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TÜRKİYE’DE İŞLENMİŞ BAZI SUÇLARIN BÖLGELERE VE YILLARA GÖRE İNCELENMESİ
RIDVAN KARA* ABDULLAH YEŞİLOVA**
Özet
Bu çalışmada; Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 2009-2013 yılları arasında Türkiye’de işlenmiş bazı suç
verileri kullanılmış ve iki farklı bağımlı değişken kullanılarak regresyon yöntemleri karşılaştırılmıştır. Bu suçlar
yedi coğrafi bölgeye göre yeniden düzenlenmiştir. Akdeniz Bölgesi referans alınarak bölgelerin suç oranları ve
2009 yılı referans alınmış ve yıllar karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizlerde sıfır değer kesilmiş regresyon (zero
truncated regression) yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, kötü muamele, cinsel suçlar, ateşli silahlar ve
bıçaklarla ilgili suçlar, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanma-satın alma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının korelasyonları da
incelenmiştir. Oluşturulan birinci modelde “cinsel suçlar” bağımlı değişken olarak alınmış ve diğer suçların cinsel
suçlar ile ilişkisi ve kolerasyon değerleri incelenmiştir. Cinsel suçlarda, 2009 yılına göre; 2010 yılında 1,47 kat,
2012 yılında 2,18 kat, 2013 yılında ise 3,35 kat artış gözlemlenmiştir. Bölgeler bazında ise cinsel suçlarda Akdeniz
Bölgesi’ne göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde %66, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde %67, Karadeniz Bölgesi’nde
ise %36 azalma olduğu tespit edilmiştir. İkinci modelde ise “kötü muamele” suçunun diğer suçlar ile ilişkisi ve
kolerasyonu incelenmiştir. Kötü muamele suçunda Akdeniz Bölgesi’ne göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
%85, Doğu Anadolu Bölgesi’nde %77, Karadeniz Bölgesi’nde %52 azalma meydana gelmiştir. Kötü muamele
suçunda yıllar arasında istatistiksel olarak önemli bir değişim saptanmamıştır. Yüksek düzeyde ilişki tespit edilen
suçlar, cinsel suçlar-yaralama (0.90), cinsel suçlar-öldürme (0.83), cinsel suçlar-kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
(0.82), öldürme-yaralama (0.86), öldürme-yağma (0.86), yağma-yaralama (0.84) olarak tespit edilmiştir. Tüm bu
analizler ışığında suçların birbiri ile ilişkisi, yıllara ve bölgelere göre değişiminin sosyolojik temelleri ve alınması
gereken önlemler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cinsel suçlar, Kötü muamele suçu, Zero truncated regresyon modelleri
EXAMINATION OF SOME CRIMES PROCESSED IN TURKEY ACCORDING TO REGIONS AND
YEARS
Abstract
In this study; the crime data which is between the years 2009-2013 some crime data processed in Turkey taken
from Turkish Statistical Institute (TUIK) was used and regression methods were compared using two different
dependent variables. Crime rates of regions were compared with reference to the Mediterranean Region; The years
have been compared with reference to the year 2009. Zero truncated regression methods were used in statistical
analysis. In the study; the correlations of bad treatment, sexual crimes, crimes related with firearms and knifes,
homicide, assault, robbery, production and commerce of drugs, use and purchase of drugs, kidnapping were also
examined. In the first model created, "sexual crimes" was taken as the dependent variable, and the relationship of
other crimes with sexual crimes and their correlation values were examined. In sexual crimes, according to 2009;
it was observed that it increased 1.47 times in 2010, 2.18 times in 2012 and 3.35 times in 2013. On the basis of
regions, it has been determined that there is a 66% decrease in the Eastern Anatolia Region, 67% in the South East
Anatolia Region and 36% in the Black Sea Region in terms of sexual crimes compared to the Mediterranean
Region. In the second model, the relationship and correlation of the crime of " bad treatment" with other crimes
was analyzed. The study also reveals the variation of these crimes between years and their differences according
