözümüne kadar birçok durumda problem çözme becerisinden yararlanılmak-

tadır (Kesgin, 2006). 

Problem çözme çocukluk döneminden itibaren öğrenilir, problem çözme 

becerileri ise okul hayatında geliştirilmektedir (Polat, 2008). Problem çözme 

becerisi üzerine yapılan çalışmalar problem çözme becerisinin eğitim yoluyla 

geliştirilebileceğini göstermektedir (Boser, 1993). Sosyal becerilerin temelinin 

atıldığı okul öncesi dönemde alınan eğitim problem çözme ve eleştirel düşünme 

becerilerinin çocuklara kazandırılmasında büyük bir önem taşımaktadır.  

Yetim ve Göktaş (2000), bir ülkenin kalkınması için o toplumda yaşayan 

öğretmenlerin iyi şekilde yetiştirilmesi ve görevlerini en iyi şekilde yapabilecek 

mesleki ve kişisel özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu ne-

denle öğretmenlerde düşünme becerilerinin gelişmesi ve kullanılması büyük bir 

önem taşımaktadır.  
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Eğitim-öğretim için yapılan çalışmalara bakıldığında,  son zamanlarda dü-

şünme becerileri konusuna yoğunlaştırıldığı ve bu becerilerin geliştirilmesine yö-

nelik programların hazırlanmasıyla ilgili fikirlerin öne atıldığı görülmektedir. Eği-

timin bu beceriler üzerindeki etkisi öğretmenin de problem çözme becerisine sa-

hip olması gerektiğini göstermektedir. Çocukların problem çözme becerileri üze-

rinde etkili olan bireyler arasında öğretmenler önemli bir yer tutmaktadır.  

Problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi üzerine yapılan çalışmalar, 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerisinin eğitim yoluyla geliştirilebilece-

ğini göstermektedir. Sosyal becerilerin temelinin atıldığı okul öncesi dönemde alı-

nan eğitim, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin çocuklara kazandı-

rılmasında büyük bir önem taşımaktadır.  

Öğretmenlerin çocuklar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda 

problem çözme becerisi yüksek olan öğretmenlerin sınıfta karşılaştığı problem-

leri daha kolay çözebileceği ve çocuklara bu konuda olumlu örnek oluşturarak ço-

cukların da problem çözme becerilerini geliştirebileceği düşünülmektedir (Cey-

lan ve arkadaşları, 2012). 

Öğretmenlik mesleği, çözüm odaklı ve sosyal ilişki temeli üzerine kurulu bir 

meslektir. Bu mesleği yapan öğretmenlerin kaliteli bir eğitimci olabilmesinin yolu 

yüksek problem çözme ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalarından geç-

mektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme ve problem çözme be-

cerilerine sahip olmaları sınıf ortamında verecekleri eğitimi etkileyecek ve çocuk-

ların kendi yaşamlarında karşılaştıkları problemlerini çözerken tek bir yöntem 

yerine farklı düşünme becerilerini kullanarak ve kendi problemlerine yaratıcı çö-

zümler üretecek düzeye gelecektir. Bu açıdan bakıldığında, bu araştırmanın temel 

amacı okul öncesi öğretmenlerinin bazı özellikleri göz önünde bulundurularak 

eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Bu amaçla aşa-

ğıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Okul öncesi öğretmenlerinin mezun olunan okul türüne göre problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerileri farklılık göstermekte midir? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin kıdem yıllarına göre problem çözme ve 

eleştirel düşünme becerileri farklılık göstermekte midir? 

3. Okul öncesi öğretmenlerinin grubundaki çocukların yaşına göre prob-

lem çözme ve eleştirel düşünme becerileri farklılık göstermekte midir? 

4. Okul öncesi öğretmenlerinin grubundaki çocukların sayısına göre prob-

lem çözme ve eleştirel düşünme becerileri farklılık göstermekte midir? 

5. Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme ve eleştirel düşünme bece-

rileri arasında ilişki var mıdır? 
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Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürü-

tülmüştür. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlamayan ve bu durumu herhangi bir şekilde değiş-

tirme, etkileme çabası göstermeyen bir yaklaşımdır (Karasar, 2015). 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki okul öncesi öğretmenleri oluştur-

maktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfî örneklem yöntemi ile belirle-

nen, araştırmaya gönüllü olarak katılan, Bursa, Diyarbakır, Kütahya ve İzmir 

ilinde görev yapmakta olan 112 kadın ve 13 erkek olmak üzere 125 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Verilerinin toplanmasında, okul öncesi öğretmenleri hakkında bilgi topla-

mak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Okan 

Sarıgöz (2014) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Becerileri Anketi” ile 

Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner 

(1993) tarafından Türkçe formuna uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kul-

lanılmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu: 

Bu form araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları 

okul türü, kitap gazete okuma sıklık ve alışkanlıkları, cinsiyetleri, kıdem yılları 

gibi bilgilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 

 

Eleştirel Düşünme Becerisi Anketi: 

Araştırmada kullanılan anket beşli likert türünde (1) Kesinlikle Katılmı-

yorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Ka-

tılıyorum şeklinde 22 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Eleştirel 

Düşünme Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları hesaplanmış ve anketin 

Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,80 olarak tespit edilmiştir. Anket,  okul 

öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 125 okul öncesi öğretmenine uygu-

lanmış ve okul öncesi öğretmenlerinin bazı demografik değişkenlere bağlı ola-

rak eleştirel düşünme becerileri tespit edilmiştir. 
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Problem Çözme Envanteri: 

Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen Problem Çözme Öl-

çeği, Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) Türkçe formuna uyarlanmıştır. 

35 maddeden oluşan ölçek, “Hiçbir zaman, ender olarak, arada sırada, sık sık, 

çoğunlukla ve her zaman” biçiminde altılı Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin puan-

laması yapılırken, olumlu ifadelerde “ her zaman böyle davranırım” 6, “hiçbir 

zaman böyle davranmam” 1 puan olarak kodlanmıştır. Ölçeğin 1, 2, 3, 4, 11, 13, 

14,15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 34 numaralı maddeler ters puanlanırken 9, 22 ve 29 

numaralı maddeler puanlamaya katılmamaktadır. Ölçekten alınan puanların 

yüksek olması bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz 

olarak algıladığını ifade etmektedir (Turan, 2010). Ölçeğin puan aralığı 32-

192’dir. Ölçek, “aceleci yaklaşım”, “düşünen yaklaşım”, “kaçıngan yaklaşım”, 

“değerlendirici yaklaşım”, “kendine güvenli yaklaşım” ve “planlı yaklaşım” ola-

rak 6 faktörden oluşurken, Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) yapılan 

güvenirlik hesaplamasında iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,88 bulunmuştur. 

Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin;   

"Aceleci Yaklaşım" (13, 14,15, 17, 21,  25, 26, 30 ve 32. maddeler),   

"Düşünen Yaklaşım" (18, 20, 31, 33. ve 35. maddeler),   

"Kaçıngan Yaklaşım" (1, 2, 3 ve 4. maddeler),   

"Değerlendirici Yaklaşım" (6, 7. ve 8. maddeler),    

"Kendine Güvenli Yaklaşım" (5, 23, 24, 27, 28. ve 34. maddeler),   

"Planlı Yaklaşım" (10, 12, 16, 19. maddeler) olarak ölçeğin Türkiye uyar-

lamasında 6 faktör bulunmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997: 79-85). 

Bu araştırmada öğretmenlerin problem çözme becerileri,  Problem Çözme 

Envanteri’nin altı boyutunu oluşturan problem çözme yaklaşımları açısından 

değerlendirilmiştir.   

 

Araştırmada ölçülen problem çözme yaklaşımları kısaca şunlardır: 

Aceleci Yaklaşım: Kişinin bir problemle karşılaştığı zaman bu problemi 

çözebilmek için aklına gelen ilk fikirle düşünmeden hareket etmesidir. Kişinin 

problem çözerken değişik yöntemleri dikkate alıp almadığını içerir.   

 

Düşünen Yaklaşım: Kişinin problem çözümünde karar vermeye çalışır-

ken seçeneklerin sonuçlarını tartması, ölçmesi ve karşılaştırma yapabilmesidir. 

Bu yaklaşım, kişinin bir problemle karşılaştığında problemi anlamaya çalışıp ça-

lışmadığını, gözden geçirip geçirmediğini ve konuyla ilgili her türlü bilgiyi dik-

kate alıp almadığını ölçer.   
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Kaçıngan Yaklaşım: Kişinin problem durumu ile karşılaştığında prob-

lemi tanımaya çalışmaması, problemin çözümü için hiçbir fikir yürütmemesi, 

problem çözümünde başarısız olma korkusu yaşaması ve problemi çözme ko-

nusunda hiçbir değerlendirme yapmamasıdır. 

 

Değerlendirici Yaklaşım: Kişinin problem çözümünde belli bir yöntemi 

denedikten sonra ortaya çıkan sonuç ile kendi düşündüğü sonucu karşılaştır-

masıdır. Problem çözme sürecinin her adımında farklı seçenekleri göz önünde 

bulundurup her bir seçeneği değerlendirmeyi içerir. 

 

Kendine Güvenli Yaklaşım: Kişinin karşılaştığı problem durumu karşı-

sında problemi çözme konusunda kendine güvenmesidir. Kişinin kendini prob-

lem çözme açısından yeterli hissetmesidir. 

 

Planlı Yaklaşım: Kişinin probleme odaklanması ve planlı bir şekilde elin-

deki verileri kullanarak çözüme ulaşmasıdır. Problem çözümü zor da olsa kişi 

kendisinin yetenekli olduğunu düşünür (Ünüvar, 2003).   

 

Verilerin Analizi 

Öğretmenlerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin; mezun 

oldukları okul türü, kıdem yılları, grubundaki çocukların sayısı ve yaşına göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için “tek yönlü varyans analizi”; 

Eleştirel düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi in-

celemek amacıyla “Pearson korelasyon analizi” yapılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular 

tablolar halinde verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 1: Mezun olunan okul türüne göre okul öncesi öğretmenlerinin 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi 

 Okul Türü n Ortalama ss. Std.  Hata 

Problem Çözme 

Lisans 105 79,18 16,89 1,65 

Diğer 4 82,00 23,09 11,55 

Ön Lisans 16 72,25 18,60 4,65 

Toplam 125 78,38 17,31 1,55 

Eleştirel  

Düşünme 
Lisans 105 84,05 8,57 0,84 

 Diğer 4 75,50 23,04 11,52 

 
Ön Lisans 16 83,69 15,12 3,78 

Toplam 125 83,73 10,21 0,91 

 

Mezun olunan okul türü lisans olan öğretmenlerin problem çözme bece-

rileri ortalamasının 79,18; mezun olunan okul türü diğer (Formasyon ve yüksek 

lisans) olan öğretmenlerin ortalamasının 82; mezun olunan okul türü ön lisans 

olan öğretmenlerin ortalamasının ise 72,25 olduğu saptanmıştır. Mezun olunan 

okul türüne göre öğretmenlerin ortalama problem çözme becerilerine sahip ol-

dukları görülmüştür. Mezun olunan okul türü diğer olan öğretmenlerin en dü-

şük problem çözme becerilerine sahip olduğu belirlenirken, mezun olunan okul 

türü ön lisans olan öğretmenlerin problem çözme becerileri en yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Eleştirel düşünme becerilerine bakıldığında ise mezun olunan 

okul türü lisans olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ortalamasının 

84,05; mezun olunan okul türü diğer olan öğretmenlerin ortalamasının 75,50; 

mezun olunan okul türü ön lisans olan öğretmenlerin ortalamasının ise 83,73 

olduğu saptanmıştır. Mezun olunan okul türüne göre öğretmenlerin ortalama 

eleştirel düşünme becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Mezun olunan okul 

türü lisans olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri en yüksek iken me-

zun olunan okul türü diğer olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri en 

düşük olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 2: Mezun olunan okul türüne göre okul öncesi öğretmenlerinin 

problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin varyans analizi ile incelen-

mesi 

 Okul Türü 
Karelerin 

Ortalaması 
sd. 

Ortalamala-

rın Karesi 
f p 

Problem 

Çözme 

Gruplar Arası 721,01 2 360,50 1,21 0,30 

Grup İçi 36454,56 122 298,81   

Toplam 37175,57 124    

Eleştirel  

Düşünme 

Gruplar Arası 281,55 2 140,78 1,36 0,26 

Grup İçi 12659,20 122 103,76   

Toplam 12940,75 124    

 

Mezun olunan okul türüne göre problem çözme ve eleştirel düşünme be-

cerilerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucuyla ben-

zer olarak Ceylan ve arkadaşları (2012), Sesli ve Bozgeyikli (2015), Kesgin 

(2006), Bağçeci ve Kinay (2013) ve Korkmaz (2009) yapmış oldukları araştırma 

sonucunda mezun olunan okul türüne göre problem çözme ve eleştirel dü-

şünme becerilerinde anlamlı bir farklılık olmadığını görmüşlerdir. 

 

Tablo 3: Kıdem yılına göre okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme 

ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi 

 Kıdem Yılı n Ortalama ss. Std.  Hata 

Eleştirel Dü-

şünme 

1-5 yıl 52 80,54 11,71 1,62 

6-10 yıl 40 85,60 8,30 1,31 

11+ yıl 33 86,48 8,55 1,49 

Toplam 125 83,73 10,22 0,91 

Problem 

Çözme 

1-5 yıl 52 77,25 17,82 2,47 

6-10 yıl 40 81,17 18,27 2,89 

11+ yıl 33 76,79 15,31 2,67 

Toplam 125 78,38 17,31 1,54 

 

Kıdem yılı 1-5 yıl arası olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisi or-

talamasının 80,54; kıdem yılı 6-10 yıl arası öğretmenlerin ortalamasının 85,60; 

kıdem yılı 11 ve üzeri olan öğretmenlerin ortalamasının ise 86,48 olduğu 
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saptanmıştır. Kıdem yıllarına göre öğretmenlerin ortalama eleştirel düşünme 

becerisine sahip oldukları görülmüştür. Problem çözme becerilerine bakıldı-

ğında ise kıdem yılı 1-5 yıl arası olan öğretmenlerin problem çözme becerisi or-

talamasının 77,25; kıdem yılı 6-10 yıl arası öğretmenlerin ortalamasının 81,17; 

kıdem yılı 11 ve üzeri olan öğretmenlerin ortalamasının ise 78,38 olduğu sap-

tanmıştır. Kıdem yıllarına göre öğretmenlerin ortalama problem çözme sahip 

oldukları görülmüştür.  

 

Tablo 4: Kıdem yılına göre okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme 

ve eleştirel düşünme becerilerinin varyans analizi ile incelenmesi 

 Kıdem Yılı 
Karelerin  

Ortalaması 
sd. 

Ortalamaların 

Karesi 
f p 

Eleştirel Dü-

şünme 

Gruplar Arası 919,99 2 459,99 4,67 0,01 

Grup İçi 12020,77 122 98,53   

Toplam 12940,75 124    

Problem 

Çözme 
Gruplar Arası 462,53 2 231,26 0,77 0,47 

 
Grup İçi 36713,04 122 300,93   

Toplam 37175,57 124    

 

Varyans analizi sonuçlarına bakıldığında kıdem yılına göre okul öncesi öğ-

retmenlerinin eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, 

problem çözme becerileri arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiş-

tir. Araştırma sonucuyla benzer olarak Sesli ve Bozgeyikli (2015), Keskin(2006) 

ve Korkmaz (2009) yapmış oldukları çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerinin 

kıdem yılının problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde anlamlı 

bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  Bağçeci ve Kinay (2013) yapmış ol-

dukları araştırmada kıdem yılının problem çözme becerileri üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kıdem yılına göre okul öncesi öğretmen-

lerinin eleştirel düşünme becerisi arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynak-

landığı Tablo 4’te ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
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Tablo 5: Kıdem yılına göre okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel dü-

şünme becerileri arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan tukey 

testi sonuçları 

 

Farklılığı oluşturan grubun kıdem yılı 1-5 yıl olan okul öncesi öğretmen-

lerinden kaynaklandığı görülmüştür. Kıdem yılı 1-5 yıl arası olan okul öncesi 

öğretmenlerin (ortalama: 80,5) eleştirel düşünme becerilerinin daha düşük ol-

duğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin kıdem yılları ile eleştirel dü-

şünme becerileri arasında doğru orantı olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğret-

menlerinin kıdem yılı arttıkça eleştirel düşünme becerilerinde artış olmaktadır. 

 

Tablo 6: Öğrenci mevcuduna göre okul öncesi öğretmenlerinin problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi 

 
Öğrenci  

Mevcudu 
n Ortalama ss. Std.  Hata 

Problem 

Çözme 

0-10 11 74,36 13,38 4,03 

11-20 52 79,31 17,67 2,45 

21+ 62 78,32 17,76 2,25 

Toplam 125 78,38 17,31 1,55 

Eleştirel  

Düşünme 

0-10 11 86,00 7,72 2,33 

11-20 52 81,73 11,28 1,56 

21+ 62 85,00 9,48 1,20 

Toplam 125 83,73 10,22 0,91 

 

Öğrenci mevcudu 0-10 olan öğretmenlerin problem çözme becerileri or-

talamasının 74,3; öğrenci mevcudu 11-20 olan öğretmenlerin ortalamasının 

79,3; öğrenci mevcudu 21 ve üzeri olan öğretmenlerin ortalamasının ise 78,3 

Bağımlı  

Değişken 

(I) Kıdem  

Yılı 

(J) Kıdem  

Yılı 

Ortalama  

Fark (I-J) 

Std. Hata 

Ortalaması 
p 

Eleştirel  

Düşünme 

1-5 yıl 6-10 yıl -5,06* 2,09 0,04 

6-10 yıl 

11+ yıl -5,95* 2,21 0,02 

1-5 yıl 5,06* 2,09 0,04 

11+ yıl -0,88 2,33 0,92 

11+ yıl 
1-5 yıl 5,95* 2,21 0,02 

6-10 yıl 0,88 2,33 0,92 
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olduğu saptanmıştır. Öğrenci mevcuduna göre öğretmenlerin ortalama problem 

çözme becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrenci mevcudu 11-20 olan 

öğretmenlerin problem çözme becerilerinin en düşük olduğu belirlenirken öğ-

renci mevcudu 0-10 arası olan öğretmenlerin problem çözme becerilerinin ise 

en yüksek olduğu belirlenmiştir. Eleştirel düşünme becerilerine bakıldığında ise 

öğrenci mevcudu 0-10 olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ortala-

masının 86; öğrenci mevcudu 11-20 olan öğretmenlerin ortalamasının 81,7; öğ-

renci mevcudu 21 ve üzeri olan öğretmenlerin ortalamasının ise 85 olduğu sap-

tanmıştır. Öğrenci mevcuduna göre öğretmenlerin ortalama eleştirel düşünme 

becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrenci mevcudu 11-20 olan öğret-

menlerin en düşük eleştirel düşünme becerilerine sahip olduğu görülürken, öğ-

renci mevcudu 0-10 olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerinin en yük-

sek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre öğrenci mevcudu arttıkça problem 

çözme becerileri ile eleştirel düşünme becerilerinin olumsuz etkilendiği görül-

müştür. 