to regions. There was a decrease of 85% in the Southeastern Anatolia Region, 77% in the Eastern Anatolia Region
and 52% in the Black Sea Region in terms of bad treatment compared to the Mediterranean Region. There was no
statistically significant change in bad treatment crime between the years. Crimes with a high level of correlation,
sexual crimes-assault (0.90), sexual crimes-homicide (0.83), sexual crimes-kidnapping (0.82), homicide-assault
(0.86), homicide-robbery (0.86), robbery- assault (0.84) was determined. In the light of all these analyzes, the
relationship of the crimes with each other, the sociological basis of their change by years and regions and the
precautions to be taken were discussed.
Keywords: Sexual crimes, Bad treatment, Zero truncated regression models
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GİRİŞ
Doğrusal regresyonda bağımlı değişken normal dağılım göstermektedir. Bu varsayım sağlanmadığında,
varsayımı sağlamak için veri kümesinin yapısına bazı dönüşümler uygulanmaktadır. Bu dönüşümler
yapıldığında normalliği sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bunun yanı sıra bu dönüşümler veri
kümesinin orijinal yapısını bozabilir (Agresti,1997). Sayım ile elde edilen veriler genellikle normal
dağılım göstermezler ve 0’dan başlayan ve pozitif değerlerden oluşan bir yapıya sahiptirler (Zorn,1996;
Cameron ve Travedi, 1998; Khoshgoftaar, 2005). Sayıma dayalı olarak elde edilen bağımlı değişken
normal dağılım göstermediğinden dolayı bu tip verilere doğrusal regresyon uygulanması istatistiksel
olarak bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu tip verilere doğrusal regresyon yöntemlerinin uygulanması,
yanlı parametre tahminlerinin elde edilmesine sebep olabilir. Verilerin orijinal yapısını bozmayan
yöntemlerin kullanılması, bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntemlerden Poisson ve negatif
binomial regresyonu sıklıkla kullanılmaktadır. Bağımlı değişkende sıfır değerler varsa bu sıfır değerleri
de modelleyen Zero Inflated modeller kullanılmaktadır. Bununla birlikte eğer bağımlı değişken
tamamen pozitif değerlerden oluşuyorsa sıfır değer kesilmiş (Zero Truncated) modeller, klasik
yöntemler olan Poisson ve negatif binomial regresyonları yerine tercih edilmektedir. Bu bağlamda,
2009-2013 yılları arasındaki TÜİK’ten alınan suç istatistikleri kullanılmıştır. Sayım ile elde edilmiş
pozitif değerlerden oluşan bağımlı değişken modellenirken klasik regresyon yöntemleri olan Poisson ve
negatif binom regresyonlarının sıfır değer kesilmiş Poisson ve sıfır değer kesilmiş negatif binom
regresyonlarına göre performansı incelenmiştir. En iyi regresyon yönteminin tespit edilmesinde AIC ve
BIC ölçütleri kullanılarak bağımlı değişkenin ortalamasının etkisi hem teorik hem de uygulamalı olarak
gösterilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2009-2013 yılları arasında
Türkiye’de 81 ilde kayıtlara geçen bazı suçlarla ilgili verileridir. Kullanılan bu suçlar; kötü muamele,
cinsel suçlar, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlar, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma-satın alma, kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçlarıdır. TÜİK’te il il verilen bu istatistikler coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmış ve
toplam 7 coğrafi bölgenin suç verileri regresyon modeline “bölge” değişkeni olarak eklenmiştir. Ayrıca
her bir yıl modele “yıl” değişkeni olarak alınmıştır. Çalışmada toplam 405 veri kullanılmıştır. Bu
çalışmada R 3.5.2 İstatistik programı ve bazı R paketleri kullanılmıştır. Kullanılan R paketleri Poisson
regresyonu için “msm” ve “sandwich”, negatif binomial regresyonları için “MASS” ve “foreign”, sıfır
değer kesilmiş regresyon yöntemleri için “VGAM”, “ggplot2” ve “boot” paketleridir.
Çalışmada suç verilerinin analizinde kullanılan sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonu modeli (Zero
Trucated Poisson) ;
P(𝑦𝑖 |𝜆)
exp(−λ)λ𝑦𝑖
𝑃(𝑦𝑖 |𝑦𝑖 > 0, λ) =
=

P(𝑦𝑖 > 0, |𝜆) 𝑦𝑖 ! (1 − exp(−λ))
𝑃(𝑦𝑖 > 0, |λ) = (1 − exp(−λ)),𝑦𝑖 = 1,2, … ,𝑖 = 1,2, … . 𝑁,
olarak verilir (Heijden ve ark, 2003; Yee, 2008). i-inci gözlem için log-olabilirlik;
𝐼(𝑦𝑖 ; 𝜇𝑖 |𝑦𝑖 > 0) = 𝑦𝑖 [𝑋 𝑇 𝑖 𝛽] − 𝑒𝑥𝑝(𝑋 𝑇 𝑖 𝛽) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖 !) − ln[1 − 𝑒𝑥𝑝{− 𝑒𝑥𝑝(𝑋 𝑇 𝑖 𝛽)}]
ZTP modeli için log-olabilirlik;
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𝐼(𝑦𝑖 ; 𝜇𝑖 |𝑦𝑖 > 0) = ∑ 𝑦𝑖 [𝑋 𝑇 𝑖 𝛽] − 𝑒𝑥𝑝(𝑋 𝑇 𝑖 𝛽) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖 !) − ln[1 − exp{− exp(𝑋 𝑇 𝑖 𝛽)}] 


şeklinde verilir (Hilbe, 2014). Sıfır değer kesilmiş negatif binomial regresyonu pozitif değerlere sahip
bağımlı değişken (𝑦𝑖 > 0) aynı zamanda aşırı yayılım gösteriyorsa bu tip bağımlı değişkenlerin
modellenmesinde kullanılan regresyon yöntemidir. ZTNB için log-olabilirlik ;
𝑛

1

𝐿(𝜇; 𝑦|𝑦 > 0) = ∑{𝐿𝑁𝐵2 − 𝑙𝑛[1 − {1 + 𝛼𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖 ′ 𝛽)}−𝛼 ]
𝑖=1

biçiminde yazılabilir. Eşitlikte yer alan 𝐿𝑁𝐵2 ise;
𝑛

𝛼 exp(𝑥𝑖 ′ 𝛽)
1
1
𝐿(𝛽; 𝑦, 𝛼) = ∑{𝑦𝑖 log(
) − ( ) log(1 + 𝛼 exp(𝑥𝑖 ′ 𝛽)) + 𝑙𝑜𝑔Γ (𝑦𝑖 + )
′
1 + 𝛼 exp(𝑥𝑖 𝛽)
𝛼
𝛼
𝑖=1
1
− 𝑙𝑜𝑔Γ(𝑦𝑖 + 1) − 𝑙𝑜𝑔Γ( )}
𝛼
biçiminde yazılabilir (Lee ve ark., 2003; Hilbe, 2014).
Bulgular
Bu çalışmada 2009-2013 yılları arasında Türkiye’nin 81 iline ait bazı suç verileri kullanılmıştır. Veri
kümesi 81 il, 7 coğrafik bölgeye ayrılarak istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Bu çalışmada iki farklı
regresyon modeli oluşturularak bu iki modele göre doğrusal olmayan regresyon yöntemleri
uygulanmıştır. Birinci modelde bağımlı değişken olarak cinsel suçlar, ikinci modelde ise bağımlı
değişken olarak kötü muamele değişkeni kullanılmıştır. Birinci modelde bağımsız değişkenler kötü
muamele, öldürme, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanma-satın alma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ateşli silahlar ve bıçaklar ile
ilgili suçlar, yıllar ve bölge olarak ele alınmıştır. İkinci modelde ise bağımsız değişkenler cinsel suçlar,
öldürme, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanma-satın alma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili
suçlar, yıllar ve bölge şeklinde olmuştur. Bağımlı değişken olarak alınan cinsel suçların 2009-2013
yılları arasındaki değişimi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 2009-2013 yılları arasında cinsel suçlar dağılımı.
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Şekil 1 incelendiğinde cinsel suçların yıllara göre değişiminde özellikle 2012-2013 yıllarında bir artış
olduğu gözlemlenmiştir. Cinsel suçların bölgelere göre değişimi Şekil 2 de verilmiştir.

Şekil 2. Bölgelere göre cinsel suçlar dağılımı (1:Akdeniz, 2: Ege, 3: Marmara, 4:Karadeniz, 5: İç
Anadolu, 6: Doğu Anadolu, 7: Güney Doğu Anadolu).
Şekil 2’ye göre bölgelere göre cinsel suçlar farklılık göstermiştir. Özellikle metropol şehirlerin
bulunduğu ve nüfusun yoğun olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yüksek değerler
gözlenmektedir. Genel değerler göz önünde bulundurulduğunda Karadeniz ve İç Anadolu benzer grafiğe
sahiptir. Diğer bölgelere nispeten daha düşük değerlere sahip Güney Doğu ve Doğu Anadolu
bölgelerinin de benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada ikinci bağımlı değişken olarak ele alınan
kötü muamele suçunun yıllara göre dağılımı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Kötü muamele ve yıllar dağılımı.
Bu çalışmada kötü muamele suçunun yıllar arasındaki değişimi 2009 yılı referans alınarak incelenmiştir.
Şekil 3’te görüldüğü üzere kötü muamele suçunun yıllara göre değişimi benzer grafik çizmiştir. Kötü
muamele ve bölge dağılımı Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Kötü muamele ve bölgeler dağılımı (1: Akdeniz, 2: Ege, 3: Marmara, 4: Karadeniz, 5: İç
Anadolu, 6: Doğu Anadolu, 7: Güney Doğu Anadolu ).
Şekil 4 incelendiğinde kötü muamele suçunun Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yüksek
değerler, diğer bölgelerde de birbirine yakın değerler aldığı görülmüştür.
Çizelge 1. Suçlara ilişkin korelasyon katsayıları