 

Tablo 7: Öğrenci mevcuduna göre okul öncesi öğretmenlerinin problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin varyans analizi ile incelemesi 

 
Öğrenci 

Mevcudu 

Karelerin 

Ortalaması 
sd. 

Ortalamaların 

Karesi 
f p 

Problem 

Çözme 

Gruplar Arası 222,40 2 111,20 0,36 0,69 

Grup İçi 36953,17 122 302,89   

Toplam 37175,57 124    

Eleştirel  

Düşünme 
Gruplar Arası 364,52 2 182,26 1,77 0,17 

 Grup İçi 12576,23 122 103,08   

 Toplam 12940,75 124    

 

Öğrenci mevcuduna göre okul öncesi öğretmenlerin problem çözme ve 

eleştirel düşünme becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca 

benzerlik gösteren Ceylan ve arkadaşları (2012) ile Sesli ve Bozgeyikli (2015) 

yapmış oldukları araştırmalarda öğrenci mevcuduna göre problem çözme bece-

rilerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  
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Tablo 8: Yaş Grubuna Göre Okul Öncesi Öğretmenlerinin Problem Çözme 

Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Öğrenci İncelenmesi 

 
Öğrenci Yaş 

Grubu 
n Ortalama ss. Std.  Hata 

Problem 

Çözme 

0-3 Yaş 12 80,42 20,93 6,04 

4-5 Yaş 77 77,17 15,26 1,74 

6 Yaş 36 80,31 20,26 3,38 

Toplam 125 78,38 17,31 1,55 

Eleştirel Dü-

şünme 

0-3 Yaş 12 78,33 20,37 5,88 

4-5 Yaş 77 84,44 8,04 0,91 

6 Yaş 36 84,00 9,37 1,56 

Toplam 125 83,73 10,22 0,91 

 

Öğrenci yaş grubu 0-3 olan öğretmenlerin problem çözme becerileri orta-

lamasının 80,4; öğrenci yaş grubu 4-5 olan öğretmenlerin ortalamasının 77,1; 

öğrenci yaş grubu 6 olan öğretmenlerin ortalamasının ise 80,3 olduğu saptan-

mıştır. Öğrenci yaş grubuna göre öğretmenlerin ortalama problem çözme bece-

rilerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrenci yaş grubu 4-5 olan öğretmenlerin 

en yüksek problem çözme becerilerine sahip iken öğrenci yaş grubu 0-3 olan 

öğretmenlerin en düşük olduğu görülmüştür. Eleştirel düşünme becerilerine 

bakıldığında ise öğrenci yaş grubu 0-3 olan öğretmenlerin eleştirel düşünme be-

cerileri ortalamasının 78,3; öğrenci yaş grubu 4-5 olan öğretmenlerin ortalama-

sının 84,4; öğrenci yaş grubu 6 olan öğretmenlerin ortalamasının ise 84 olduğu 

saptanmıştır. Öğrenci mevcuduna göre öğretmenlerin ortalama eleştirel dü-

şünme becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrenci yaş grubu 0-3 olan öğ-

retmenlerin en düşük eleştirel düşünme becerilerine sahip olduğu görülürken, 

öğrenci 4-5 olan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerinin en yüksek ol-

duğu görülmüştür.  
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Tablo 9: Öğrenci yaş grubuna göre okul öncesi öğretmenlerinin problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin varyans analizi ile incelemesi 

 
Öğrenci Yaş 

Grubu 

Karelerin 

Ortalaması 
sd. 

Ortalamaların 

Karesi 
f p 

Problem 

Çözme 

Gruplar Arası 296,21 2 148,10 0,49 0,61 

Grup İçi 36879,36 122 302,29   

Toplam 37175,57 124    

Eleştirel 

Düşünme 
Gruplar Arası 391,10 2 195,55 1,90 0,15 

 
Grup İçi 12549,65 122 102,87   

Toplam 12940,75 124    

 

Öğrenci yaş grubuna göre okul öncesi öğretmenlerin problem çözme ve 

eleştirel düşünme becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma 

sonucu ile benzerlik gösteren Sesli ve Bozgeyikli (2015) ile Ceylan ve arkadaş-

ları (2012) araştırmalarında a öğrencilerin yaş grubuna göre okul öncesi öğret-

menlerinin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulamamış-

lardır.  

 

Tablo 10: Problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi 

 n Ortalama ss. 

Problem çözme 125 78,38 17,31 

Eleştirel düşünme 125 83,73 10,22 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerilerinin ortalaması 

78,38 olduğu görülmüştür. Bu ortalamalara göre okul öncesi öğretmenlerinin 

orta düzeyde bir problem çözme becerisine sahip olduğu sonucuna ulaştırmış-

tır. Okul öncesi öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerinin ortalaması 83,73 

olduğu görülmüştür. Bu ortalama, okul öncesi öğretmenlerinin orta düzeyde bir 

eleştirel düşünme becerisine sahip olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 11: Problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki iliş-

kinin incelenmesi 

  
Problem 

Çözme 

Eleştirel  

Düşünme 

Problem Çözme 

Pearson 

Korelasyonu 
1 -0,14 

p 
 

0,12 

n 125 125 

Eleştirel Düşünme 
Pearson 

Korelasyonu 
-0,14 1 

 p 0,12 
 

n 125 125 

 

Korelasyon analizi sonucunda okulöncesi öğretmenlerinin problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış-

tır. 

 

Sonuç 

Kıdem yılının okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri üze-

rinde önemli bir etkisi olmamakla birlikte, eleştirel düşünme becerisi kıdem yılı 

6-10 yıl arasında olan öğretmenlerin ortalaması, kıdem yılı 1-5 yıl olan öğret-

menlerin ortalamasına göre daha yüksek çıkmıştır. 

Kıdem yılı 6-10 yıl arasında olan öğretmenlerin, öğretmenliğe yeni başla-

mış kıdem yılı 1-5 yıl olan öğretmenlere göre sınıf ortamında daha fazla ve çe-

şitli problemlerle karşılaşmış olabileceği ve bu süreç içinde yaşadıkları dene-

yimler sonucunda farklı düşünme becerileri geliştirerek olaylara daha eleştirel 

açıdan bakıyor olabilecekleri düşünülmektedir.  

Mezun olunan okul türüne göre okul öncesi öğretmenlerinin problem 

çözme ve eleştirel düşünme becerileri üzerine anlamlı farklılık oluşturmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Sınıf mevcudunun okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme ve eleşti-

rel düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Çocukların yaş gruplarının okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme 

ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüş-

tür.  



Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri… 

589 
 

Okulöncesi öğretmenlerinin problem çözme ve eleştirel düşünme beceri-

leri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

Öneriler 

Okul öncesi öğretmenlerine hizmet içi eğitimler verilerek öğretmenlerin 

problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirilebilir. 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle okul öncesi öğretmenlerinin prob-

lem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerilerinde artış olabilir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin almış olduğu eğitimde problem çözme bece-

rilerini ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyecek şekilde dersler eklene-

rek yeniden düzenlemeler yapılabilir.  

Okul öncesi öğretmen adaylarının aldıkları eğitim programları farklı dü-

şünme becerilerini kullanabilecekleri şekilde düzenlenerek okul öncesi öğret-

men adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir.   

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere önermiş olduğu kitap ve film lis-

tesinde eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini konu alan kitap ve 

filmler önerilerek okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme ve problem 

çözme becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin, eleştirel düşünme ve problem çözme bece-

rileriyle ilgili farklı ülkelerde yapılan çalışmalara ulaşabilecekleri ve gelişmeleri 

takip edebilecekleri bir internet sitesi kurulabilir.  
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Fen Alanı Eğitiminde Robotik Uygulamalara Yönelik Tür-
kiye’de Yapılan Araştırmaların Derleme Çalışması 

Neslihan ER 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Prof. Dr.  Özden TEZEL  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

ÖZET; Bu çalışmanın amacı, robotik uygulamalara yönelik Türkiye’de 
yapılan araştırmaları derleyerek, robotik uygulamaların fen alanı eğitiminde 
kullanım durumunu belirlemek, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara ve 
eğitimcilere katkı sağlamaktır. Bu amaçla, alan yazındaki araştırmalar incele-
nerek, bir derleme hazırlanmıştır.  Bu çalışmada, Ulusal Tez Merkezi ve SO-
BİAD veri tabanlarında “robotik”, “robotik eğitimi”, “eğitimde robotik uygula-
malar” ve “robotik uygulamalar” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür tara-
ması yapılmış, tarama sonucunda 2012-2018 yılları arasında yayınlanmış 5 
tez, 12 makale ve 5 bildiriye ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar; araştırma türü, 
amaç, örneklem grubu, yöntem, veri toplama araçları, sonuç ve öneriler göz 
önünde bulundurularak incelenmiştir. Fen alanı eğitiminde robotik uygulama-
lara yönelik yapılan araştırmalar daha ziyade, öğrencilerin; bilimsel süreç be-
cerileri, bilimsel yaratıcılıkları ve fen bilimleri dersine yönelik motivasyonla-
rına etkisini belirlemek amacıyla karma yöntem kullanılarak gerçekleştiril-
miştir. Araştırmaların bazılarında ise, robotik eğitim setleri ve robotik sistem-
lerin kullanımının, problem çözümüne ve öğrencilerin bilimsel tutumlarına et-
kisi, robotik kodlamaya ilişkin özyeterlik algıları, öğrenci görüşleri alınarak in-
celenmiştir. Robotik uygulamalara yönelik araştırmaların nispeten son yıl-
larda artış gösterdiği ve daha ziyade öğrencilere yönelik araştırmaların ger-
çekleştirildiği dikkati çekmektedir. Yapılan araştırmalara göre, robotik uygu-
lamalar etkili bir eğitim ortamı yaratmaktadır. Ülkemizde pek çok özel ve dev-
let okulları bu alanda etkinlikler yapmaya ve son dönemde yarışmalar düzen-
lemeye başlamıştır. Buna rağmen alan yazın incelemesi sonucunda, etkinlik-
leri destekleyici çok fazla akademik çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu konu üze-
rine araştırmaların yapılmasına, öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik 
araştırmaların arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Robotik Uygulamaların 
seçmeli ders olarak önerilmesinde fayda vardır. Ayrıca, proje, çalıştay vb. et-
kinliklerle, öğretmen adaylarının robotik uygulamalara yönelik eğitim alma-
ları sağlanabilir. Öğretimin en önemli yapı taşı ve asıl uygulayıcısı olan öğret-
menlere yönelik, robotik uygulamalara dair hizmet-içi eğitimlerin 
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düzenlenmesi önerilir. Böylece, robotik üzerine eğitim alan öğretmen adayları 
ve öğretmenler, meslek yaşantılarında bu uygulamayı verimli biçimde kulla-
nabileceklerdir.  

Anahtar Sözcükler: Robotik, robotik eğitimi, eğitimde robotik kulla-
nımı, robotik uygulamalar 

 
Review of the Study Carried out in Turkey in  

the Science Field of Education Towards Robotic Applications 
 
ABSRACT: The aim of this study is to compile studies for robotic appli-

cations in Turkey, to determine the operational status of robotic applications 
in the field of education, will make efforts in this regard it is to contribute to 
researchers and educators. For this purpose, a review has been prepared by 
examining the field studies.In this study, the National Thesis Center and SO-
BİAD databases were screened using the keywords "robotics", "robotics edu-
cation", "robotic applications in education" and "robotic applications", and 5 
thesis, 12 articles and 5 report has been reached. Works reached; purpose, 
participants, method, data collection tools, results and suggestions. The rese-
arches carried out for robotics applications in science field education are more 
extreme; scientific process skills, scientific creativity, and motivation for sci-
ence lessons. In some of the researches, the use of robotic training sets and 
robotic systems, problem solving and effects on students' scientific attitudes, 
self-efficacy perceptions about robotic coding, student opinions were exami-
ned.It is noteworthy that the researches on robotic applications have been inc-
reasing in recent years, but more researches have been carried out for the stu-
dents. According to the researches made, robotic applications create an effec-
tive educational environment. Many private and public schools in our country 
have begun to organize competitions and organize contests in the last pe-
riod.Nevertheless, as a result of the field summer examination, too many aca-
demic studies supporting the activities have not been achieved. There is a need 
for further research on teacher and teacher candidates to conduct research on 
this subject. It is beneficial that Robotic Practices are offered as elective cour-
ses. In addition, projects, workshops, etc. activities, teacher candidates can be 
trained in robotics applications. It is recommended that in-service trainings 
for robotic applications be organized for teachers, who are the most important 
building stone and practitioner of teaching. Thus, prospective teachers and te-
achers trained in robotics will be able to use this application effectively in their 
professional lives. 

Key Words: robotics, robotics education, robotics use in education, ro-
botics applications 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen 

ihtiyaçları, öğrenme-öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler 

bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, 

hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, gi-

rişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. 

niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır (MEB, 2018). 

21. yüzyıl öğrencileri farklı isimlerle nitelendirilmektedirler. Bazı kaynak-

larda internet kuşağı, dijital yerli (Bennett, Maton & Kervin, 2008), teknolojik 

yerli ya da doğuştan teknolojik (Monereo, 2004), yeni bin yılın öğreneni veya 

dijital beyin (Rogers, 2000) olarak ifade edilmektedir. 21. yüzyılın insanı; tek-

noloji kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme bece-

risine sahip, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarı bireydir. 21. yüzyıl becerileri 

Türkiye Yeterlilikleri Çerçevesi kapsamında ve farklı örgüt, topluluk ve kuruluş-

lar tarafından sınıflandırılmıştır. Genel olarak sınıflandırma incelendiğinde hep-

sinin ortak özelliği bilgi, iletişim ve teknolojiyi etkili kullanabilen, aktif, sorum-

luluk sahibi, işbirlikçi öğrenme becerisine sahip olmalarıdır. 21. yüzyıl becer-

ileri, gelişen teknolojiye ve dünyaya ayak uydurmak için öğrencilere kazandırıl-

ması gereken becerilerdir (Karamustafaoğlu, 2018).  

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her safhasında etkisinin görüldüğü 

günümüzde, yeni teknolojik gelişmelerle, zenginleştirilmiş disiplinler arası öğ-

retimin önemi aşikardır (Zengin, 2016). Öğrenme yaklaşımlarında ortaya çıkan 

değişimler, eğitim sürecinde gerçekleştirilen etkinliklere de yansımaktadır. Son 

yıllarda eğitimcilerin üzerinde durduğu yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla 

öğrencilerin çevreyle etkileşimi yoluyla bilgiyi kendilerinin yapılandırmalarını 

sağlayacak öğrenme ortamlarının oluşturulması ön plâna çıkmıştır. Bu ortamla-

rın oluşturulmasında günümüz öğrenci özellikleri de göz önüne alındığında eği-

tim teknolojilerinin kullanımı bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır (Küçük 

ve Şişman, 2017). 

 

Robotik 

Bir robot, çeşitli işleri yapabilmek için programlanmış hareketlerle mal-

zeme, parça, alet veya özel cihazları taşımak için tasarlanmış çok işlevli, tekrar 

programlanabilir düzenek olarak tanımlanır. Robotlar, canlılara benzer işlevleri 

olan ve davranış biçimleri sergileyen makinelerdir. Robotların temel özellikleri 

“işlevsel olarak kendi kendilerine yeter ve programlanabilir” olmalarıdır (Cur-

rie, 2006; Akt. Okkesim, 2014). 
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Robotik, robotların çalışma ve kullanımını ifade eden bir terimdir. Rus 

asıllı Amerikalı bilim adamı ve yazar Isaac Asimov, 1940’lı yılların başlarında 

robot kelimesinden, robot teknolojisiyle ilgili bütün alanları kapsayan “robotik” 

kelimesini türeterek ilk kez kullanmıştır. Robotik; elektronik, mühendislik, me-

kanik gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda, robot tasarlanması ile uğra-

şan bir teknoloji dalıdır. Birtakım işlevlerde, insanın yerini alabilecek düzenek-

lerin hazırlanmasıyla ilgili çalışma ve tekniklerin bütünü olarak da tanımlan-

maktadır (Koç ve Büyük, 2013). 

Türkiye’de fen eğitiminde teknoloji kullanımı denilince ilk akla gelenler 

hep bilgisayarlar ve web teknolojileri olmuştur. Ancak, artık dünyada fen eğiti-

mine bakıldığında karşımıza uygulanabilir yeni bir teknolojik alan çıkmaktadır. 

Çeşitli disiplinlerle de entegrasyonu sağlanan “Robotik” denilen bu teknolojik 

yenilik, dünyada bilim ve mühendislik eğitimi başta olmak üzere, fen eğitim sü-

recinin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir (Cameron, 2005; Akt. Koç ve Bü-

yük, 2013). 

 

Bilgisayar Programlama ve Robotik Uygulama 

Son yıllarda artarak ilgi gören önemli bir pedagojik yaklaşım, “bilgisayar 

programlama” ve “robotik” eğitimin entegrasyonuna odaklanmaktadır. 

Araştırmalar, öğrencilerin derslerde meşgul oldukları teknoloji tabanlı etkin-

liklerin çoğunun, yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanmak yerine, 

teknolojilerin kullanımına odaklanma eğiliminde olduğunu göstermektedir 

(Kafai, Burke & Resnick, 2014; Mcdonald, 2016; Akt. Sarı, 2018). Oysaki sınıftaki 

pedagojik uygulamaların, öğrenmeyi ve yaratıcılığı teşvik eden etkinliklere 

doğru kayması gerekmektedir. Bu anlamda bilgisayar programlama ve robotik, 

problem çözme ve üst düzey düşünme becerileri gibi becerilerin geliştirilme-

sine olanak tanıyan öğrenme teknolojileri olarak önerilmektedir (Fessakis, 

Gouli & Mavroudi, 2013; Akt. Sarı, 2018).  