Cinsel Suç
Kişiyi
hürriyetinden
yoksun kıla

Cinsel
suçlar

Kişiyi
hürriyetinden
yoksun kıla

Kötü
muamele

Öldürme

Silahlı
suçlar

Uyuşturucu
kullanma

Uyuşturucu
satışı

1

0.82**

0.39*

0.83**

0.78**

0.63**

0.63**

0.79*

0.90***

1

0.41*

0.77*

0.75**

0.64**

0.61**

0.78*

0.83*

1

0.43**

0.45*

0.43*

0.34

0.41

0.45

1

0.83*

0.70 *

0.74**

0.86*

0.86**

1

0.73*

0.75*

0.82*

0.86**

1

0.67*

0.71*

0.72

1

0.75*

0.67*

1

0.84*

Kötü muamele
Öldüre
Silahlı suçlar
Uyuşturucu
kullanma
Uyuşturucu
satışı
Yağma

Yağa

Yaralama

1
Yaralama
*** (p<0.001), **(p<0.01), *(p<0.05).

Veriler normal dağılmadığı için Spearman korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Çizelge 1
incelendiğinde korelasyon katsayılarının hepsinin pozitif olduğu görülmüştür. Tüm korelasyon
katsayıları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Yüksek düzeyde ilişki tespit edilen suçlar, cinsel
suçlar-yaralama (0.90), cinsel suçlar-öldürme (0.83), cinsel suçlar-kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
(0.82), öldürme-yaralama (0.86), öldürme-yağma (0.86), yağma-yaralama (0.84) olarak tespit edilmiştir.
Cinsel suçlar-kötü muamele (0.39), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-kötü muamele (0.41), kötü
muamele- uyuşturucu kullanma (0.43) suçları orta düzeyde ilişkiye sahip suçlardan bazılarıdır.
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Bağımlı değişken kötü muamele suçu olduğunda elde edilen parametre değerleri
Bu çalışmada kullanılan bağımlı değişkenlerden biri olan kötü muamele suçu pozitif değerlerden
oluştuğu tespit edilmiş; minimum değeri 1, maksimum değeri ise 18 olarak elde edilmiştir. Bununla
birlikte standart sapması 1,603 ve ortalaması 1,54 olan Poisson dağılımı göstermiştir. Kötü muameleye
ilişkin dağılım Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’e bakıldığında kötü muamelenin grafiği oldukça sağa
çarpık olmuştur.

Şekil 5. Kötü muameleye ilişkin dağılım.
Sıfır değer kesilmiş regresyon modelleri ve klasik modeller karşılaştırılırken Vuong testi
uygulanamadığından dolayı modellerin AIC ve BIC değerlerine bakılmış ve elde edilen değerler Çizelge
2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Çalışmada kullanılan regresyon modellerinin AIC ve BIC değerleri
Model
Poisson
Negatif binomial
Sıfır değer kesilmiş Poisson
Sıfır değer kesilmiş negatif binomial

AIC değerleri
1052.4
1054.4
590.89
1021.81

BIC değerleri
1128.43
1134.44
666.97
1101.89

AIC ve BIC değerlerine bakıldığında her iki ölçütte de en küçük değer sıfır değer kesilmiş Poisson
regresyonunda görülmüştür. En küçük AIC ve BIC değerlerine sahip regresyon modeli en iyi model
olarak kabul edilmektedir. (Hilbe, 2007). Çizelge 2’ye bakıldığında en küçük AIC ve BIC değerlerinin
sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonuna ait olduğu görülmüştür. Dolayısıyla en uygun modelin sıfır
değer kesilmiş Poisson olduğu tespit edilmiştir.
Sıfır değer kesilmiş Poisson regresyon analizi sonuçları
Bağımlı değişken “kötü muamele” suçu alındığında elde edilen regresyon modeli aşağıda gösterilmiş,
sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonuna ait parametre tahminleri ve standart hataları Çizelge 3’te
verilmiştir.
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Çizelge 3. Sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonu parametre tahminleri
Değişken
Sabit terim
Cinsel suçlar
2009
2010
2011
2012
2013
Akdeniz
Ege
Marmara
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güney Doğu
Öldürme
Silahlı suçlar
Uyuşturucu satışı
Uyuşturucu kullanma
Yağma
Kişiyi hürriyet.yok.kılma
Yaralama

Tahmin
-0.729
-0.032
Referans parametresi
0.113
0.026
-0.300
-0.469
-0.040
0.457
-0.721
-0.379
1.461
-1.859
0.007
0.003
0.001
-0.0002
-0.008
0.004
0.004

Std.Hata
0.257
0.004

Z değeri
-2.831
-7.189

0.227
0.497
0.269
0.097
0.285
-1.052
0.337
-1.392
Referans parametresi
0.265
-0.152
0.245
1.862
0.348
-2.070
0.281
-1.350
0.488
-2.992
0.543
-3.419
0.001
4.665
0.001
1.665
0.0007
1.337
0.001
-0.120
0.001
4.418
0.005
0.864
0.0007
6.861

̂

𝒆𝜷𝒊
0.48**
0.96***
1.11
1.02
0.74
0.63
0.96
1.56
0.48*
0.69
0.23**
0.15***
1.007***
1.003
1.001
0.99
0.99***
1.004
1.004***