Bilgisayar programlama; öğrencilerin, sayısal düşünme olarak 

adlandırılan problem çözme sürecine girmelerini gerektirir. Çok boyutlu ve 

yinelemeli olan bu süreç bir dizi aşamadan oluşur (Mcdonald, 2016; Akt. Sarı, 

2018): 1. Problemleri hesaplama araçları kullanılarak çözülmelerini sağlayacak 

şekilde ifade etme, 2. Veri düzenleme ve analiz etme, 3. Verileri temsil etmek 

için modelleri ve simülasyonları kullanma, 4-Çözümleri otomatikleştirmek için 

algoritmik düşünmeyi uygulama, 5-Çözümleri değerlendirme, 6-Problem çözme 

sürecini diğer bağlamlara uygulama. Öğrencilerin bilgisayar programlama den-

eyimlerinde yer almaları, özellikle küçük yaş gruplarında öğrenmeleri, 
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tutumları ve motivasyonları için faydalıdır. Örneğin, basit bilgisayar program-

lama aktivitelerinin anaokulu çocuklarında öğrenmeyi kolaylaştırdığı belir-

lenmiştir (Fessakis, Gouli & Mavroudi, 2013; Akt. Sarı, 2018). Desen tanıma, diz-

inleme ve sıralama ile ilgili temel kavramlar, farklı gelişim düzeylerine uyacak 

şekilde uyarlanabilen erken programlama deneyimleri ile keşfedilebilir 

(Mcdonald, 2016; Akt. Sarı, 2018).  

Robotik; özellikle programlanabilir ve etkileşimli robotlar alanında öğren-

cilerin ilgisini çeken oldukça etkili bir pedagojik uygulamadır (Bers, Flannery, 

Kazako & Sullivan, 2014). Araştırmalar, bilgisayar programlamada olduğu gibi 

robotiğin de küçük yaş grubu öğrencilerde etkili öğrenmeyi kolaylaştırabi-

leceğini göstermiştir. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesine ek olarak, 

robot kullanımının iyi motor becerileri ve el-göz koordinasyonunu geliştirdiği 

tespit edilmiştir. Anaokulu öğrencilerinin, robot oluşturma ve programlamaya 

katılabildikleri ve bu uygulamaların hesaplamalı düşünme becerilerini geliştir-

diği belirlenmiştir. Erken çocukluk dönemi müfredatındaki oyunun önemi son 

derece değerlidir ve çocukların robotik uygulamalarla yaratıcı bir ortamda hem 

oynamalarını hem de öğrenmelerini sağlar. Bu nedenle, öğrencilerin 

hesaplamalı düşünme becerilerini geliştirmelerini kolaylaştırmak için bilgisa-

yar programlama ve robotik uygulama fırsatları sunmak önemlidir (Mcdonald, 

2016; Akt. Sarı, 2018).  

 

Eğitsel Robotik 

Robotların eğitimde kullanımı eğitsel robotik olarak adlandırılır (Sarı, 

2018).Eğitsel robotik uygulamaları öğretim amaçlı robot kullanımına dayanan 

bir öğretimsel stratejidir(Catlin, 2012; Akt. Çukurbaşı, Konakman, Güler ve Kar-

tal, 2018).Robotların eğitimde kullanımı, öğrenme nesnesi ve öğrenme aracı 

olmak üzere iki şekilde olabilir. Öğrenme nesnesi olarak kullanımda robotların 

parçaları, inşâ edilmesi, programlanması ve özellikleri öğretilerek robotlara 

çeşitli görevler yaptırılır. Öğrenme aracı olarak kullanımda ise robotlar konu 

veya kavramları öğretmek için bir araç (örneğin bir deney aracı) gibi kullanılır. 

Bu süreçte robotlarla veri toplama, veriyi işleme ve sunma gibi süreçler 

gerçekleştirilebilir. Eğitsel robot uygulamalarında en çok Lego robotlar tercih 

edilmekle birlikte, Fischer Teknik ve Arduino gibi araçlarda kullanılmaktadır 

(Benitti, 2012). Lego öğrenme ortamları öğrencilerin, inşâ etme, tasarım ve 

programlama becerilerini geliştirme süreçlerini; eğlenceli, işbirlikli, eğitici ve 

yaratıcı bir etkinlik hâline getirir (Silik, 2016). Özellikle tasarıma imkân 

sağlayan Arduino, FeTeMM eğitiminde etkili olarak kullanılabilir (Sarı, 2018). 
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Eğitimde robot teknolojilerinin disiplinlerle bütünleştirilerek kullanımı 

günümüzde oldukça önem kazanmaktadır. Robotların eğitsel olarak kullanıl-

ması, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, matematiksel beceriler, teknoloji 

becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri, 21.yy becerileri, üst düzey beceri-

ler ve yaşam becerilerini ayrı ayrı ve birlikte ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca 

çocuklarda uzamsal düşünme gelişimini sağlamada, hayâl gücünün arttırılma-

sında, buluş yapma konusunda isteklilik oluşturulmasında ve yetenek gelişim-

lerinin sağlanmasında oldukça önemli rol oynamaktadır (Karademir, 2017).  

Eğitsel robotik uygulamalar için tasarlanan çalışma materyalleri, genel-

likle öğrenenlerin öğrenmelerine destek olacak şekilde hazırlanmaktadır. Eğit-

sel robotik uygulamaları öğrencilerin ilgisini çekmekte vemotivasyonlarını art-

tırmaktadır. Bununla birlikte eğitsel robotik uygulamalar yaratıcı ortamlar 

meydana getirmekte, bilgisayarca düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak-

tadır (Çukurbaşı, Yavuz-Konakman, Güler ve Kartal, 2018). 

Eğitsel robotik alanında yapılan projelerde amaç; eğitimcilere bilim ve 

teknoloji ile bütünleştirilmiş bir robotik öğretim programı sunmak ve robotik 

ile gelişmiş teknoloji uygulamalarını eğitimde gerçekleştirerek, öğrenmenin 

daha anlamlı ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Robotiğin eğitimde kullanımı genel 

olarak; teknolojik açıdan bilgilenme, araştırma ve keşfetmeye daha çok istekli-

lik, takım çalışması yapabilme becerilerinde artış sağlar (Koç-Şenol,2012). 

 

Araştırmanın Önemi 

Dünyada robotiğin eğitimde kullanımına dair yapılan çalışmalara bakıldı-

ğında, robotiğin eğitimde bir lokomotif unsur olarak görüldüğü ve robot tekno-

lojisine çok önem verildiği açıktır. Nitekim bu konuda birçok yüksek lisans ve 

doktora tezi hazırlanmış, projeler geliştirilmiştir. Türkiye’de eğitsel robotik üze-

rine yapılan çalışmalara bakıldığında ise, robotiğin eğitimde kullanımının ol-

dukça az olduğu görülmektedir (Koç-Şenol ve Büyük, 2015). Alan yazın tara-

ması sonucunda, özelikle son yıllarda Türkiye’de eğitsel robotik üzerine yapılan 

çalışmaların arttığı dikkati çekmekte olup, süregelen araştırmalara toplu bakış 

ve değerlendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada ele alınan hususlardan ba-

zılarının; Türkiye’de robotik uygulamalarına yönelik ne tür bilimsel araştırma-

lar yayınlanmış, eğitsel robotik çalışmalarında hangi örneklem gruplarıyla, ne 

amaçla çalışılmış, hangi sonuçlara ve önerilere ulaşılmış gibi soruların cevapla-

rını karşılıyor olmasının, bu konuda yapılacak olan çalışmalara farklı bir bakış 

açısı getirmesi beklenir. İleriki yıllarda konu ile ilgili yapılacak olan 
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araştırmaların başlangıç noktasının, içeriğinin ve kuramsal çerçevesinin oluş-

masında etkili bir karar verme standardı oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, fen alanı eğitiminde robotik uygulamalara yönelik 

Türkiye’de yapılan araştırmaları derleyerek, robotik uygulamaların öğretimde 

kullanım durumunu belirlemek, bu konuda çalışma yapacak eğitimcilere ve 

araştırmacılara katkı sağlamaktır. Bu amaçla, alan yazındaki araştırmalar siste-

matik olarak incelenerek, bir derleme hazırlanmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırmada literatür incelemesi yapılmıştır. Literatür incelemesi sınırlı 

bir akademik alanda, araştırmalara dayalı çalışmaların değerlendirilmesi ve 

bilgi tabanının geliştirilmesi amacıyla sentezlenmesi ve yorumlanmasını içer-

mektedir (Hart, 2001). Bu çalışmada, “robotik”, “robotik eğitimi”, “eğitimde ro-

botik uygulamalar” ve “robotik uygulamalar” anahtar kelimeleri kullanılarak li-

teratür taraması yapılmış, tarama sonucunda 2012-2018 yılları arasında yayım-

lanmış 5 tez, 12 makale ve 5 bildiriye ulaşılmıştır. Ulaşılan araştırmalar; araş-

tırma türü, amaç, örneklem grubu, yöntem, veri toplama araçları, sonuç ve öne-

riler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Literatür incelemesi sınırlı bir 

akademik alanda, araştırmalara dayalı çalışmaların değerlendirilmesi ve bilgi 

tabanının geliştirilmesi amacıyla sentezlenmesi ve yorumlanmasını içermekte-

dir (Hart, 2001). Ulaşılan araştırmalar; amaç, yöntem, sonuç ve öneriler göz 

önünde bulundurularak betimsel analiz yoluyla incelenmiştir.  

 

BULGULAR 

Türkiye’de Fen Alanı Eğitiminde Robotik Uygulamalara Yönelik Ya-

pılan Araştırmalar 

Türkiye’de robotik uygulamalarına yönelik yapılan araştırmalar, amaç ve 

konularına göre belirli başlıklar altında yoğunlaşmakta olup, örneklem grupları 

öğrenciler, öğretmen adayları ve öğretmenlerden oluşmuştur. Çalışma kapsa-

mında fen alanı eğitiminde robotik uygulamaların kullanımına yönelik yürütü-

len araştırmalar incelenmiştir ve tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Türkiye’de fen alanı eğitiminde robotik uygulamalara yöne-

lik yürütülen araştırmalar 

Araştırma 

Türü 

Araştırma 

Yılı 
Araştırmacı 

Örneklem 

Türü 

Araştırma 

Yöntemi 
Değişkenler 

Bildiri 2005 Çavaş ve Çavaş 10-13 yaş Nicel 
Eğitimsel  

uygulamaların etkisi 

Bildiri 2013 

Kılınç, Koç-Şe-

nol, Eraslan ve 

Büyük 

Üstün zekâlı 

öğrenciler (6-

7. sınıf) 

Karma 
Öğrenci görüşleri 

Memnuniyet 

Bildiri 2014 
Koç-Şenol ve 

Büyük 

7. sınıf öğren-

cileri 
Nicel 

Bilimsel yaratıcılık 

Bilimsel tutum 

Bildiri 2015 

Koç-Şenol, Bü-

yük, Tanık ve 

Eraslan-Güney 

8. sınıf öğren-

cileri 
Nicel 

Tutum 

Etkililik 

Makale 2015 
Koç-Şenol ve 

Büyük 

7. sınıf öğren-

cileri 
Karma 

Bilimsel süreç bece-

rileri 

Motivasyon 

Makale 2017 
Çankaya, Durak 

ve Yünkül 

6-7. sınıf öğ-

rencileri 
Karma 

Performans 

Öğrenci görüşleri 

Makale 2017 
Küçük ve Şiş-

man 

İlkokul öğren-

cileri 
Nitel Öğrenci görüşleri 

Makale 2017 Dönmez 

Ortaokul, lise 

öğrencileri, 

Öğretmenler 

Nitel 
Öğrenci ve Öğret-

men görüşleri 

Makale 2016 Zengin 

İlkokul, ortao-

kul ve lise öğ-

rencileri 

Nicel 
Memnuniyet Kaza-

nım 

Makale 2013 

Eraslan, Koç-Şe-

nol, Kılınç ve 

Büyük 

Üstün zekâlı 

öğrencilerin 

(6-7. sınıf) 

Karma 
Öğrenci görüşleri 

Memnuniyet 

Tez 2012 Koç-Şenol 
7. sınıf öğren-

cileri 
Nicel 

Memnuniyet Bilim-

sel süreç becerileri 

Motivasyon 

Tez 2014 Okkesim 
8. sınıf öğren-

cileri 
Nicel 

Bilimsel süreç bece-

rileri, Tutum 

Tez 2014 Kılınç 
7. sınıf öğren-

cileri 
Karma 

Başarı, Motivasyon 

Öğrenci görüşleri 
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Tez 2017 Kasalak 
Ortaokul öğ-

rencileri 
Nicel Algı 

Tez 2016 Silik 
Öğretmen 

adayları 
Karma 

Problem çözme be-

cerileri, Mülakat 

Makale 2018 

Çukurbaşı, Ya-

vuz-Konakman, 

Güler ve Kartal 

Öğretmen 

adayları 
Nicel 

Öğretim Uygulama-

larının Kabulü 

Makale 2015 

Özdemir, Kara-

man, Özgenel ve 

Özbolat 

Öğretmenler, 

Mühendisler, 

Yönetici 

Nitel Etkileşim Türleri 

Bildiri 2016 Çömek ve Avcı Öğretmenler Nitel Öğretmen görüşleri 

Makale 2014 Erbaş 
Lisansüstü öğ-

rencileri 
Nicel 

Eğitimsel uygulama-

ların etkisi 

Derleme 2013 Koç ve Büyük Alan taraması 
Betimsel 

analiz 

Robotiğin kullanım 

durumu 

Derleme 2017 
Yolcu ve Demi-

rer 
Alan taraması 

Betimsel 

analiz 

Araştırma disiplini, 

Kullanılan robotik 

kitler, Araştırma de-

ğişkenleri 

Derleme 2015 Çelik Alan taraması 
Betimsel 

analiz 

Otistik çocukların 

eğitiminde robotla-

rın kullanımı 

 

İncelenen araştırmalar katılımcı, yöntem, veri toplama araçları, sonuç ve 

öneriler dikkate alınarak aşağıda sunulmuştur: 

 

Öğrencilere Yönelik Araştırmalar 

Çavaş ve Çavaş’ın (2005) konferansta bildiri olarak sunduğu ve tam metin 

olarak yayınlanan araştırmasında, ilköğretim 10-13 yaş grubu öğrencilerin fen 

ve teknoloji eğitiminde; herhangi bir problemin çözümüne yönelik, öğrencilerin 

bilgi ve iletişim teknolojileri destekli aktif olarak çalışabilecekleri, problem üre-

tebilecekleri ve bu problemin çözümüne dair robot tasarlayıp, programlayabi-

lecekleri bir araştırma ve öğrenme ortamı oluşturmayı ve bu ortamı eğitimsel 

uygulamalar ve öğretim programının bütünleşmesi açısından değerlendirmeyi 

amaçlamışlardır. İzmir’de özel bir ilköğretim okulunda, “Robotics Club” adlı bir 

kulüp kurularak araştırma yürütülmüştür. Araştırmada pilot çalışma niteliğin-

dedir ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 
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öğretim yaparak-yaşayarak ve eğlenceli bir şekilde organize edildiğinde, öğren-

menin en üst noktalara çıktığı ve kalıcılığının arttığı, bilgisayar yardımıyla robot 

programlama gibi soyut öğrenme becerilerinin ilköğretim seviyesinde geliştiril-

mesinde görsel ve somutlaştırma araçlarının önemli roller oynadığı görülmüş-

tür. Kulüp çalışmaları dâhilinde, öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojisine yönelik 

bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken; çalışmaya katılan öğretmen ve araştır-

macılar ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımının nasıl etkili ve 

verimli bir şekilde tasarlanabileceğine yönelik ön bulgular elde etmişlerdir. 

Araştırmacılar, Robotics Club kapsamında TÜBİTAK projesi hazırlamışlar ve ça-

lışmalarının daha akademik seviyede incelenmesi, geliştirilmesi ve değerlendi-

rilmesine yönelik önlemler almışlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırma-

cılar; eğitimde eski klasik yöntemlerin bir an önce terk edilerek, bilginin anlamlı 

bütünler hâlinde inşâ edilmesine olanak sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri 

ile bütünleştirilmiş öğrenme-öğretme süreçlerine önem verilmesinin öncelikli 

hedefler arasında yer almasını önermişlerdir. 

Kılınç, Koç-Şenol, Eraslan ve Büyük’ün (2013) sempozyumda bildiri ola-

rak sunduğu ve tam metin olarak yayınlanan araştırmasında, üstün zekâlı öğ-

rencilerin fen eğitiminde kullanılan robotik eğitim setleri ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya ölçüt örneklem yöntemi ile seçilen 

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 6. ve 7. sınıfı bitirmiş Bilim Sanat Merkezi 

öğrencileri katılmıştır. Araştırmanın modeli durum çalışması olup, nitel veri 

toplama yöntemlerinden olan yarı-yapılandırılmış görüşme formlarının analizi 

yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış “Robotik 

Öğrenci Ön Görüşme Formu”, “Robotik Memnuniyet Formu” ve “Öğrenci Etkin-

lik Günlüğü” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, robotik setlerle yapılan 

uygulamalar sayesinde, öğrenciler; el becerileri, hayâl güçleri, sosyalleşmeleri 

gibi kişisel özelliklerinin ve akademik başarılarının gelişmesini beklemekte; 

günlük işlerinde kendilerine yardımcı olabilen, toplumun yararına kullanılabi-

len, çevreyi koruyabilen, eğlendirebilen, bilgilendirici robot tasarlamayı hayâl 

etmekte; robotları kullanarak fen bilimleri ve matematik gibi dersleri daha iyi 

öğrenebilmeyi, robotik teknolojiyi öğrenerek bilim ve teknoloji ile iç içe olmayı 

istemektedirler. Araştırma sonucunda, uygulayıcılara ve araştırmacılara yöne-

lik herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 

Koç-Şenol ve Büyük’ün (2014) kongrede bildiri olarak sunduğu ve tam 

metin olarak yayınlanan araştırmada, 7. sınıf fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve 

Hareket” ünitesinde, robot teknolojisi destekli yapılan deneysel etkinliklerin, 

öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları ve bilimsel tutumlarına etkisinin belirlemesi 
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amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test 

kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.  Veri toplama aracı olarak, Bi-

limsel Yaratıcılık Testi ve Bilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırma sonu-

cunda, robotik destekli fen deneylerinin gerçekleştirildiği deney grubu öğrenci-

lerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeyleri, kontrol grubu öğrencile-

rine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermiş ve robotiğin, araştırmaya katılan 

öğrencilerin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeyini olumlu yönde etki-

lediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, uygulayıcılara ve araştırmacılara 

yönelik herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 

Koç-Şenol, Büyük, Tanık ve Eraslan-Güney’in (2015) kongrede bildiri ola-

rak sunduğu ve tam metin olarak yayınlanan araştırmada, “yenilenebilir enerji 

kaynakları” konusunun robot teknolojisi destekli öğretiminde; öğrencilerin ak-

tif olarak çalışabilecekleri, çevre bilinçlerini artırmayı amaçlayan bir araştırma 

ve öğrenme ortamı oluşturarak, bu ortamın etkililiğinin, öğrenci tutumlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmada, yarı deneysel yöntemin tek gruplu ön test-son test 

deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, yenilenebilir enerjiye yönelik 

düşünce ve davranış alt boyutlarından oluşan “Yenilenebilir Enerji Tutum Öl-

çeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yenilenebilir enerji konusunda 

robotik uygulamaların yapılması ile öğrencilerin bu konuya yönelik tutumla-

rında anlamlı bir artış gözlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının önemini ve çevreye olan katkısını daha iyi 

kavradıkları, bu konuda daha çok bilinçlendikleri ifade edilmiştir. Araştırma so-

nucunda, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik herhangi bir öneride bulu-

nulmamıştır. 