*** (p<0.001), **(p<0.01), *(p<0.05).
Sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonunda bağımlı değişken olarak “kötü muamele” alındığında Poiss
on ve negatif binomial regresyonu sonuçlarından farklı parametre tahminleri ortaya çıkmıştır. Cinsel su
çlardaki bir birimlik artış bağımlı değişken olan kötü muamelede %4 lük bir azalma meydana getirmişt
ir (p<0.001). Öldürme suçu kötü muamelede 1.007 kat artışa neden olmuştur (p<0.001). Yağma suçu
ndaki bir birimlik artış bağımlı değişkende %1’lik azalmaya sebep olmuştur (p<0.001). Yaralama deği
şkeni ise bağımlı değişkende 1.004 kat bir artış sağlamıştır (p<0.001). Karadeniz Bölgesi’nde işlenen k
ötü muamele suçu Akdeniz Bölgesi’ne göre %52 azalma göstermiştir (p<0.05). Akdeniz Bölgesi’ne gö
re Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %85 (p<0.01), Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise %77 azalma tespit
edilmiştir (p<0.001).
Bağımlı değişken cinsel suçlar olduğunda elde edilen parametre değerleri
Çalışmada ikinci olarak kullanılan bağımlı değişken “cinsel suçlar” dır. Bu değişkenin minimum değeri
1, maksimum değeri 324, ortalaması 21.56 ve varyansı 1355.98 olarak elde edilmiştir. Cinsel suçlar
dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. Dağılım oldukça sağa doğru çarpık olmuştur. Varyansın ortalamadan
çok büyük çıkması aşırı yayılıma işaret etmektedir. Ayrıca gözlemlerin hepsi pozitif değerlerden
oluşmuştur.

Şekil 6. Cinsel suçlara ilişkin dağılım.
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Bağımlı değişkenin modellenmesinde yansız parametre tahminleri elde etmek için bağımlı değişkenin
yapısını incelemek ve en uygun regresyon modelini belirlemek gereklidir. Çalışmada bağımlı değişken
olarak ele alınan “cinsel suçlar” sayım ile elde edilmiş bir değişkendir ve Poisson dağılımı
göstermektedir. Değişkende aşırı yayılım da görüldüğü için negatif binomial regresyonu da
uygulanmıştır. Ayrıca değişken pozitif değerlerden oluştuğu için sıfır değer kesilmiş regresyon
modellerinin performansı da klasik yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan regresyon modelleri
arasında en uygun modelin belirlenmesinde AIC ve BIC değerlerine bakılmıştır.
Çizelge 4. Kullanılan regresyon yöntemleri ve AIC ve BIC değerleri
Model
Poisson
Negatif binomial
Sıfır değer kesilmiş Poisson
Sıfır değer kesilmiş negatif binomial

AIC değerleri
3556.7
2622.3
3553.009
2595.403

BIC değerleri
3632.821
2702.341
3629.082
2675.481

Kullanılan regresyon yöntemlerinin AIC ve BIC değerlerine bakıldığında negatif binomial
regresyonunun Poisson regresyonuna göre daha düşük değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bunun
nedeni bağımlı değişken olan cinsel suçlarda aşırı yayılımın olmasıdır. Yine benzer şekilde sıfır değer
kesilmiş negatif binomial regresyonunun sıfır değer kesilmiş Poisson regresyonuna göre daha küçük
AIC ve BIC değerleri elde edilmiştir. Tüm modeller karşılaştırıldığında ise cinsel suçlardaki aşırı
yayılımı ve pozitif değerlerden oluşmasını dikkate alan sıfır değer kesilmiş negatif binomial
regresyonunun en iyi model olduğu saptanmıştır.
Sıfır değer kesilmiş negatif binomial regresyon analizi sonuçları
Bağımlı değişken “cinsel suçlar” olarak alındığında sıfır değer kesilmiş negatif binomial regresyonuna
ilişkin parametre tahminleri, standart hataları ve önem düzeyleri Çizelge 4.12’de verilmiştir.
Çizelge 5. Sıfır değer kesilmiş negatif binomial regresyonu parametre tahminleri
Değişken
Sabit terim 1
Sabit terim 2
Kötü muamele
2009
2010
2011
2012
2013
Akdeniz
Ege
Marmara
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güney Doğu
Öldürme
Silahlı suçlar
Uyuşturucu satışı
Uyuşturucu kullanma
Yağma
Kişiyi hürr.yok.kılm
Yaralama

Tahmin
1.659
1.295
0.032
0.391
0.175
0.782
1.212
0.149
0.065
-0.448
-0.244
-1.062
-1.099
0.007
0.004
-0.001
-0.004
-0.003
-0.001
0.001