Koç-Şenol ve Büyük’ün (2015) araştırmasında, ilköğretim 7. sınıf fen ve 

teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde, robotik destekli laboratuvar uy-

gulamalarının; öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile fen ve teknoloji dersine 

yönelik motivasyonlarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

karma yöntem kullanılmış, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

uygulanmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” 

ve “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği”; nitel veri toplama 

aracı olarak ise “Öğrenci Etkinlik Günlükleri” kullanılmıştır. Uygulamalardan 

sonra elde edilen sonuçlara göre; kontrol grubu öğrencilerinin ön test puan or-

talamalarına göre, son testlerde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düşüş 

olduğu belirlenmiştir. Anlamlı farklılaşma oluşmayan bu düşüşün nedeni; kont-

rol grubu öğrencilerinin, kendilerini deney grubu öğrencileri ile kıyaslayarak, 
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deney grubu öğrencilerinin yaptığı robotik destekli uygulamaları onlarında yap-

mak istemeleri ve bu sebeple daha az çalışmış olmaları şeklinde açıklanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, geleneksel laboratuvar etkinliklerinin, öğrencilerin 

bilimsel süreç becerileri ile fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarına 

anlamlı bir etki yapmadığı ortaya çıkmıştır. Robotik uygulamaların ise, deney 

grubu öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fen ve teknoloji dersine yönelik 

motivasyonlarında olumlu yönde anlamlı farklılaşma yarattığı belirlenmiştir. 

Robotik destekli laboratuvar etkinliklerinde, öğrencilerin bilimsel araştırma sü-

reçlerini teknoloji desteği ile yaparak-yaşayarak gerçekleştirmeleri ve kendi ta-

sarladıkları robotlarla yaptıkları deneysel etkinlikler sayesinde, fen ve teknoloji 

dersine daha çok motive oldukları anlaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre 

araştırmacılar; öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarının 

olumlu yönde artırılması ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilerek daha kali-

teli bir fen eğitimi sağlanabilmesi için robotik destekli fen ve teknoloji laboratu-

arı etkinliklerinin farklı sınıf, ünite veya konularda da uygulanmasını önermiş-

lerdir. 

Çankaya, Durak ve Yünkül’ün (2017) araştırmasında, robotlarla program-

lama eğitimi alan 6. ve 7. sınıftaki öğrencilerin performanslarının ve görüşleri-

nin incelenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı çalış-

mada, veriler “Yaratıcı Problem Çözme Testi”, uygulamanın performans değer-

lendirme soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış-

tır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri ile eği-

tim-öğretim sonunda yapılan performans değerlendirme puanları arasında, 

orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Yaratıcı problem çözme becerisi yüksek 

olan öğrencilerin, programlama eğitiminde daha başarılı olacakları öngörül-

müştür. Öğrenciler; aldıkları eğitimde eğlendikleri ve motivasyonlarının arttığı, 

robotlarla yapılan eğitimi klasik yöntemlere tercih edecekleri yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar; geleneksel prog-

ramlama eğitimi ile robotlarla verilen programlama eğitimi arasındaki farklılık-

ları ortaya çıkarmak üzere, deneysel çalışmaların yapılmasını; robotlarla veri-

len programlama eğitimine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışmalarının yapıl-

masını önermişlerdir. 

Küçük ve Şişman’ın (2017) araştırmasında, ilkokul öğrencilerine birebir 

robotik öğretimi sürecinde, öğrencilerin deneyimlerini ortaya çıkarmak amaç-

lanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kulla-

nılmıştır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu 10 sorudan oluşan bir görüşme 

formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğreticilerle yapılan görüşmelerin 
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içerik analizi sonucunda “öğretici-öğrenci etkileşimleri”, “meşguliyet ve moti-

vasyon”, “oyunlaştırma” ve “öğretim süreci” olarak 4 tema ortaya çıkmıştır. Öğ-

retici- öğrenci etkileşimlerinin en çok öğreticilerin rehberlik sağlamasıyla ger-

çekleştiği belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak, öğrencilerin daha önce robotik 

deneyime sahip olmamaları ve ilk defa robotik eğitim kitleriyle robot tasarlamış 

olmaları gösterilmiştir. Meşguliyet ve motivasyonu olumlu etkileyen etmenle-

rin; öğrencilerdeki sonuca ulaşma çabaları, robotların hareket etmeleri, öğren-

cilere verilen pekiştireçler ve yorulduklarında kısa molalar verilmesi olduğu be-

lirlenmiştir. Araştırmada, robotik aktiviteleri gerçekleştirirken oyunlaştırma 

yapılması gerektiği, oyunlaştırmanın sonuca ulaşma isteğini arttırdığı ortaya 

çıkmıştır. Araştırmada, robotik öğretim sürecinin eğlenceli ve verimli geçtiği, bu 

süreçte yaratıcı düşünme sarmal öğretim modelinin kullanılmasının uygun ve 

etkili bir yöntem olduğu, oyunlaştırma stratejilerinin kullanılmasının öğrencile-

rin dikkat ve motivasyonlarının yüksek düzeyde olmasını sağlayarak, süreci eğ-

lenceli hâle getirdiği ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar; robotik etkinliklerinde ro-

botun hareket prensibini içeren fen bilgisi ve makine konusu ile robotun algısını 

sağlayacak olan elektronik elemanları ve yapacağı hareketi/tepkiyi belirleyen 

yazılımın bir bütün olması sebebiyle, okullardaki uygulamalarda öğretim tasa-

rımı sürecinin, kapsamlı bir şekilde FeTeMM bağlamında ele alınabileceğini vur-

gulamışlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar, ileride yapılabilecek 

çalışmalara yönelik şu önerilerde bulunmuşlardır: Robotik programlama süre-

cinde öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimleri nitel çalışmalarla ortaya çıka-

rılabilir; Eğitsel robotik aktivitelerin gerçekleştirilmesinin, öğrenciler üzerin-

deki uzun süreli etkilerini daha iyi anlayabilmek için bu alandaki çalışmaların 

sayısı artırılabilir; Robotik etkinliklerin, öğrencilerin yaratıcı düşünme beceri-

leri üzerindeki etkileri araştırılabilir ve bu araştırma sonuçları da temel alınarak 

robotik öğretimine yönelik tutum anketi geliştirilebilir. 

Dönmez (2017)’in araştırmasında, STEM eğitimi çerçevesinde, “First Lego 

League/Bilim Kahramanları Buluşuyor” Ankara yerel turnuvasına katılmış olan 

ortaokul, lise öğrencileri ve takım koçlarının; turnuva süreci, robot tasarımı, 

programlama, bilimsel konulara ilişkin ilgileri ve işbirliği hakkındaki görüşleri-

nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden, du-

rum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada nitel veri toplama araçlarından 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların görüşlerini belirleyebilmek için 

altı sorudan oluşan yarı- yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğren-

ciler, robotlarla tema setlerini eğlenceli bulurken; takım koçları, robotları öğ-

rencilerin yeteneklerinin gelişiminin bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. 
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Araştırmada, robot programlama dilinin basit ve faydalı olduğu, öğrencilerin 

kendilerini geliştirmeleri içinde önemli bir adım olduğu belirtilmiştir. Takım 

koçları, öğrencilerin proje sürecinde bilim insanları ile ilişkiler kurabildiğini, 

bununda olumlu bir özellik olduğunu, meslek seçimi noktasında ise ileriki ya-

şamlarında öğrencilerin fen-matematik-mühendislik gibi alanlara yönelebile-

ceklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacı, ileride ya-

pılabilecek çalışmalara yönelik şu önerilerde bulunmuştur: Bu tür turnuvaların 

öğrencilerin proje üretme becerileri üzerine etkisi araştırılabilir ve turnuva-

larda öğrencilerin bir sezon boyunca öğrenme süreçleri incelenebilir; Lego ve 

kodlama çalışmalarının STEM eğitiminde ve öğrenci üzerindeki etkisi araştırı-

labilir; Robot kitlerinin fen içerikleri ile ilişkilendirilmesinin, bilim eğitimine 

sağlayacağı katkılar irdelenebilir. 

Zengin (2016)’in araştırmasında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin; 

disiplinler arası eğitim-öğretimde robotik sistemlerin kullanımına yönelik gö-

rüşlerinin, çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 

yarı deneysel yöntemin tek gruplu ön test-son test ve kazanım testi deneysel 

desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın başlangıcında “Öğrenci Kişisel Bilgi 

Formu” ve “Robotik Çadırı Atölyelerinin Katılımcı Öğrenci Ön anketi”; araştır-

manın sonunda ise “Robotik Atölyelerinin Uygulama Süreci Katılımcı Öğrenci 

Memnuniyet Anketi” ve “Robotik Çadırı Atölyelerinin Katılımcı Öğrenci Kaza-

nım Anketi” uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, her yaş ve kademedeki öğ-

rencilerin, eğitim-öğretimde robotik sistemlerle desteklenmiş disiplinler arası 

çalışmalara yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencile-

rin çoğunun, atölyeler için geliştirilen robotik sistemlerde, uygulama ve deney-

sel aktivitelerde; robotların kullanımından memnun oldukları sonucuna ulaşıl-

mıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin; cinsiyetlerine, sınıf seviyelerine ve 

okullarının bağlı olduğu mercilere göre, istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma 

oluşmamıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacı; gelişmekte olan robo-

tik teknolojisinin, her kademedeki öğrenciler için eğitim ve öğretimde kayda de-

ğer yararlar sağlayacağı düşüncesiyle, bu konuda daha fazla çalışılmaların ya-

pılmasını önermiştir. 

Eraslan, Koç-Şenol, Kılınç ve Büyük’ün (2013) araştırmasında, üstün 

zekâlı öğrencilerin fen öğretiminde robot teknolojisinin kullanımına yönelik gö-

rüşlerinin ve görüşlerin çeşitli değişkenlere göre değişiminin incelenmesi amaç-

lanmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 6. ve 7. sınıfı bitirmiş 

Bilim Sanat Merkezi öğrencileri katılmıştır. Araştırmada, yarı deneysel yönte-

min tek gruplu ön test-son test deneysel desen modeli kullanılmış, veri toplama 
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aracı olarak “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu”, “Robotik Öğrenci Ön Anketi” ve “Ro-

botik Memnuniyet Anketi” uygulanmıştır.  Araştırma, “Erciyes Dağı ve Çevresi 

Bilim ve Doğa Okulları III” adlı TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülmüştür.  

Araştırma sonucunda, üstün zekâlı öğrencilerin fen öğretiminde robot teknolo-

jisinin kullanımına yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin çoğunun, fen bilimleri dersi deneyleri için geliştirilen robot uygu-

lamalarından ve deneysel aktivitelerde robotların kullanımından çok memnun 

oldukları, robotik projelerinden sonra derse olan ilgilerinin arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada, öğrenci görüşlerinde; cinsiyetlerine, sınıf seviyele-

rine, akademik başarılarına, ailelerinin ekonomik durumlarına ve annelerinin 

ve babalarının eğitim düzeylerine göre, istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma 

bulunmamıştır. Araştırma sonucunda, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik 

herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 

Koç-Şenol (2012) yüksek lisans tez çalışmasında, robotikle ilgili öğrenci 

görüşlerini belirlemeyi, 7. sınıf fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünite-

sinde herhangi bir problemin çözümüne yönelik öğrencilerin robot teknolojisi 

destekli aktif olarak çalışabilecekleri, robot tasarlayıp programlayabilecekleri 

bir laboratuvar ortamı oluşturmayı ve bu ortamın etkililiğini; öğrencilerin bi-

limsel süreç becerileri ile fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonları açısın-

dan incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak “Robotik Ön Anket”, “Robotik Memnuniyet Testi”, “Bilimsel 

Süreç Becerileri Testi”, “Fen ve Teknoloji Dersi Motivasyon Ölçeği”, “Kişisel Bilgi 

Formu” ve “Öğrenci Günlükleri” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, robo-

tik destekli robotik laboratuvar etkinliklerinin; öğrencilerin bilimsel süreç be-

cerilerini geliştirdiği, fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarını arttır-

dığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacı, ileride yapılabi-

lecek çalışmalara yönelik şu önerilerde bulunmuştur: Fen ve teknoloji dersine 

yönelik motivasyonun olumlu yönde arttırılması ve bilimsel süreç becerilerinin 

geliştirilerek daha kaliteli bir fen eğitimi sağlanabilmesi için robotik destekli fen 

ve teknoloji laboratuarı etkinlikleri farklı sınıf, ünite veya konularda da uygula-

nabilir; Yapılacak uygulamalarda kullanılan Lego Mindstorms NXT Seti sayısı 

artırılarak, daha fazla öğrenci ile uygulama imkânı sağlanabilir; Robotik konusu 

ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli 

kurslar, seminerler düzenlenebilir, araştırma projeleri geliştirilebilir. 

Okkesim (2014) yüksek lisans çalışmasında, robotikle ilgili öğrenci görüş-

lerini belirlemeyi, 8. sınıf fen ve teknoloji dersi “Maddenin Halleri ve Isı” ünite-

sinde herhangi bir problemle karşılaşan öğrencilerin Lego Mindstorms NXT 
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robot eğitim seti kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlamayı ve öğrencilerin bu 

süreçte bilimsel süreç becerileri ile fen dersine yönelik tutumlarında farklı-

laşma olup-olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada nicel yöntem kul-

lanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Robotik Ön Testi”, “Bilimsel Süreç Bece-

rileri Testi”, “Fen Dersi Tutum Ölçeği” ve “Etkinlik Planı ve Öğrenci Günlükleri” 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney grubu öğrencileri ile “Maddenin 

Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında yapılan robotik destekli etkinliklerin, öğren-

cilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği ve fen dersine yönelik tutumlarını 

arttırdığı tespit edilmiştir. Robotik etkinliklerinde; öğrenciler karşılaştıkları 

problemlere çözümler üretmiş, elde ettikleri veri ve grafikleri değerlendirmiş-

lerdir. Araştırmada, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile fen dersine yönelik 

tutumlarının geliştirilmesi açısından; robotik destekli etkinliklerin, geleneksel 

etkinliklerden daha faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonu-

cuna göre araştırmacı, ileride yapılabilecek çalışmalara yönelik şu önerilerde 

bulunmuştur: Robotik teknik, fen bilimleri dersinin farklı konu ve farklı sınıf dü-

zeyindeki öğrencilerine uygulanabilir; Robotik tekniğin etkili bir şekilde uygu-

lanabilmesi için bu tekniği uygulayacak eğitimcilere, uygulamanın yapılacağı 

okulların idarecilerine çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenebilir.  

Kılınç (2014) yüksek lisans tez çalışmasında, fen ve teknoloji dersi “Işık” 

ünitesi kapsamında, Robotik Eğitim Setleri vasıtasıyla, yapılandırmacı yaklaşı-

mın 5E modeli keşfetme basamağına uygun olarak geliştirilen etkinliklerin, 7. 

sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve fene yönelik motivasyon düzeyleri 

üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada karma yöntem kulla-

nılmıştır. Veri toplama aracı olarak; “Işık Ünitesi Başarı Testi”, “Fen ve Teknoloji 

Dersi Motivasyon Ölçeği” ve etkinlikler hakkında öğrenci görüşlerini belirlemek 

amacıyla mülakatlar kullanılmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uy-

gulamaların, öğrencilerin akademik başarılarını artırmada etkili olduğu sonu-

cuna varılmıştır. Akademik başarıyı olumlu yönde etkileyen robotik eğitim set-

lerinin fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasının; anlamlı öğrenmeye, gözlem 

yapmaya ve aktif katılıma imkân sağladığı, motivasyonu, derse yönelik ilgiyi ve 

özgüveni artırmaya katkıda bulunduğu dikkate alındığında, dersi desteklemek 

amacıyla bu setlerin kullanılmasının faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

çalışmanın sonucuna göre araştırmacı, ileride yapılabilecek çalışmalara yönelik 

şu önerilerde bulunmuştur: Bu sınıf düzeyinde fen ve teknoloji dersinin diğer 

üniteleri için de 5E modeline uygun etkinlikler geliştirilip uygulanabilir; Grup 

içi işbirliğinde eşit olunabilmesi ve robotik eğitim setlerinden her bireyin müm-

kün olduğu kadar fazla istifade edebilmesi için daha küçük gruplar ile 
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çalışılabilir; Diğer sınıf düzeylerindeki fen ve teknoloji dersi ve diğer dersler için 

de benzer çalışmalar yapılabilir.  