Std.Hata
Z değeri
0.132
12.571
0.104
12.343
0.028
1.158
Referans parametresi
0.110
3.534
0.115
1.516
0.114
6.828
0.121
9.990
Referans parametresi
0.133
1.116
0.136
0.483
0.130
-3.433
0.130
-1.872
0.140
-7.559
0.158
-6.921
0.001
5.922
0.001
4.055
0.0006
-2.399
0.001
-2.863
0.001
-2.420
0.003
-0.293
0.0004
3.078

̂

𝒆𝜷𝒊
5.20 ***
3.63***
1.03
1.47 ***
1.19
2.18***
3.35***
1.16
1.06
0.64 ***
0.78
0.34 ***
0.33 ***
1.007 ***
1.004 ***
0.99 *
0.99 **
0.99 *
0.99
1.001 **

*** (p<0.001), **(p<0.01), *(p<0.05).
Sıfır değer kesilmiş negatif binomial regresyonu parametre tahminlerine göre 2009 yılı referans alındığ
ında 2011 yılındaki değişim, Akdeniz Bölgesi referans bölge olarak alındığında Ege ve Marmara bölge
lerindeki değişim ve kötü muamele suçundaki değişim istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 2009
yılı referans alındığında genel anlamda “cinsel suçlar” da belirgin bir artış gözlemlenmiştir. 2010, 2012
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ve 2013 yıllarındaki değişim istatistiksel olarak önemlidir. 2009 yılına göre 2010’da 1.47 kat, 2012’de
2.18 kat, 2013’te ise 3.35 kat artış gözlemlenmiştir.
Akdeniz bölgesi referans olarak alındığında Marmara ve Ege bölgelerindeki değişim önemsiz bulunmu
ştur. Diğer bölgelerde ise Akdeniz bölgesine göre daha düşük suç oranı gözlemlenmiş ve değişim istati
stiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.001). Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Akdeniz böl
gesine göre cinsel suçlar azalma göstermektedir (p<0.001). Akdeniz Bölgesi’ne göre Doğu Anadolu’da
% 66, Güney Doğu Anadolu’da ise % 67 azalma gözlemlenmiştir (Çizelge 5).
Tartışma ve Sonuç
Regresyon analizlerinde, bağımlı değişkenin yapısına uygun olarak bir model tanımlayıp, istatistiksel
analizlerin elde edilmesi, elde edilecek olan parametrelerin ve standart hatalarının tutarlı olması
açısından oldukça önem taşımaktadır. Bağımlı değişkenin sayıma dayalı olarak elde edildiği ve sıfır
değerini içerip içermediği durumlara göre modellenmesi bu çalışmanın ana temelini oluşturmuştur.
Özellikle, bu çalışmada kullanılan suç istatistikleri, sayma sonucu elde edilmekte olup, bunların
modellenmesinde sıfır değer kesilmiş yöntemlerinin kullanılması, elde edilen sonuçlar açısından önemli
bulunmuştur. Bu çalışmada kötü muamele ve cinsel suçlar bağımlı değişkenleri ve bunları etkileyen
bağımsız değişkenlere göre oluşturulan iki farklı doğrusal olmayan regresyon modellerine göre
Türkiye’de işlenen suçlar Poisson, negatif binomial gibi klasik regresyon yöntemleri ile birlikte sıfır
değer kesilmiş regresyon yöntemleri de kullanılarak parametre tahminleri ve standart hataları elde
edilmiştir. Bağımlı değişken ortalaması 5’ten küçük pozitif değerlerden oluşan kötü muamelenin
modellenmesinde sıfır değer kesilmiş regresyon modellerinin daha iyi sonuç verdiği, ortalaması 5’ten
büyük pozitif değerlerden oluşan cinsel suçlar modellenmesinde ise klasik yöntemlerin de
kullanılabileceği saptanmıştır. Elde edilen parametre tahminleri ile suçlar arasındaki ilişki incelenmiş
ve bu suçların yıllara ve bölgelere göre değişimi yorumlanmıştır.
Bu çalışmada; istatistiksel analiz yapılırken en uygun yöntemin tercih edilmesinin, elde edilecek
sonuçlar açısından çok önemli olduğu ortaya konmuştur. Özellikle sayım ile elde edilmiş bağımlı
değişkenin modellenmesinde ortalamanın, aşırı yayılımın, örneklem büyüklüğünün ve sıfır değerlerin
oranı tercih edilecek yöntemin tespitinde belirleyici olmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi, sayım ile elde
edilmiş pozitif değerlerden oluşan bağımlı değişken modellenirken sadece klasik yöntemler (Poisson,
negatif binomial) değil, verinin yapısına göre sıfır değer kesilmiş regresyon yöntemleri de kullanılması
gerektiği gösterilmiştir.
Suçların birbiri ile ilişkisi, yıllara ve bölgelere göre dağılımının gösterildiği bu çalışmada elde edilen bir
diğer sonuç da suçlardaki belirgin artıştır. Bu artışın sebeplerinin ortaya konması, alınacak tedbirler
açısından da önemlidir. Suç artışındaki temel değişkenler;
- Yerleşimsel hareketlik,
- Hızlı kentleşme,
- Nüfus artışı,
- Nüfusun heterojenleşmesi,
- Ekonomik gelişme/sanayileşme,
- Gelir eşitsizliği, gelir dağılımı,