Kasalak (2017) yüksek lisans tez çalışmasında, ortaokul düzeyinde robo-

tik kodlama eğitimi ile öğrencilerin; kodlamaya ilişkin öz yeterlik algılarını ve 

robotik kodlama etkinliklerine ilişkin yaşantılarını belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada “Blok Temelli Programla-

maya İlişkin Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” geliştirilmiştir. Yapılan geçerlik-güvenir-

lik çalışması sonucunda, 5 maddeden oluşan “basit blok temelli programlama 

görevleri” ve 7 maddeden oluşan “karmaşık blok temelli programlama görev-

leri” olarak isimlendirilen, 2 faktörlü 5’li likert tipinde “Blok Temelli Öz-yeterlik 

Algısı Ölçeği” geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise bir devlet okulunda 5 haftalık 

robotik kodlama etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, robotik 

kodlama etkinlikleri ile öğrencilerin hem basit hem de karmaşık blok temelli 

programlamaya ilişkin öz yeterlik algı puanlarında, grup içi pozitif yönde an-

lamlı değişim meydana geldiği tespit edilmiştir. Scratch for Arduino programı 

kullanılarak gerçekleştirilen robotik kodlama etkinlikleri ile; tamamen somut 

biçimde, oldukça fazla sensör ve aktüatör aracılığıyla, öğrencilerin hayâl dünya-

larındaki birçok hayâli gerçekleştirme imkânı sunulmuş ve öğrencilerin çok 

daha fazla eğlenmelerine, etkinlikleri gerçekleştirme yönünde istekli olmala-

rına, etkinlikleri kişisel gelişimleri açısından faydalı bulmalarına yol açıldığı be-

lirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacı, ileride yapılabilecek ça-

lışmalara yönelik şu önerilerde bulunmuştur: Kodlama etkinlikleri ve robotik 

kodlama etkinliklerinin öğrencilerin özyeterlik algılarına etkisini ve öğrenci ya-

şantılarındaki farklılaşmayı karşılaştırabilmek amacıyla deney ve kontrol 

gruplu deneysel araştırmalar yapılabilir; Fen bilimleri zümre öğretmenleri ile 

disiplinlerarası etkinlikler düzenlenebilir; Öğrencilerin fen bilimleri dersinde 

gördükleri konularla, robotik kodlama etkinliklerinde oluşturdukları elektrik 

devreleri için gerekli bilgilerin örtüştüğü etkinlik uygulamaları düzenlenebilir.  

 

Öğretmen Adaylarına Yönelik Araştırmalar 

Silik (2016) yüksek lisans tez çalışmasında, fen bilgisi öğretmenliği prog-

ramında öğrenim gören öğretmen adayları için uygun Lego öğrenme ortamı ha-

zırlamayı, bu ortamın öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine etki-

sini ve bu süreçte hangi problem çözme becerilerini kullandıklarını belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama araçlarının birlikte kulla-

nıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nitel veriler; alan notu, video kaydı ve yarı 

yapılandırılmış mülakat ile, nicel veriler ise ”Problem Çözme Ölçeği” 
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kullanılarak elde dilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının Lego 

öğrenme ortamı içerisinde problem çözme becerilerinin gelişim gösterdiği fakat 

bu gelişimin istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ay-

rıca, öğretmen adaylarının 6 haftalık öğrenme ortamında: problem çözme bece-

rilerinden keşif, gözlem, pratik ve sosyal beceri aşamalarını; keşif becerilerin-

den problemi ayırt etme aşamasını; gözlem becerilerinden doğru gözlem yapma 

ve gözlemi doğru yorumlama aşamalarını; pratik becerilerden robotu kullanma 

becerisi aşamasını ve sosyal becerilerden grup çalışması yapma aşamasını; di-

ğer aşamalara göre daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın so-

nucuna göre araştırmacı, ileride yapılabilecek çalışmalara yönelik şu önerilerde 

bulunmuştur: Birden fazla sayıda ve çeşitte robot kullanılarak, öğrenci grup sa-

yısı arttırılarak, farklı öğretmen adayı gruplarına, uygulama süresi ve etkinlik 

sayısı arttırılarak araştırma tekrar edilebilir; Bilim ve teknoloji ile bütünleştiril-

miş daha farklı bir öğrenme ortamı (laboratuvar dışında) tasarlanabilir. 

Çukurbaşı, Yavuz-Konakman, Güler ve Kartal’ın (2018) araştırmasında, 

öğretmen adaylarının LEGO Robotik öğretim uygulamalarını kabul etme du-

rumlarını belirlemek için “LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarının Kabulü” öl-

çeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Deneme formu 5’li likert tipi formunda ta-

sarlanmış ve 26 madde yer almıştır. Ölçek deneme formu, fen bilgisi öğretmen-

liği, sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler Öğretmenliği 

programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Ölçek de-

neme formu öğretmen adaylarına uygulanmadan önce çalışma grubunun tama-

mına, LEGO Mindstorms EV3 seti ve bu setin nasıl kullanılabileceği video göste-

rimi ile tanıtılmıştır. Ölçeğin bileşenlerine ve ölçeğin tamamına ilişkin elde edi-

len güvenirlik değerleri, ölçeğin LEGO robotik öğretim uygulamalarının ne de-

rece kabul edildiğini belirlemeye yönelik, güvenilir bir veri toplama aracı oldu-

ğunu göstermiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları sonu-

cunda, LEGO robotik öğretim uygulamalarının kabulü ölçeğinin, 16 maddeden 

oluşan tek faktörlü dört bileşenli bir yapı sergilediği sonucuna varılmıştır. Tek-

noloji kabul modeli bileşenleri dikkate alınarak, ölçek bileşenleri; algılanan 

fayda, algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve kullanıma yönelik niyet olarak ad-

landırılmıştır. Ölçeğin bütününe ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .956; ölçeğin bileşenlerine ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayı-

ları ise sırasıyla .924; .929; .834 ve .915 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları ile hesaplanan Cronbach Alpha değerleri, 

LEGO robotik öğretim uygulamalarının kabulü ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir 

veri toplama aracı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonucunda 
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araştırmacılar; bu ölçeğin, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla LEGO uygulama-

larıyla robot tasarlatarak, tasarlanan robotu öğrenme amaçlı kullanmaları sağ-

lanan farklı eğitim seviyesindeki öğrencilere de uygulanmasını önermişlerdir. 

 

Öğretmenlere Yönelik Araştırmalar 

Özdemir, Karaman, Özgenel ve Özbolat’ın (2015) araştırmasında, zihinsel 

engellilere yönelik olarak tasarlanacak robot destekli eğitimde etkileşim türle-

rinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 3 alan uzmanı, 2 rehber öğretmen, 

4 özel eğitim öğretmeni, 3 öğretim teknolojileri uzmanı, 1 bilgisayar mühen-

disi,1 elektronik mühendisi, 3 rehberlik ve araştırma merkezi yöneticisinin ka-

tılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden du-

rum çalışması kullanılmış olup, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kul-

lanılarak toplanmıştır. Araştırmada katılımcıların; zihinsel engelli öğrencilerin 

renkli, ses çıkaran ve sıra dışı oyuncaklara ilgi gösterdikleri, robot destekli eği-

timin uygulanabilirliği açısından bakıldığında eğitici robotların kullanımının 

faydalı olacağı görüşünde birleştikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcılar; robotun 

insansı görünüme sahip olması ve gerek yüz ifadeleri ile gerekse bedensel hare-

ketleri ile dönüt ya da tepki verebilmesinin büyük fayda sağlayacağını ifade et-

mişlerdir. Araştırmanın sonucunda, eğitici robot ile uygulanabilecek tavsiye 

edilen etkinlik türleri; anında etkileşimli dönüt verebilen, seçme, dokunma vb. 

etkileşimlere olanak sağlayabilen alıştırma-uygulama etkinlikleri, oyun tabanlı 

öğretici uygulama, hikâye etkinliği, temel işlemler ve sayı saymaya yönelik ma-

tematik modülü, zıt kavramlar ve doğa olayları, gerçek ortam benzeşimine yö-

nelik içeriklerden oluşmaktadır. Araştırmada, özel eğitim alanında hâlen kulla-

nılmakta olan geleneksel yöntemlerin aksine, robotik uygulamaların öğrencile-

rin dikkatlerini çekebileceği ve motive edeceği vurgulanmıştır. Ayrıca araştır-

mada, teknolojinin öğrenmeyi mekanikleştirdiği ve robot destekli eğitimde, 

özellikle zihinsel engelliler için insansı robotların kullanılmasının, akademik ve 

sosyal açıdan olumlu katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda, 

uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 

Çömek ve Avcı’nın (2016) kongrede bildiri olarak sunduğu ve tam metin 

olarak yayınlanan araştırmasında, fen bilgisi öğretmenlerinin robotik uygula-

malar ile yapılan fen eğitimi hakkında görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmış-

tır. Araştırma, nitel araştırma desenine göre tasarlanmış, veri toplama aracı ola-

rak “Robotik Fen Eğitimi Programı Katılımcı Görüşleri” formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, öğretmenler robotik uygulamaların ders içerisinde 

müfredatta uygulanabileceğini ve akademik başarıyı yükseltme potansiyelinin 
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olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, robotik uygulamalarla destekle-

nen fen bilimleri dersi sayesinde öğrencilerin; yaratıcılık, çok yönlü düşünme, 

ürün oluşturabilme, analitik düşünme, bilimsel süreç becerileri, hayâl gücü, psi-

komotor becerileri, bütüncül düşünme, bireysel öğrenme, eleştirel düşünme 

gibi birçok yeteneklerinin gelişeceği bir ortam yaratılmış olacağını ifade etmiş-

lerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar, ileride yapılabilecek çalış-

malara yönelik şu önerilerde bulunmuşlardır: Fen eğitiminde akademik başarı, 

derse yönelik tutum, motivasyon ve katılım gibi bilişsel ve duyuşsal alanlarda, 

robotik uygulamaların olumlu ve etkili bir öğretim yöntemi olma potansiyeli 

dikkate alınarak, bu konuda deneysel çalışmalar yapılabilir; Bu konuda hem ni-

tel hem de nicel çalışmaların sayısı arttırılabilir; Bu konu ile ilgili öğretmen ve 

öğrenci el kitapları hazırlanabilir.  

 

Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Araştırma 

Erbaş (2014) araştırmasında, gelişen teknoloji ile birlikte temel robotik 

uygulamalar olarak ele alınan kavramın, bilgisayar destekli tasarım eğitimine 

etkisini ve dolayısıyla katkısını araştırarak, eğitimdeki yerini belirlemeyi amaç-

lamıştır. Araştırma, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Orta-

mında Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programında yürütülmekte olan Temel Ro-

botik Uygulamalar dersi kapsamında yapılan bir proje çalışması olup, bu ça-

lışma konferansta bildiri olarak sunulmuştur. Araştırmada nicel araştırma yön-

temi kullanılmış ve veriler robotik oyun uygulamaları yoluyla elde edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, geleneksel teknikler kullanılarak yapılan tasarım eğitimi 

ile temel robotik uygulamalar kullanılarak yapılan tasarım eğitiminin birleşti-

rilmesinin, daha verimli sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir. Araştırmada, tasa-

rım eğitimi veren üniversitelerde, geleneksel tasarım yöntemleri eğitimi ile bir-

likte yeni tasarım yöntemlerinin anlatılması ve buna bağlı olarak robotik uygu-

lamalar eğitiminin verilmesi önerisinde bulunulmuştur. 

 

Derleme Araştırmaları 

Koç ve Büyük (2013) araştırmasında, robotiğin fen ve teknoloji eğiti-

minde kullanılmasına yönelik bilgiler vermeyi, verilen bilgilerle Türkiye’de bu 

yönde yapılacak plânlama ve uygulamalara yardımcı olmayı, bu sayede fen ve 

teknoloji dersinin uygulamada da teknoloji ile daha çok bütünleşmesini sağla-

mayı amaçlamışlardır. Araştırmada bilgiler, alan taraması ile elde dilmiştir. 

Araştırma sonucunda, robotiğin fen ve teknoloji eğitiminde özellikle laboratu-

var uygulamalarında daha çok kullanıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, robotik 
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sayesinde; geleneksel deney araçlarıyla alınamayan hassas ölçümlerin alınabil-

mekte olduğu, eş zamanlı olarak deney grafiklerinin çizilebilmekte ve kullanıcı-

dan kaynaklanan ölçme hatalarının en aza indirilmekte olduğu belirtilmiştir. 

Araştırmada, fen ve teknoloji dersinde Lego Mindstorms eğitim setlerini kulla-

narak, birçok fen deneyinin yapılabildiği, robotik uygulamalarının özellikle müf-

redatta yer alan “Kuvvet ve Hareket”, “Işık ve Ses”, “Yaşamımızdaki Elektrik”, 

“Madde ve Isı” gibi fizik ağırlıklı üniteler için oldukça uygun olduğu ifade edil-

miştir. Ayrıca, AB bünyesinde oluşturulan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP), 

Leonardo da Vinci Eğitim Programı, Avrupa Birliği Robot Ağı (EURON) gibi 

programlar çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve proje fonların-

dan ülkemizin şu ana kadar aldığı payın son derece yetersiz olduğu belirtilmiş-

tir. Araştırmanın sonucunda, Robotiğin eğitimde kullanımını sağlamak amacıyla 

bu programlardan daha fazla yararlanılması ve yeni projeler geliştirilmesi öne-

risinde bulunulmuştur. 

Yolcu ve Demirer’in (2017) araştırmasında, eğitimde robotik kullanımı ile 

ilgili yapılan tüm çalışmaların belirli kategoriler dâhilinde analiz edilmesi amaç-

lanmıştır. Tarama sonucunda eğitimde robotik kullanımı ile ilgili olduğu tespit 

edilen 45 makale, yayın yılı, yayıncı dergiler, araştırma disiplini, araştırma yön-

temi, örneklem grubu, veri toplama araçları, kullanılan robotik kitler ve araş-

tırma değişkenleri dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmada, erişilen makale-

lerin sadece beş tanesi Türkiye’de yapılan çalışmaları içermektedir. Araştırma 

sonucunda; 2007-2012 yılları arasında yayınlanan makale sayıları sabit iken, 

2012-2017 yılları arasında bir artış görülmüştür. Makalelerin yayınlandığı der-

giler incelendiğinde, International Journal of Technology and Design Education 

dergisinde ciddi bir yığılma olduğu, sonrasında ise alanında önemli sayılan eği-

tim teknolojileri dergilerinin tercih edildiği belirtilmiştir. Eğitimde robotik kul-

lanımının en çok STEM/FeTeMM çalışmalarında olduğu tespit edilmiştir. Araş-

tırma disiplinlerini sırasıyla; fen ve teknoloji, robot uygulamaları, bilgisayar bi-

limi, kamp programları, yabancı dil, mekatronik, fizik, kimya, biyoloji, elektronik 

dersleri oluşurmuştur. Örneklem grubu olarak; en çok ortaokul öğrencilerinin, 

sonrasında ise ilkokul öğrencilerinin seçildiği belirlenmiştir. Veri toplama araç-

ları olarak, en fazla gözlem ve görüşme formu kullanılmış olup, en fazla problem 

çözme becerisi incelenmiştir. İncelenen çalışmalar doğrultusunda araştırmacı-

lar, robotik kullanımı konusunda yapılan çalışmalarda büyük farkla en çok Lego 

Mindstorm NXT kitinin kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrencilere eğitim-

lerinin ilk yıllarında fen, teknoloji ve mühendislik eğitimi vermenin öneminin 

farkına varan ülkelerin eğitimcilerinin ve bilim insanlarının, öğrencilere bazı 
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becerileri kazandırmak için eğitimde bilgisayar ve robotik kullanımının etkile-

rini yoğun bir şekilde araştırma çabasına girdikleri ifade edilmiştir. Bu çalışma-

nın sonucuna göre araştırmacılar; Öğrenciler için erken yaşlardan itibaren Fe-

TeMM eğitiminin ülkemizde teşvik edilerek, programlama ve robotik konula-

rına yönelik uygulama ve araştırmaların yapılmasını önermişlerdir. 

Çelik (2015) araştırmasında, otistik çocukların eğitiminde robotların kul-

lanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır. Araştırma bir derleme çalışmasıdır. 

Çalışmada, araştırma konusunu içeren dokümanlar incelenmiştir. Doktorlar, 

beklenmedik durumlardan hoşlanmayan ve bildikleri ortamlarda kendilerini 

rahat hisseden otistik çocukların, robotları severek izlediklerini ve robotların 

hareketlerini taklit ettiklerini ortaya koymuştur. Otistik çocuklar, robotları in-

sanlara oranla daha samimi, cana yakın ve sosyalleşebilir bulmaktadırlar. Ban-

dit, Kaspar, Nao ve Keepon, dünyada en meşhur terapist robotlardır.  Türkiye’de 

ise Rob adıyla ilk defa otizm için bir robot üretilmiştir. Araştırmada, bu robotla-

rın, sosyal becerilerin öğretilmesinde kullanılmakta olduğu ve gelecekte, hem 

ebeveynler hem de çocukların gelişimlerini takip etme konusunda önemli kat-

kıları olacağı ifade edilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de robotik uygulamaların fen alanı eğitiminde kullanılmasına yö-

nelik alan yazın taraması sonucunda, daha ziyade ortaokul öğrencilerine yöne-

lik robotik uygulama çalışmaların yapıldığı dikkati çekmektedir. Öğrencilerin 

küçük yaşlarda, ilgi ve meraklarının çok daha fazla olduğu ve robotik uygulama-

ların bilimsel yaratıcılık, bilimsel süreç beceri gelişimine fayda sağlayabileceği 

dikkate alındığında, ilkokul öğrencilerine yönelik uygulama ve çalışmaların ar-

tırılmasında fayda vardır.  

Alan yazın taramasına göre, robotik uygulamalara dair öğretmen ve öğ-

retmen adaylarına yönelik araştırmaların yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. 

MEB (2018) fen öğretim programında, fen bilimlerini matematik, teknoloji ve 

mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, problemlere disiplinler arası bakış 

açısıyla; öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, öğ-

rencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmaları ve bu 

ürünlere nasıl katma değer kazandırabilecekleri konusunda stratejiler geliş-

tirme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Dijital çağın başlangıcı olan 

21. yüzyılda, bilimsel ve teknolojik yenilikler her geçen gün daha da önem ka-

zanmaktadır. Dolayısıyla, günümüz dünyasının beklentilerine ayak uyduracak 

becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi için, önce öğretmenlerin teknolojik 



Fen Alanı Eğitiminde Robotik Uygulamalara Yönelik Türkiye’de Yapılan Araştırmaların … 

615 
 

gelişmeleri takip edip uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması ve üretken 

olması gerekir. Robotik uygulamalara yönelik projelerle, öğretmen ve öğretmen 

adayları için uygulama ve araştırmaların artırılmasında fayda vardır.  

Alan taraması sonucunda incelenen araştırmaların çoğunda, fen alanı eği-

timinde robotik uygulamaların; öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, bilimsel 

yaratıcılıkları ve fen bilimleri dersine yönelik motivasyonlarına etkisi araştırıl-

mıştır. Araştırmaların bazılarında ise, robotik eğitim setleri ve robotik sistem-

lerin kullanımının, problem çözümüne ve öğrencilerin bilimsel tutumlarına et-

kisi, robotik kodlamaya ilişkin özyeterlik algıları, öğrenci görüşleri alınarak in-

celenmiştir. Bazı araştırmalarda da, öğrenci ve öğretmenlerin; robot tasarımı, 

programlama, bilimsel konulara ilişkin ilgileri ve işbirliği hakkındaki görüşleri, 

çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. 

İncelenen araştırma sonuçlarına göre, eğitsel robotik uygulamaların öğ-

renme-öğretme sürecine sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz; 

➢ Öğrenen aktif bir şekilde görev alır (Dönmez, 2017). 

➢ Öğrencilerin öğrenmeye ve derse yönelik motivasyonlarını artırır (Öz-

demir, Karaman, Özgenel ve Özbolat, 2015; Koç-Şenol ve Büyük, 2015; 

Küçük ve Şişman,2017; Koç-Şenol, 2012; Kılınç, 2014). 

➢ Öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlar. (Ok-

kesim, 2014). 

➢ Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlar. 

(Çankaya, Durak ve Yünkül, 2017; Silik, 2016). 

➢ Öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan gelişmelerine olumlu katkı 

sağlar. (Özdemir, Karaman, Özgenel ve Özbolat, 2015; Çömek ve Avcı, 

2016; Kılınç, Koç-Şenol, Eraslan ve Büyük, 2013; Çelik, 2015; Kılınç, 

2014). 

➢ Grup çalışmasına olanak sağlar (Silik, 2016). Bu sayede öğrencilerin iş-

birlikli öğrenme becerileri gelişir. 

➢ Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine katkı sağlar 

(Koç-Şenol ve Büyük, 2015; Koç-Şenol, 2012; Okkesim, 2014). 

➢ Öğrencilerin derse olan ilgilerini artırır (Eraslan, Koç-Şenol, Kılınç ve 

Büyük, 2013; Kılınç, 2014). 

➢ Öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarının (Koç-Şenol ve Büyük, 2014), el 

becerilerinin ve hayâl güçlerinin (Kılınç, Koç-Şenol, Eraslan ve Büyük, 

2013) gelişmesine katkı sağlar. 

Özetle, eğitsel robotik uygulamalar, öğrencilerin; kişisel gelişimleri için 

faydalı (Kasalak, 2017), yaratıcılık, çok yönlü düşünme, ürün oluşturabilme, 
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analitik düşünme, bilimsel süreç becerileri, hayâl gücü, psikomotor becerileri, 

bütüncül düşünme, bireysel öğrenme, eleştirel düşünme gibi birçok yeteneğin 

geliştirilmesine fırsat tanıyan (Çömek ve Avcı, 2016) ve meslek seçimi bakımın-

dan fen-matematik-mühendislik alanlarına yönelmelerini sağlayabilecek (Dön-

mez, 2017) bir öğretim stratejisidir. Ülkemizde pek çok özel ve devlet okulları, 

robotik uygulamalara yönelik etkinlikler yapmakta olup, son dönemde bu ko-

nuda yarışmalar da düzenlemektedir. Buna rağmen alan yazın incelemesi sonu-

cunda, etkinlikleri destekleyici çok fazla akademik çalışmaya ulaşılamamıştır. 

Uluslararası alanda ülkelerin, üniversiteler ve kurumsal yapılar boyu-

tunda robotik eğitimini genel bilimler arasında bir yere oturtma, paylaşımlar 

yapma, eğitim ortamlarını robotik uygulamalara yönelik projeler oluşturarak 

daha verimli hâle getirme gibi çabaları söz konusudur (Koç-Şenol, 2012). Tür-

kiye’de robotik uygulamalar üzerine bazı çalışmalar yapılsa da istenilen dü-

zeyde değildir. Bu konuda araştırmaların artırılmasına, uygulama ve problem 

çözmeye yönelik projeler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Fen bilimleri dersinde, bazı konuların eğitsel robotik uygulama destekli 

işlenmesi; düşünen, değerlendiren, yaratıcı, üretken, teknolojik gelişmeye katkı 

sağlayabilecek ve problemlere çözüm üretebilecek gençlerin yetişmesi için 

önemlidir. Bu nedenle, öncelikle robotik uygulamaları öğrenme ortamlarına en-

tegre edecek olan öğretmenlerin ve gelecekte öğretmen olacak öğretmen 

adaylarının uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmekte-

dir. İlkokuldan üniversiteye, Robotik Uygulamalar seçmeli ders olarak önerile-

bilir. Proje, çalıştay vb. etkinliklerle, öğretmen adaylarının robotik uygulama-

lara yönelik eğitim almaları sağlanabilir. Öğretimin en önemli yapı taşı ve asıl 

uygulayıcısı olan öğretmenlere yönelik, robotik uygulamalara dair hizmet-içi 

eğitimler ve çalıştaylar düzenlenebilir. Böylece, robotik üzerine eğitim alan öğ-

retmen adayları ve öğretmenler, meslek yaşantılarında bu uygulamayı verimli 

biçimde kullanabileceklerdir.  
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ÖZET: Babaların, çocukluk çağında babalarıyla deneyimlediği ilişkinin 
ve babalığa yönelik algılarının, yetişkinlik çağında kendi çocuklarına yönelik 
istismar potansiyeline ilişkin önemli bir etmen olabileceği düşünülmektedir. 
Bu noktadan hareketle bu araştırmada, babaların çocuk istismarı potansiyeli 
ile babalık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve 18 yaş altı çocuğu 
olan 154 erkek katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak,  araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”,  babaların 
çocuk istismarı potansiyellerini değerlendirmek amacıyla Milner (1983) 
tarafından geliştirilen “Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri” ve babaların 
kendi babalarını nasıl algıladıklarını değerlendirmek amacıyla Dick (2001) 
tarafından geliştirilen “Babalık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değer-
lendirilmesinde Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonu-
cunda babaların Babalık Ölçeği ile Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri pu-
anları arasında negatif yönde ve istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı bir 
ilişki olduğu (p<0.01) tespit edilmiştir. Araştırmada edilen bulgular doğrul-
tusunda ebeveynlere, çocuk istismarı konusunda çalışan uzmanlara, kurum ve 
kuruluşlara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Baba, Çocuk, Çocuk İstismarı, Çocuk İstismarı 
Potansiyeli 

 
ABSTRACT: Fathers’ perception of fatherhood might be a significant as-

sociate of their child abuse potential toward their children in their adult lives. 
Within this context in this study, it was aimed to examine the relationship be-
tween fathers’ child abuse potential and fatherhood perception. The partici-
pants of the study comprised of 154 fathers who had children under 18 years 
old and were living in North Cyprus. In the study, “Individual Information 
Form”, developed by the author, was administered to the fathers for the col-
lection of socio-demographic information. In addition, “Child Abuse Potential 
Inventory” developed by Milner (1983), was administered to assess fathers’ 
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child abuse potentials and “Fatherhood Scale” developed by Dick (2001), was 
administered in order to assess how fathers’ perceive their own fathers. As 
with the analysis of the collected data, Spearman correlation test was per-
formed. As a result of the study, a significantly negative correlation was found 
between the scores of Fatherhood Scale and Child Abuse Potential Inventory 
(p<0.01).  In line with the findings, certain proposals for the prevention child 
abuse were brought to the parents, professionals, institutions and organiza-
tions.  

Keywords: Father, Child, Child Abuse, Child Abuse Potential 

 

 

Introduction 

Family plays an important role in a child’s health development. Child 

should be thoroughly taken care of starting from early years, all aspects of his 

development should be supported and their needs should be guided according 

to their interests (Tuğrul, 2014). In this process, fathers play an important role 

as much as the mothers; fathers taking part in a child’s development, care and 

education is crucial for the child’s cognitive, physical, social and emotional de-

velopment (Lewis and Lamb, 2003; Özkardeş, 2011). However, in traditional 

structures, mothers are considered as child’s primary caretaker; and fathers are 

seen as figures that support the family financially and establish authority (Şahin 

and Özbey, 2009).  

Nowadays, changing societal and social values lead to alterations in the 

idea that women are primarily responsible for child and house care; and men 

are starting to share the responsibility of child and house care, changes in atti-

tudes and behaviours regarding the concept of fatherhood and new meanings 

are being attributed to the understanding of fatherhood (Anlıak, 2004; Zey-

bekoğlu, 2013). Role of fatherhood which consists of child care, child’s educa-

tion and one-to-one interaction with the child and its effects on child develop-

ment has gained more importance in today’s world (Finn and Henwood, 2009; 

Kuruçırak, 2010). It is stated that fathers, who consider fatherhood not only as 

meeting the child’s financial needs and establishing discipline for him, but per-

ceive the role as taking close care of the child and participating in his care, have 

more role in the child’s life (Miller, 2010). 

Fathers participating in the child’s care, communicating frequently and 

being accessible during the developmental process of the child, has direct influ-

ence on the child’s development (Cabrera et al., 2018). It is suggested that fa-

thers level of child care and closeness has direct influence on the child’s devel-

opment; children become more psychologically compatible when they have a 
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close and warm relationship with the father (Lewis et al., 2008; Kuzucu and 

Özdemir, 2013), be more academically successful (Pancosfar and Vernon-

Feagans 2002; McBride et al., 2005), show less aggression (Ramchandani et al., 

2013) and form better relations with their peers throughout their lives (Koçak, 

2004). It is underlined that fathers influence the development of features such 

as self-confidence, autonomy, courage, competitiveness and risk-taking and 

help the child transit to adulthood; thus, fathers’ influence on children are not 

limited to childhood but it also extends to his whole life (Bögels and Phares, 

2008). 

Various emotional and behavioural problems are reported in cases where 

father-child interaction is reduced such as a father figure lacking or rare com-

munication with the father occurs due to different reasons during growth (Dick-

erson, 2011; Porter and King, 2014). In families, where father’s participation is 

insufficient or there is a negative father-child interaction, children do not feel 

safe and their negative experiences may lead to other traumatic emotional ex-

periences and grow negative feelings towards their parents. It is also empha-

sized that these children might show negative attitudes towards being a parent 

in their adult life and do not show sufficient care and love to children (Polat, 

2017). In a study, conducted by Choi and Jackson (2011), it was found that fac-

tors such as fathers participating in a child’s care, communicating frequently 

and being accessible through the child’s developmental process, influence the 

behavioural development of the child and children who do not communicate 

with their father frequently show more aggressive and anti-social behaviour. In 

another study, Pears and Capaldi (2001) found that children who were abused 

by their parent in growing years have a much higher risk of abusing their own 

children in their adult lives. There are many studies showing that fathers who 

were abused in their own childhoods, abuse their children (Koç et al., 2012; 

Bilge et al., 2013; Bartlett et al., 2017; Yang et al., 2018). Studies show that being 

exposed to heavy physical punishments in the growing setting can result in chil-

dren taking aggressive behaviour patterns as models and learn violence as a 

problem-solving method. In future years, this causes children to use violence as 

a problem-solving method when faced with a challenge (Güler et al., 2002; Polat, 

2017). It is suggested that especially children who were abused physically will 

have insufficient problem-solving perceptions (Gündüz and Gökçakan, 2004), 

will not be able to establish a healthy committed relationship, will not learn un-

derstanding and empathy as they perceive all types of external stimuli as threat; 

will show tendencies for violence, anti-social and criminal behaviour as they 

will not fear from harming people (Erol, 2007; Banducci et al., 2014). However, 
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along with these factors, it is highlighted that the person who abuses should 

have a tendency towards abuse An abusive person not being able to control his 

anger, feeling lonely, having a harsh, unhappy and stressed personality are  

among factors that shape the potential of a child abuser (Milner et al., 1988; 

Kutsal, 2004). 

It is believed that men’s relationship with their fathers determine the na-

ture of their relationship with their own children and those who could not form 

a close relation with a father figure, or think that they are not accepted by their 

fathers have negative attitudes towards fatherhood; and their negative percep-

tion of fatherhood is thought to be one of the strongest factors that determine 

their fatherhood nature and potential for child abuse. In this regard, this study 

aimed to explore the relation between fathers’ perception of fatherhood and 

their child abuse potentials.  

 

Method 

Participants 

The study group consisted of 154 male participants who had children un-

der the age of 18. When the socio-demographic features of the participants are 

examined, it is seen that 7.6% (n=13) is between 18-29 years old, 31.6% (n=54) 

is between 30-39 years, 28.7% (n=49) is between 40-49 and 32.2% (n=55) is 

between 50-59 years old. As for the place of birth, it was found that 45.5% 

(n=70) of them were born in Turkey while 52.6% (n=88) was born in Cyprus 

and 1.9% (n=3) was born in a country other than Turkey or Cyprus. In regards 

to level of education, 7.2% (n=11) was primary school graduate, 41.8% (n=64) 

was secondary school graduate, 33.3% (n=51) was university graduate and 

17.6% (n=27) completed postgraduate studies.  

 

Data Collection Tools  

The study used “Individual Information Form” in order to collect some 

socio-demographic data about the participants; “Fatherhood Scale” to evaluate 

how the participants perceived their own fathers; and “Child Abuse Potential 

Inventory” to assess their potential for child abuse.  

 

Individual Information Form 

The Individual Information Form, which was prepared by the researcher, 

included questions regarding the fathers’ age, place of birth and level of educa-

tion.  
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Fatherhood Scale (FS) 

Fatherhood Scale was developed by Dick (2004) in order to evaluate how 

adult males perceive their relationship with their fathers. The responses to the 

scale vary from 1 (never) to 5 (always). The 11 items containing negative state-

ments are scored inversely. Positive items are scored from 1 to 5; and negative 

items are scored from 5 to 1. The minimum score of the scale is 63 while the 

maximum score is 315. The high scores gathered from the scale indicate positive 

fatherhood perception.  

In the reliability analysis conducted by Dick (2004), it was seen that total 

item score correlation coefficients varied between 0.80 and 0.96; and Cronbach 

Alpha Coefficient was found as 0.98. The Turkish adaptation of the scale was 

conducted by Gürsoy in 2009. Regarding internal consistency, Cronbach Alpha 

Coefficient was found as 0.94 and split-half reliability coefficient was found as 

0.95 (Gürsoy, 2009). In this study, the internal consistency analysis done for re-

liability purposes showed that the Cronbach Alpha Coefficient of the Fatherhood 

Scale is 0.92. 

 

Child Abuse Potential Inventory (CAPI) 

Child Abuse Potential Inventory was developed by Joel Milner to deter-

mine the adults’ abuse potential towards children. The first work for the inven-

tory started in 1976 and many studies were conducted until 1983 to determine 

its validity and reliability (Milner et al., 1988). In the inventory with 160 items, 

responses vary as “I agree” or “I disagree”. CAPI involves six sub-scales: abuse 

and stress, sternness, unhappiness, child and his problems, problems with fam-

ily, and problems with others. This study considered the scores from the abuse 

sub-scale. The scores for the inventory items were calculated based on the scor-

ing table attached to the inventory. According to this table, each question has 

different weight scores. The highest score that could be obtained from the abuse 

sub-scale is 486. While those who score 166 or above are considered “risk 

group”; individuals with score below the border score are considered as “nor-

mal group” (Milner et al., 2010; Kutsal, 2014).  

Convergent validity analysis of the CAPI was done by Milner and his 

friends in 1988. It was found that child abuse potential was especially associ-

ated with stress (r=0.71, p<0.05) and depression (r=0.71, p<0.05) (Milner et al., 

1988).  In a study regarding construct validity of the inventory, the relation be-

tween the scores of the Inventory and Minnesota Multiphasic Personality Inven-

tory Ego Strength sub-scale was investigated, and a negative powerful 
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correlation (r=0.61, p<0.05) was found (Robertson and Milner, 1983). In the 

“Milner Child Abuse Potential Scale’s Validity in Turkey” study, conducted by 

Kutsal (2004), the Cronbach Alpha coefficient was calculated as 0.94 (Kutsal, 

2004). For the purposes of this study, the internal consistency analysis found 

the Cronbach Alpha Coefficient as 0.84.  

 

Data Collection Process and Data Analysis 

Firstly, required permissions were taken from the authors of the data col-

lect tools planned to be used in the study. Father were informed about the scope 

of the study; and explained that the study is on voluntary basis and their an-

swers would be kept confidential in the case that they accept to participate in 

the study. SPSS 21 software was used for the analysis of the collected data. Nu-

meric and percentage values were used to evaluate the socio-demographic data. 

Test of normality was conducted regarding whether parametric test conditions 

have been established or not. The results of the test of normality showed that 

parametric test conditions were not established. Thus, Spearman’s correlation 

coefficient was taken into account in the correlation analysis.  

 

Results 

Arithmetic averages and standard deviations regarding the Fatherhood 

Scale and Child Abuse Potential Inventory are presented in Table 1.  

 

Table 1. Arithmetic Mean and Standard Deviation of Fathers’ Fatherhood 

Scale and Child Abuse Potential Inventory Scores  

Score N Minimum Maximum  SD 

Fatherhood Scale 154 115 276 199.44 35.77 

Child Abuse 

Potential In-

ventory  

Regular 

Group 

 

110 

 

10 

 

163 

 

90.04 

 

36.02 

Risk 

Group 

 

44 

 

166 

 

325 

 

232.61 

 

48.36 

Abuse  

Total 

 

154 

 

10 

 

325 

 

130.77 

 

75.88 

 

x
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When Table 1 is reviewed, it is seen that the mean of fathers’ scores from 

the Fatherhood Scale is 194.44±34.98. Fathers’ scores from the Fatherhood 

Scale are between 115 and 276. Their total score mean for the Child Abuse Po-

tential Inventory is 130.77±75.88; and scores are between 10 and 325. It was 

found that 44 of the fathers are in the risk group for child abuse potential. The 

mean score of the fathers in the risk group is 232.61±49.46 and their score 

range is 166-325. The mean score of the 110 fathers in the normal group for 

child abuse potential is 90.04±36.02 and their score range is 10-163.  

The Spearman’s rank correlation coefficient results of the fathers’ Father-

hood Scale and Child Abuse Potential Inventory are presented in Table 2.  

 

Table 2.   Spearman’s Rank Correlation Coefficient Results of Fathers’ Fa-

therhood Scale and Child Abuse Potential Inventory Scores 

 1 2 

1. Fatherhood Scale -- -.365* 

2. Child Abuse Potential Inventory -.365* -- 

* p < .01 

 

As can be seen from Table 2, a negative statistically significant advanced 

relation (r=-.365 p<.01) was observed between the Fatherhood Scale and Child 

Abuse Potential Inventory scores of the fathers. It is believed that this result can 

be interpreted as the more positive perception fathers develop towards father-

hood, the less they have potential for child abuse.  

 

Discussion 

This study aimed to explore the relation between fathers’ perception of 

fatherhood and their potential for child abuse. The results of the study showed 

a negative and statistically significant advanced relation (p<.01) between fa-

thers’ scores of Fatherhood Scale and Child Abuse Potential Inventory. This find-

ing can be interpreted as the less the fathers’ have a positive perception of fa-

therhood, the more they have the potential for child abuse.  