- Kişi başına düşen milli gelir,
- Siyasal gelişmeler,
- Kadının sosyal statüsündeki değişmeler,
- Enformel değerler ve denetim mekanizmalarındaki dönüşümler,
- İşsizlik gibi başlıklar altında çözümleme çalışmaları yapılmıştır (Shelley, 1981; Liu ve Messner, 2001;
Liu, 2005).
Bu değişkenlerden her biri suçların artışında ve suç kalıplarının değişmesinde etkili olmaktadır ve
birbiriyle ilişkilidirler. Ekonomideki değişimler mala yönelik suçların artışında etkili olmaktadır. Bunun
yanı sıra işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik gibi ekonomik problemler de suçlulukla bağlantılı olarak ele
alınmaktadır. Bu ekonomik sorunlar; tüketimin, bireycilik kültürünün ve ekonomik güdülenmenin daha
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çok geliştiği veya bu eğilimlerin daha çok kışkırtıldığı liberal toplumlarda suçlulukta daha etkili
olmaktadır ( Kizmaz, 2012).
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ (1950-1960)
YETER KUBA*
Özet
Osmanlı Devleti Dönemi’nde ilk yerel seçimler 1940 yılında kurulan Muhassıl Meclisleri ile yapılmıştır.
Genel seçimler ise 1876 Anayasası ile Türk siyasi hayatına girmiştir. Cumhuriyetin ilanından günümüze
kadar geçen zamanda 1923-1946 yılları arasında iki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. 1946 yılında
ise tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir. 1946-1960 yılları arasında liste usulü çoğunluk sistemine
geçilmiştir. Bu çalışmada Demokrat Parti’den ve 1950-1960 yılları arasında Zonguldak
milletvekillerinin hayatlarını ele alıp IX, X, XI. dönemlerinde TBMM’deki faaliyetlerinden
bahsedilecektir. Bu dönem içerisinde Zonguldak’tan toplam yirmi dört milletvekili seçilmiştir. IX.
dönem on bir kişi, X. dönem on kişi XI. dönem on iki kişi TBMM de çalışmalarda bulunmuştur. Bu
milletvekilleri içinde Hüseyin Balık, Ali Suat Başol, Rıfat Sivişoğlu, Necati Diken, Hakkı Hilalci,
Abdullah Akın, Mustafa Saraç kendi memleketleri olan Zonguldak’tan seçilmişlerdir. Bu çalışmada
ayrıca 1950-1960 yılları arasında Zonguldak milletvekillerinin hayatları meslekleri ve TBMM’deki
faaliyetleri incelenmiştir. Kaynak olarak TBMM Arşivi, TBMM Zabıt Cerideleri, Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi, Cumhuriyet Gazetesi ve dönem ile ilgili kitap, makale, tez ve dergilerden
yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milletvekili, Zonguldak, Demokrat Parti, Ali Suat Başol, Necati Diken
ZONGULDAK DEPUTIES DURING THE DEMOCRATİC PARTY PERIOD (1950-1960)
Abstract
During the Ottoman Empire Period the first local elections were held with the “Muhassıl Meclisleri”
which established in1940. General elections en tered into Turkish political life withthe constitution of
1876. From the proclamation of the Repuplic to the present between the years 1923-1946 a two level
electrol system has been implemented. In 1946 single level election system was int roduced. Between
1946 and 1960 the list basedmajority system was introduced. İnthis; study between the Democratic Party
years (1950-1960) the lives of Zonguldak deputies will be discussed and the activities in the Turkish
Grand National Assembly in IX, X and XI. periods will be mentioned. İn this period a total of twent,
four deputies were selected from Zonguldak. In the 9th period eleven people, in the 10th period ten
people and in the 11th period twelwe people worked in the grand National Assenbly of Turkey. Among
these deputies: Hüseyin Balık, Ali Suat Başol, Rıfat Sivişoğlu, Necati Diken, Hakkı Hilalci, Abdullah
Akın Mustafa Saraç were elected from their hometown Zonguldak. This Study also examines the lives
and, professions of the Zonguldak deputies and their activities between 1950-1960. Asa source Turkish
Grand National Assembly Archive Turkhish grand National Assenbly magazine of official report
TBMM Zabıt Cerideleri’nin Prime Ministly Repumlic archive, Cumhuriyet newspaper and boks,
articles, theses and journals related to the period were used
Keywords: Deputy, Zonguldak, Demokrat Party, Ali Suat Başol, Necati Diken

*

Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Zonguldak,
Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-8386-6533, kubayeter@gmail.com