Men’s perception of their relationships with their fathers determine the 

quality of how they shape their own fatherhood and the way they interact with 

their own children; and men who could not form a close relation with a father 

figure in their growing years tend to have negative perception of fatherhood 

(Kuzucu, 2011; Yalçıngöz, 2011). Guzzo (2011) found that men who spent active 
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time with their fathers and were raised by a caring father figure have more pos-

itive perceptions of fatherhood and they agree more that father is important for 

the child’s development. In another study which investigated the impact of 

men’s relationship with their parents during childhood on father-child relations 

during their adulthood, suggested that men who formed close relations with 

their father during childhood are more sensitive and emotionally close to their 

own children (Shannon et al., 2005).  

Some fathers are suggested to show negative attitudes to their children 

and fatherhood in general due to a variety of reasons such as growing up under 

the exposure of negative behaviours, coming from separated families as a result 

of divorce, becoming a father at a young age and without planning, financial dif-

ficulties and stress at workplace (Gage et al, 2002; Karaköse and Karaköse, 

2012; Herland et al., 2014; Beyazıt and Bütün Ayhan, 2018). It is thought that 

fathers abusing their children due to the stressors in their own lives may lead 

to an increased risk of their children becoming child abusers in future years as 

well.  

It is underlined that fathers who were neglected and rejected by their own 

parents may direct the arising feelings of intense anger and rage towards their 

own children during adulthood (Polat, 2017). Tuna (2010), in his study, found 

that having high levels of rage continuously, expressing rage and having inade-

quate anger management are among risk factors that increase the risk of child 

abuse. Various studies have shown that children who cannot communicate with 

their fathers frequently and are being neglected are tend to show more behav-

ioural problems (Flouri and Buchanan, 2003; Brisson et al., 2016). It is supposed 

that not having a positive father figure during growing years may bring emo-

tional stressors such as anger and rage and these can become risk factors for 

increasing men’s potential for child abuse.  

On the other hand, men acknowledge their own fathers as role models 

(Shulman and Sieffge-Krenke, 2016). When it is considered that factors such as 

the belief defending that punishment is necessary to discipline a child and it is 

beneficial to use physical violence when necessary to achieve this (Şahin, 2014),  

a cultural understanding that legitimizes violence against children (Bilge, 2009; 

Kezer, 2014), domestic violence and problems between spouses (Örsel et al. 

2011; Ulu, 2014) prepare a basis for child abuse, it is thought the men who were 

exposed to similar behaviours in their childhoods would continue to show such 

behaviour towards their own children.  



An Examination Of The Relationship Between Fathers… 

629 
 

Most of the studies concerning child abuse in Turkey are being conducted 

with the participation of mothers. The findings from this study are significant in 

evaluating fathers’ potential for child abuse and suggesting that the relation be-

tween men’s perception of fatherhood can be an important risk factor for their 

child abuse potential. The concept of child abuse potential is especially im-

portant in determining the risk groups and conducting preventive studies to re-

duce this risk. When it is thought that child abuse potential is associated with 

psychological features such as unhappiness, stress or sternness; fathers needs 

to be informed about raising awareness on the fact that their childhood prob-

lems may have impact on their current relations with their own children and 

that would be better to seek expert help on resolving the issues they experi-

enced as a child. Also, providing the psychological support for fathers who are 

having familial problems; or offering opportunities for fathers to benefit from 

family counselling when needed should be amongst the management strategies. 

It is considered that preparing training program to improve fathers’ skills for 

parenthood, implementing and wide spreading them countrywide, and encour-

aging fathers’ participation in such programs would a crucial step.  
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ABSTRACT: Turkey has had a very rich culture for ages. It is impossible 
not to see  any cultural centres, galleries and museums in the big cities in Tur-
key. Turkish food culture and humor culture are also very popular in the 
world. Turkish proverbs and idioms are also important in Turkish culture. 
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know how to explain them in English. They need to learn some words, terms  
and concepts in English and they should pronunce them accurately and flu-
ently and use them effectively. 
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Turkish coffee culture and tradition will also be handled shortly. Sample  class-
room  activities will be shared.  Classrom games on culture and humor will also 
be shared and suggested. Websites and books on Turkish culture  will be sug-
gested. 

Key Words:  Turkish Culture; European Culture; Traditions; ESP Clas-
ses 

 
Mesleki İngilizce Derslerinde Türk Kültüründen ve  

Avrupa Kültüründen Bahsetme 
 

ÖZET: Türkiye yüzyıllardan beri çok zengin bir kültüre sahiptir. Tür-
kiye’de büyük şehirlerde kültür merkezlerini, galerileri ve müzeleri görmemek 
imkansızdır. Dünyada, Türk yemek kültürü ve mizah kültürü de çok popüler-
dir.Türk atasözleri ve deyimleri de Türk kültüründe önemlidir.   Türk öğrenci-
lerinin çoğu Türk-Avrupa kültürü hakkında ve Türk adetleri ve gelenekleri 
hakkında temel bilgiye sahiptirler, fakat İngilizce olarak onları nasıl anlatacak-
larını bilmemektediler.İngilizce bazı kelimeleri, terimleri ve kavramları 
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öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kelimeleri ve terimleri de doğru ve 
akıcı olarak telaffuz etmeleri ve bunları etkili olarak kullanmaları gerekmek-
tedir. 

Bu bildiri, Türkiye’de İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki  Müzeci-
lik Bölümü’ndeki Mesleki İngilizce dersleri ile ilgilidir. Bu çalışmada, Mesleki 
İngilizce dersleri için ne çeşit kelimelerin ve terimlerin önemli olduğu vurgu-
lanacaktır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, yemek ve mizah kültürü kısaca 
anlatılacaktır. Türk kahve kültürü ve geleneği de kısaca ele alınacaktır. Örnek 
sınıf aktiviteleri paylaşılacaktır. Kültür ve mizahla ilgili sınıf oyunları da pay-
laşılacak ve önerilecektir. Türk kültürüyle ilgili websiteleri ve kitaplar önerile-
cektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk kültürü; Avrupa Kültürü; Gelenekler; Mesleki 
İngilizce Sınıfları 

 

1. Introduction  

Turkey has a very rich culture. It is possible to find a different culture in 

all the cities in Turkey. In some cities, it is possible to see the customs and tra-

ditions which are similar with the ones in Europe.  Besides, there are many his-

torical places and museums in Turkey. There are many historical places and mu-

seums in Europe, too.      

In this study, how the rich culture of Turkey and the museums in Europe 

have been told to the students who take ESP Courses at Dokuz Eylul University 

in Izmir in Turkey will be explained. Sample classroom activities will be shared. 

 

2. Theoretical Background 

2.1. What is Culture? 

The word culture has been defined on the  Meriam-WebsterDictionary as: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture 

1- a: the customary beliefs, social forms, and material traits of a racial, re-

ligious, or social group  

also : the characteristic features of everyday existence (such as diversions or 

a way of life) shared by people in a place or time: Popular culture / Southern cul-

ture  

 b: the set of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes 

an institution  or  organization : a corporate culture focused on the bottom line 

 c-  the set of values, conventions, or social practices associated with a par-

ticular field, activity, or societal characteristic 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture
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d-the integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior that de-

pends upon the capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding 

generations 

2- a: enlightenment and excellence of taste acquired by intellectual and 

aesthetic training  

b: acquaintance with and taste in fine arts, humanities, and broad aspects 

of science as distinguished from vocational and technical skills 

3- the act or process of cultivating living material (such as bacteria or viru-

ses) in prepared nutrient media 

                              also : a product of such cultivation 

4- cultivation, tillage 

5- the act of developing the intellectual and moral faculties especially by 

education 

6- expert care and training 

 

2.2. Famous Cultural Centres and the Museums in the Big Cities in 

Turkey 

The names of the famous congress and the exhibition halls in Ankara in 

Turkey have been listed as follows: 

   http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/TR-152966/sergi-alanlari-ile-

sanat-ve-kultur-merkezleri.html 

1- Altinpark 

2- Amade Wedding Ball Room 

3- Turkish Language Association 

4- Ataturk Cultural Centre 

5- DSI General Management 

6- Turkish Highways General Management 

7- National Library 

8- MTA General Simultaneous System Management 

9- Ankara Best Hotel 

10- Ankara Ddeman Hotel 

11- Bilkent Hotel 

12- Buyuk Anadolu Hotel 

13- Buyuk Surmeli Hotel 

14- Hilton Hotel 

15- Barcelo-Altinel Hotel 
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16- Hotel Ickale 

17- Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges 

18- Ankara University Language History and Geography Faculty 

19- Ankara University Faculty of Pharmacy 

20- Gazi University Faculty of Pharmacy 

21- Hacettepe University 

22- The Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East 

23- Gurkent Hotel 

24- Sheraton Hotel 

25- Rixos Grand Ankara 

26- Swiss Hotel 

27- ATO Congress Centre 

The museums in Ankara in Turkey have been listed as follows: 

https://www.muze.gov.tr/en/museums  

1- Anatolian  Civilizations Museum 

2- Ethnography Museum of Ankara 

3- Augustus Temple 

4- Repuclic Museum 

5- Government Art and Statue Museum 

6- Gordion Museum and Archaelogical Site 

7- Roman Baths of Ankara 

The cultural and art centres in Istanbul in Turkey have been listed as fol-

lows: https://www.narsanat.com/istanbulda-bulunan-kultur-sanat-merkez-

leri/ 

ABT Cultural House (ABT Kültür Evi) Telephone:0212 525 25 44 Address: 

İstanbul 

Aksanat Akbank Kültür Sanat Eğitim Merkezi Telefon:0212 252 35 00 Add-

res:İstiklal Cad. No:16, Beyoğlu İstanbul 

German Cultural Centre-Goethe Institute (Alman Kültür Merkezi / Goethe 

Enstitüsü) Telephone::0212 249 20 09 Address:Yeni Çarşı Cad. No:52, Galatasa-

ray-Beyoğlu İstanbul 

Altunizade Cultural Centre (Altunizade Kültür Merkezi) Telephone:0216 

341 05 00 Address:Barbaros Mah. Sırmaperde Sok. No:23, Altunizade İstanbul 

Anka Workshop Telephone:0212 245 27 18 – 245 30 34 Address:İstiklal 

Caddesi Büyükparmakkapı Sokak Afrika Han A Blok Kat:4 Beyoğlu İstanbul 

Ataturk Culture House (Atatürk Kültür Evi) Telephone:0216 390 40 19 Add-

ress:Pendik İstanbul 
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Ataturk Culture House AKM (Atatürk Kültür Merkezi AKM) Telephone:0212 

251 56 00 Address:Taksim İstanbul 

Avcilar Baris Mancı Culture House (Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi) Te-

lephone:0212 509 90 55  Address:Reşitpaşa Cad. Avcılar İstanbul 

Austria  General Consulate Culture  Office (Avusturya Başkonsolosluğu Kül-

tür Ofisi) Telephone:0212 223 78 43 Address:Köybaşı Cad. No.44, Yeniköy İstanbul 

Garden and Garden Culture House (Bahçe & Bahçe Kültür Evi) Telep-

hone:0216 449 18 84 Address:Moda İstanbul 

Bakirkoy Art Centre (Bakırköy Sanat Merkezi) Telephone: 0212 570 80 68 

Address: Kartaltepe Mah. Kıbrıs Sok. No:6 Bakırköy 

Bakirkoy Art House (Bakırköy Sanat Evi) Telephone: 0212 570 80 98 Add-

ress: Bakırköy 

Barometer Art Centre (Barometre Sanat Merkezi) Telephone:0212 293 02 

87 Address:İstanbul 

Besiktas Municipality Akatlar Culture Centre (Beşiktaş Belediyesi Akatlar 

Kültür Merkezi)  Telephone:0212 282 60 76 Address:Zeytinoğlu Cad. No:8, Akatlar 

İstanbul 

Besiktas Culture Centre (Beşiktaş Kültür Merkezi) Telephone: Address:Be-

şiktaş İstanbul 

Bilsak Science Art Association (Bilsak Bilim Sanat Kültür Kur.) Telep-

hone:0212 243 28 79 Address:Beyoğlu İstanbul 

Bilyay Foundation (Bilyay Vakfı) Telephone:0212 243 18 14 Address:Be-

yoğlu İstanbul 

BM Contemporary Art Centre (BM Çağdaş Sanat Merkezi) Telephone:0212 

231 10 23 Address:İstanbul 

Borusan Culture and Art Centre (Borusan Kültür Sanat Merkezi) Telep-

hone:0212 292 06 55 Address:İstiklal Cad. No:421, Beyoğlu İstanbul 

Bostanci Show Centre (Bostancı Gösteri Merkezi) Telephone:(0216) 384 72 

10 – 11 Address:Bostancı İstanbul 

Bulunmaz Culture Centre (Bulunmaz Kültür Merkezi) Telephone:0212 251 

85 23 Address:Beyoğlu İstanbul 

Burak Filateli Culture and Art Centre (Burak Filateli Kültür ve Sanat Mer-

kezi) Telephone:0212 240 52 60 Address:Nişantaşı İstanbul 

Cemal Resit Bey Concert Hall (Cemal Reşit Rey Konser Salonu) Telep-

hone:0212 232 98 30 Address:Harbiye İstanbul 

Degirmen Art House (Değirmen Sanatevi) Telephone:0212 245 70 06 Add-

ress:Bostanbaşı Sokak No: 30 Tophane / Beyoğlu İstanbul 
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Derimod Culture Centre (Derimod Kültür Merkezi) Telephone:0212 547 16 

04 Address:Zeytinburnu İstanbul 

Universal Culture Centre (Evrensel Kültür Merkezi) Telephone: 0212 243 08 

03  Address:Galatasaray İstanbul 

French Culture Centre (Fransız Kültür Merkezi) Telephone:0212 393 81 11 

Faks:0212 244 44 95 Address:İstiklal Cad. No:8 Beyoğlu İstanbul 

Gonul Paksoy Culture Centre (Gönül Paksoy Kültür Merkezi) Telep-

hone:0212 236 02 09 Address:Teşvikiye İstanbul 

Gönül Tuna Müzik, Kültür ve Sanat Merkezi Telefon:( 0216 ) 334 58 16 – 

342 69 09 Address:Bağlarbaşı, Murat Reis mah. Hacı Murat sk. No: 9 Üsküdar, İS-

TANBUL 

Harbiye Culture Centre (Harbiye Kültür Merkezi) Telephone:0212 233 27 

20 Address:Harbiye İstanbul 

Hasan Ali Yucel Culture Centre (Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi) Telep-

hone:0216 353 37 78 Address:Kartal İstanbul 

Indian Culture Centre (Hint Kültür Merkezi) Telephone:212 252 77 19 Add-

ress:Taksim İstanbul İstanbul 

British Culture Centre (İngiliz Kültür Derneği (British Council)) Telep-

hone:0212 252 74 74 Address:Beyoğlu İstanbul 

Spanish Culture Centre (İspanyol Kültür Merkezi) Telephone:0212 225 21 

53 Address:Harbiye İstanbul 

Istanbul Culture and Art Association (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) Telep-

hone:0212 293 31 33 Address:Beyoğlu İstanbul 

Istanbul Art Centre (İstanbul Sanat Merkezi) Telephone:0530 880 71 80 

Address:Bakırköy 

Istasyon Art Centre (İstasyon Sanat Merkezi) Telephone:0212 252 92 22-23 

Address:İstiklal Cad. Bekar Sok. No:19 Beyoğlu İstanbul İstanbul 

Istek Association Culture and Art Centre (İstek Vakfı Kültür ve Sanat Mer-

kezi) Telephone:0212 266 51 56 Address:İstanbul 

Is Art and Culture Centre (İş Sanat Kültür Merkezi) Telephone:0212 316 00 

00 Address:İş Kuleleri, 4. Levent İstanbul 

Italian Culture Centre (İtalyan Kültür Merkezi) Telephone:0212 293 98 48 

Address:Meşrutiyet Cad. No:161, Tepebaşı-Taksim İstanbul 

Japan Culture and Information Centre (Japon Kültür ve Enformasyon Mer-

kezi) Telephone:0212 293 32 49 Address:Beyoğlu İstanbul 

Kabatas Culture Centre (Kabataş Kültür Merkezi) Telephone:0212 236 25 

22 Address:Ortaköy İstanbul 
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Kadikoy Baris Manco Culture Centre (Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi) 

Telephone:0216 418 95 49 Address:Moda-Kadıköy İstanbul 

Kartal Art Theatre Culture Centre (Kartal Sanat Tiyatrosu Kültür Merkezi) 

Telephone:0216 389 25 23 Address:Kartal İstanbul 

Culture and Art Centre (Kültür ve Sanat Merkezi) Telephone: 0212 542 57 

72 Address: Bakırköy İstanbul 

Maya Art Centre (Maya Sanat Merkezi) Telephone::0212 252 74 52 Add-

ress:İstiklal Cad. Hale İşhanı (Atlas Pasajı Karşısı) No:140/2, Beyoğlu İstanbul 

Mesopotamia Culture Centre (Mezopotamya Kültür Merkezi) Telep-

hone::0212 251 85 06 – 07 Address:Beyoğlu İstanbul 

Mujdat Gezen Art Centre (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) Telephone:0216 

346 51 09 Address:Kadıköy İstanbul 

Nar Art Centre (Nar Sanat Merkezi) Telephone:0212 570 80 68 Address: 

Kartaltepe mah. İncirli cad. Kıbrıs sok. No:6 Nar Sanat Binası Bakırköy 

Nazim Hikmet Association Centre (Nazım Hikmet Vakfı Kültür Merkezi) Te-

lephone:0212 252 63 14 – 15 Address:Beyoğlu İstanbul 

Nazim Culture House (Nazım Kültürevi) Address:İstiklal Caddesi No: 347 

Merkez Han Kat:2, Beyoğlu İstanbul 

Necip Fazil Culture Centre (Necip Fazıl Kültür Merkezi) Telephone:0212 

575 40 34 Address:İstanbul 

Pendik Culture Centre (Pendik Kültür Merkezi) Telephone:0216 390 04 99 

Address:Pendik İstanbul 

Pera Art Centre (Pera Sanat Merkezi) Telephone:0212 245 44 60 Add-

ress:Sıraselviler Cad. Taksim İstanbul 

Piya Culture House (Piya Kültür Evi) Telephone:0212 245 28 03 Address:Be-

yoğlu İstanbul 

Rifat Ilgaz Culture Centre (Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi) Telephone:0212 293 

23 98 Address:Beyoğlu İstanbul 

Sahaf Cafe’ Culture Centre (Sahaf Café Kültür Merkezi) Telephone:0216 414 

75 73 Address:Kadıköy İstanbul 

Tarik Zafer Tunava Culture Centre (Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi) Te-

lephone:0212 293 12 70 Address:Tünel-Beyoğlu İstanbul 

Turkish English Culture Association ( Türk İngiliz Kültür Derneği) Telep-

hone:0212 241 05 18 Address:İstanbul 

Yayla Art Centre (Yayla Sanat Merkezi) Telephone:0216 383 99 21 Add-

ress:Sahilyolu Süreyyapaşa tesisleri Maltepe İstanbul 
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Yunus Emre Culture Centre (Yunus Emre Kültür Merkezi) Telephone:0212 

661 19 41 Address:Atrium Alışveriş Merkezi yanı, Ataköy 9.Kısım  İstanbul 

Yuksel Sabanci Culture Centre (Yüksel Sabancı Kültür Merkezi) Telep-

hone:0212 253 70 70 Address:İstanbul 

The museums in Istanbul in Turkey have been listed as: 

https://www.muze.gov.tr/en/museums 

1- Adam Mickeiewickz Museum 

2- Aya Irini Monument Museum 

3- Hagia Sophia Museum 

4- Great Palace Mosaic Museum 

5- Galata Mevlevi Museum 

6- Hisarlar Museum 

7- The Museum for the History of Science and Technology in Islam 

8- Istanbul Archaeology Museums: Istanbul Archaeology Museum, The 

Old Oriental Works Museum, Tiled Pavillion Museum 

9- Istanbul Fethiye Museum 

10- Chora Museum 

11- Topkapı Palace Museum 

12- The Museum of the Mausoleums  

13- Turkish and Islamic Arts Museum 

14- Yildiz Palace Cihannuma Pavilion 

The names of the cultural centres in Izmir have been listed as:  

http://kultursanat.izmir.bel.tr/Sayfalar/Sayfa/KulturMerkezleri               

Aphrodisias Sanat Merkezi- Aphrodisias Art Centre 

1469 Sk. No: 66 Alsancak- İZMİR 

Tel: 0232 422 30 15 

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi –Ege University Ataturk Cul-

tural Centre  

Mithatpaşa Caddesi No:92 Konak 

Tel:0.232. 445 29 19 

http://akm.ege.edu.tr/ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi- Dokuz Eylul Univer-

sity Sabanci Culture Centre  

Mithatpaşa Caddesi No:112 Konak 

Tel:0.232. 446 06 64 

http://webb.deu.edu.tr/mabancikultur/ 

https://www.muze.gov.tr/en/museums
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Balçova Belediyesi Kültür Evi- Balcova Municipality Culture House 

Korutürk Mahallesi Gonca Sokak No:1 Teleferik Son Durak 

Tel: 0.232. 445 47 65           

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi-Bornova Muni-

cipality Ugur Mumcu Culture and Art Centre 

Fevzi Çakmak caddesi. no:38 Bornova  

Tel:0.232.388 29 64 

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi-Buca Municipality Culture and 

Art Centre 

Uğur Mumcu Caddesi No:29 Buca 

Tel: 0.232.420 02 32 

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi-Çizgelikedi Visual Culture Centre 

Gürsel Aksel Bulvarı, No: 43/C, Üçkuyular-izmir 

Tel:0 232 247 1 247 

http://www.cizgelikedi.com 

Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi-Karsiyaka Munici-

pality Ziya Gokalp Culture Centre 

Bahçelievler mahallesi Gün Sazak sokak no: 329 Karşıyaka  

(Soğukkuyu Shell Benzin İstasyonu Yanı) 

Tel:0.232. 366 44 59 

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi- Karsiyaka Muni-

cipality Hikmet Simsek Art Centre 

6445 Sok. No:23 Atakent  

Tel: (0232) 330 64 04 

https://www.facebook.com/Kar%C5%9F%C4%B1yaka-Hikmet-

%C5%9Eim%C5%9Fek-Sanat-Merkezi-1051066461587205/      

Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi-Konak Municipality Alsan-

cak Culture Centre 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No.12/7 

Tel:0.232. 422 52 36- 463 43 46 

Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi-Konak Muni-

cipality Dr. Selahattin Akcicek Culture Centre 

İnönü Cd. No:2/1 Eşrefpaşa 

Tel: 0.232. 262 45 90 

Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi-Konak Municipality Guzel-

yali Culture Centre 
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32 Sokak No: 4 ( Güzelyalı Parkı Yanı) Güzelyalı /İzmir  

Tel: (0232) 224 24 30 / 224 82 88 

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi-Narlidere Municipality 

Ataturk Culture Centre 

Huzur mahallesi Ulus sokak no: 2 Narlıdere - Şehitlik Karşısı 

Tel: 0.232.238 80 55 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Nazim Hikmet Culture Centre  

1480 Sok. Alsancak İZMİR 

nhkm-izmir@yandex.com 

izmir.nhkm.org.tr 

Alman Kültür Merkezi - Goethe Enstitüsü-German Culture Centre-Ge-

othe Institute 

Mithatpaşa Cad. No:907 

35290 Göztepe / İZMİR 

Tel: 0.232. 489 56 87 

Fax: 0.232. 425 14 14 

http://www.goethe.de/ins/tr/izm/deindex.htm 

Fransız Kültür Merkezi – French Culture Centre      

Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak 

Tel: 0.232. 466 00 13 

www.ifturquie.org/izmir/ 

Türk - Amerikan Derneği-Turkish American Association 

1379 Sokak No: 39 Alsancak 

Tel: 0.232.464 20 95 

http://www.izmir-taa.org.tr/tur/etkinlik.htm 

Türk - İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği-Turkish-Italian Friendship 

and Culture Association 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:58 Alsancak 

Tel: 0.232. 421 52 42 - 463 47 22 

http://www.iicizm.org 

Çiğli Kipa Kültür Salonu-Cigli Kipa Culture Hall 

Tel: 0.232. 398 72 67 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-Tepekule Congress and Exhibition 

Centre 

Anadolu Cad. No:40 Bayraklı 35010 İZMİR 

Tel: 0 232 444 8 666 / 123 
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Faks: 0 232 461 35 48 

www.mmotepekule.org/site             

The museums in Izmir in Turkey are as follows: https://www.muze. 

gov.tr/en/museums        

1- Agora Ruins 

2- Pergammon Acropolis Archaeological Site 

3- Pergammon Asklepion Archaeological Site 

4- Brazilika Ruins 

5- Claros Ruins 

6- Cesme Museum 

7- Ephesus Museum 

8- Ephesus Archaeological Site 

9- Ephesus Terrace Houses 

10-Eritrai Ruins 

11-Ethnography Museum 

12-Izmir Archaeology Museum 

13-Izmir Ataturk House Museum 

14-Klazomenai Antique City 

15-Odemis Museum 

16-Basilica of St. John                   

17-History Art Museum 

18-Teos Ruins 

19-Tire Museum 

 

2.3. Turkish Coffee Culture and Tradition 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-132383/turkish-coffee-culture-

and-tradition.html 

Turkish coffee culture and tradition takes an important place in Turkish 

history. It has always an unforgettable background in Turkish families. 

As it has been mentioned by the Research and Education Management at 

the Ministry of Culture and Tourism in Turkey(2013): 

“  Turkish coffee culture and tradition goes back to the 16th century when 

coffee started to be served at coffeehouses in Istanbul. The tradition has two dis-

tinguished aspects which makes its taste unique and provides means toward soci-

alization.           

https://www.muze/
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-132383/turkish-coffee-culture-and-tradition.html
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-132383/turkish-coffee-culture-and-tradition.html
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As a beverage Turkish coffee carries special preparation and brewing tech-

niques. It is one of the oldest coffee making methods still in use. The traditional 

techniques used in preparing coffee led to development of special tools and sil-

verware such as like the boiling pot (cezve), coffee cup (fincan), mortars which 

have artistic value. Turkish Coffee leaves a long lasting taste at someone’s palate 

due to its preparation techniques which require time and its freshness. It is softer, 

more aromatic and more concentrated than other types of coffee. It is easy to dis-

tinguish from other coffees with its aroma, ground and foam peculiar to it.” 

From the above paragraphs, it is understood that drinking Turkish coffee 

and preparing the Turkish coffee have been a popular culture for ages and its 

taste is completely different from the other coffees. 

               It has also been mentioned by the Research and Education Mana-

gement at the Ministry of Culture and Tourism in Turkey(2013) that; 

                      “Turkish coffee culture and tradition was registered on 

UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanityon 

behalf of Turkey in 2013.”      

 

3. Method 

3. 1. 1. Participants 

The participants consisted of 55 (forty five) university students at Dokuz 

Eylul University in the city of Izmir in Turkey. They were first class and second 

class students in the Department of Museum Studies at Dokuz Eylul University 

in Izmir in Turkey. Their ages ranged from 18-23.   

 

3.1.2. Teaching Procedure: 

The participants were asked to write short compositions about themsel-

ves during the 2nd week of their courses. They were also asked to write senten-

ces about their cultural interests in their  compositions. According to their inte-

rests, different kinds of classroom activities were prepared and used in their 

class hours. 

 

Sample Classroom Activities 

1- Picture-Talk Activities 

2- Pair work and Group Work Activities 
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Sample Classroom Activity I 

          The following classroom activity has been suggested by Johnson and 

Rinvolucri (2010:33): 

           Looking Through Windows 

          Cultural Content   

          Students speculate what housing reveals about societies, exploring the 

cultural value systems that rule our speculative comments. 

          Preparation 

          Have ready a variety of pictures of different kinds of housing. You may 

get these from estate agents or the internet, or have photographs of your own. The 

images may be from housing in the target culture or from several cultures. What’s 

important is that youknow, for example: 

-The standard of living of the inhabitants 

-How many people would normally share it 

          If you prefer, you could have prepared handouts, providing informa-

tion on each of the images you have chosen.        

          Procedure    

1- Divide the class into groups of four or five and ask each group to choose 

a picture. 

2- Each group should decide together: 

-How many people live in the building 

-Who they are 

-What jobs they might have 

-What they earn 

-What they think 

-What their routines might be 

-What their attitudes are to their children, jobs, religion. 

3- When everyone is ready, get each group to present their ideas to the 

whole class, dealing with questions from the other students as they arise. 

4- Share the information you have prepared either orally or via your pre-

pared handouts and see if the students can match the information to the correct 

images.  

5- Have a final discussion focusing on what led the students to come to the 

conclusion they did and how this caused them to speculate on or judge (accurately 

or inaccurately) the behaviour and status of the inhabitants. For example, a per-

son looking at a South African township house may think only one or two people 

live there and may be shocked to find that a family of six or seven or more live in 

it. 
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Sample Classroom Activity II  

6 different Turkish were written on different cards and they were given 

to students to talk about these proverbs in English in 10 minutes. Firstly, they 

were asked to translate them into English:  

                  “Adam beklemekle marifetli olur.” (In: Yurtbasi, M. 

(Edt.)1993:p.277) 

                  “ Bekleyen derviş muradına ermiş.” (In: Yurtbasi, M. (Edt.)1993: 

p.277) 

                  “ Hızlı sağanak tez geçer.”  (In: Yurtbasi, M. (Edt.)1993: p.276) 

                 “  Taşkınlığın sonu şaşkınlıktır.” (In:  Yurtbasi, M. (Edt.) 1993: p: 

276) 

                 “  Nerede dirlik, orada birlik.” (In: Yurtbasi, M. (Edt.) 1993: p: 280) 

                “  Azimle yüce dağlar devrilir.” (In: Yurtbasi, M. (Edt.) 1993 p:281) 

6 different American idioms were written on different cards  and they 

were given to students to talk about them. They chose the ones they wanted to 

talk about according to their interests:  

                 “ Come to think of it.” (Spears, A.D. (1988). In: Schinke-Llano, L. 

(Edt.).1988.p:62) 

                  “ Come up with someone or something.”  (1988). (Spears, A.D. 

(1988). In: Schinke-Llano, L.(Edt.).1988. p:62). 

                  “ Confide in someone” (Spears, A.D. (1988). In: Schinke-Llano, 

L.(Edt.).1988.p:63). 

 “  Contend with someone or something” (Spears, A.D. (1988). In: Schinke-

Llano, L.(Edt.).1988. p:63). 

                  “ Crack a book.” (Spears, A.D. (1988). In: Schinke-Llano, 

L.(Edt.).1988. p:65). 

                   “ Crack a joke.” (Spears, A.D. (1988). In: Schinke-Llano, 

L.(Edt.).1988. p:65). 

 

Sample Classroom Activity III 

Food photos which belong to different countries and cities were shown 

and students were asked to say the names of these foods and they were also 

asked to talk about these foods for afew minutes.  
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Picture 1. Pasta in Tomato Sauce: 

 https://unsplash.com/search/photos/pasta 

                              

                           

 
Picture 2. Turkish  Manti: 

https://www.dreamstime.com/stock-images-turkish-manti-isolated-white-

image40533794 
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Picture 3. Turkish Traditional Food Doner Kebab with French Fries and Salads: 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-turkish-do-

ner-kebab-image25789379 

 

 
 

Picture 4. Traditional Turkish Foods; Sarma, Stuffed Grape Leaves in a Plate, 

Traditional  Turkish Cuisine: 

https://www.dreamstime.com/turkish-foods-stuffed-leaves-yaprak-sarma-

dolma-traditional-grape-plate-cuisine-image120095724 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-turkish-doner-kebab-image25789379
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-turkish-doner-kebab-image25789379
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Picture 5. Stock Photo - Flame grilled Margherita Italian pizza with fresh basil 

leaves on a thick biscuit base with mozzarella cheese and tomato: 

https://www.123rf.com/stock-

photo/pizza.html?sti=mzvyqgc0kpbt732oso&mediapopup =65412980 

 

 

 
Picture 6. Sushi  : 

https://www.pexels.com/photo/asia-carrot-chopsticks-delicious-357756/ 

 

 

 

 

https://www.123rf.com/stock-photo/pizza.html?sti=mzvyqgc0kpbt732oso&mediapopup
https://www.123rf.com/stock-photo/pizza.html?sti=mzvyqgc0kpbt732oso&mediapopup
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Sample Classroom Activity IV 

Students were given some information about Nasreddin Hoca. The fol-

lowing links were also suggested to read the information about Nasreddin Hoca:  

Life of Nasreddin Hoca: http://www.kultur.gov.tr/EN-117878/life-of-

nasreddin-hoca.html 

Nasreddin Hodja: http://www.allaboutturkey.com/nasreddin.htm 

Who is Nasreddin Hodja: http://www.business-with-turkey.com/tou-

rist-guide/nhocae.shtml 

Books About Nasreddin Hoca (Legendary character) (sorted by po-

pularity): http://www.gutenberg.org/ebooks/subject/14093 

Nasreddin Hoca: https://www.academia.edu/Documents/in/Nasred-

din_Hoca 

Nasreddin Hoca: https://www.britannica.com/topic/Nasreddin-Hoca 

Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi (Rüştü Bey 

Konağı) - Konya: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/konya/gezilecek-

yer/aksehir-nasreddin-hoca-arkeoloji-ve-etnografya-muzesi-rustu-bey-konagi 

Müze Rehberi - Akşehir Nasreddin Hoca Müzesi: https://www.you-

tube.com/watch?v=rBlC5iGnX44 

Nasreddin Hoca - Baklava (English) / Nasreddin Hoca - Baklava (İn-

gilizce): https://www.youtube.com/watch?v=_oy2D-9crSE 

Nasreddin Hodja: http://u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net/front.html 

Nasreddin Hoca Stories: http://salpagarov.narod.ru/kultura/hoca/Jo-

kes-Anecdotes.htm 

Students were asked to bring two or three short stories which belong to 

Nasreddin Hoca . They were asked to read them in their class hours. 

 

3.2. Findings 

3.2.1. Data  Analysis 

According to the results of the classroom activities and the questions 

which were asked in 2 different classes during the 2017-2018 academic year, 

the following results were found: 

   55 students indicated that learning proverbs and idioms made them 

more enthusiastic learners 

   55 students indicated that learning new words which were related with 

their professions made  

       them more excited and happier learners 

   55 students indicated that speaking activities as pair work or group 

work activities made them  

http://www.kultur.gov.tr/EN-117878/life-of-nasreddin-hoca.html
http://www.kultur.gov.tr/EN-117878/life-of-nasreddin-hoca.html
http://www.allaboutturkey.com/nasreddin.htm
http://www.gutenberg.org/ebooks/subject/14093
https://www.academia.edu/Documents/in/Nasreddin_Hoca
https://www.academia.edu/Documents/in/Nasreddin_Hoca
https://www.britannica.com/topic/Nasreddin-Hoca
https://www.youtube.com/watch?v=rBlC5iGnX44
https://www.youtube.com/watch?v=rBlC5iGnX44
http://u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net/front.html
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        more cheerful learners 

   55 students indicated that vocabulary games made them happier lear-

ners 

 

3.2.2. Students’ Feedback 

Classroom activities in this study were used in two different classes at Do-

kuz Eylul University in Izmir in Turkey.Students in these classes at Dokuz Eylul 

University were from the different regions and they were from the different ci-

ties in Turkey. According to the students in these classes, classroom activities 

were useful and they informed that these classroom activities helped them to 

improve their learning and reading skills. They also developed their vocabulary 

knowledge. 

 

4. Objectives of This Study 

     Objectives of this study are as follows: 

1- To give students the chance to practice English as much as possible    

2- To help students to learn some words and stories which are related 

with the Turkish culture and the English culture     

3-  To help students to learn the new words efficiently and accurately                                                                                                      

4-   To help students to increase their reading skills in English. 

 

5. Conclusion 

There are many topics which are related with art, history and culture in 

the world.  In Turkey, due to the cultural and historical richness  topics about 

art, history and culture are more than many countries. 

In this study, how the Turkish culture and the European culture have been 

handled shortly during the ESP Courses has been denoted. The names of the 

museums in the big cities in Turkey have been given. Sample classroom activi-

ties such as picture-talk activities and pair work and group work activities have 

been explained. 

It is hoped that this study will help all colleagues to create more enjoyable 

ESP Courses in the Departments of Culture or in the Museum Studies. I hope the 

classroom activities in this study will also be useful in their class hours. 

 

6. Discussion Questions for the Instructors Who Teach ESP Courses 

1- Do you think  your students will be interested in learning the humor 

culture ?   
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2- Do you think teaching idioms and proverbs willbe useful in your ESP 

Classes? 

3- Do you think learning the English meanings of the museums and the 

historical places will be useful for the students who take ESP Ccourses in the 

Depaertment of Museum Studies or in the Department of Culture? 

4- Do you think  your students will be interested in playing classroom ga-

mes while learning the new words in their class hours? 
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