GİRİŞ
Türkiye’de çok partili hayata geçiş denemelerinin ilk örneklerinin, özellikle II. Meşrutiyet sonrasında
görülüştür. Bu dönemde siyasi partiler kurulmuştur. Bu partiler arasında, özellikle Meşrutiyet
Dönemi’nde İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkaları yer almaktaydı. Fakat bu dönem fazla uzun
sürmemiş ve İttihat ve Terakki Fırkasının kendini tek parti olarak ilan etmiş baskısının artırması sonucu
sona ermiştir. Daha sonra Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çöküşten ve yıkımdan kurtulamamış
ve Mondros Müzakeresiyle son bulmuştur. Bunun ardından başlayan Millî Mücadele Hareketi ile
Türkler, kendilerine yeni bir siyasi yol çizmiş ve milletinin çabaları sonucunda kavuşulan millî
egemenliğe dayalı bağımsız bir Türk Devleti kurulmayı başarmışlardır (Akıncı, 2015: 41-43). Bir süre
ülke tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilmiştir. Atatürk ise çok partili yaşam için mücadele
edip birçok girişimde bulunmuş ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu gidişata 1947 yılında Demokrat
Parti son vermiştir. Demokrat Parti meclise Zonguldak’tan birçok aday çıkarmıştır.
1954 seçimlerinde seçilenlerden ise on milletvekili meclise girmiş olup milletvekilleri içinde Edibe
Sayar ilk bayan olarak Demokrat Parti de Zonguldak milletvekili olarak TBMM’de bir sandalye almıştır.
Bunlar içinde Ali Suat Başol, Necati Diken, Hakkı Hilalci, Abdullah Akın kendi memleketleri
Zonguldak’tan aday olup seçilmişlerdir.
1957 seçimlerinde toplam on iki kişi meclise girmiş olup Abdullah Akın ve Mustafa Saraç ise kendi
bölgeleri olan Zonguldak’ tan milletvekili seçilmişlerdir.
1.1950 -1960 YILLARI ARASINDA ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU
1.1.Zonguldak Milletvekillerin Sosyoekonomik Durumu
1.1.1. Yerellik Durumu
1950-1960 yılları arasında TBMM’nin IX, X ve XI. dönemlerindeki Zonguldak milletvekillerinin
yerellik durumlarına bakıldığında yirmi dört milletvekilinden altısının Zonguldaklı, on sekizinin farklı
illerden olduğu görülmektedir.
1.1.2.Parlemento Tecrübeleri
1950-1960 yılları arasında Zonguldak’ta milletvekilliği yapanların kaç dönem yaptıkları ve
milletvekillerinin ölüm tarihleri gösterilmiştir.
Tablo 1: Zonguldak Milletvekillerinin Yasama Dönemleri
Zonguldak
Milletvekillerinin Görev Dönemi
No Yasama Dönemleri

Ölüm Yılı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1995
1992
1974
1972
1998
1994
1977
1952
1991
1973

Fehmi Açıksöz
Ahmet Sebati Ataman
Yusuf Muammer Alakant
Hüseyin Balık
Suat Başol
Abdurrahman Boyacıgiller
Ali Rıza İncealemdaroğlu
Esat Kerimol
Cemal Kıpçak
Rıfat Sivişoğlu

IX
IX-X-XI
IX
IX-X
IX-X-XI
IX
IX
IX
IX-X
IX

12

11 Avni Yurdabayrak
12 Nusret Kirişioğlu
13 Necati Diken
14 Sabih Duralı
15 Hakkı Hilalci
16 Edibe Sayar
17 Abdullah Akın
18 Cemal Zühtü Aysan
19 Ali Kaya
20 Tahir Öktem
21 Mustafa Saraç
22 Necati Tanyolaç
23 Hulusi Timur
24 Hüseyin Ulus
Kaynak: TBMM Albümü, C. 2.

IX-X-XI
X
X-XI
X
X
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

Yok
1986
1989
1981
1967
1970
1980
1963
1978
1980
Yok
1990
2001
2005

Yukarıdaki tabloya göre en uzun tecrübesi olan milletvekili üç dönem ile Ahmet Sebati Ataman, Suat
Başol ve Avni Yurdabayrak’tır. Yine iki dönem ile ise Hüseyin Balık, Cemal Kıpçak, Necati Diken’dir.
Birer dönemlik yapanlar ise: Fehmi Açıksöz, Yusuf Muhammer Alakant, Abdurrahman Boyacıgiller,
Ali Rıza İnce Alemdaroğlu, Esat Kerimol, Rıfat Siviloğlu, Nusret Kiriloğlu, Sabih Duralı, Hakkı Hilalci,
Edibe Sayar, Abdullah Akın, Cemal Zühtü Aysan, Ali Kaya, Tahir Öktem, Mustafa Saraç, Necati
Tanyolaç, Hulusi Timur ve Hüseyin Ulus şeklindedir. Yirmi dört milletvekilinden beş kişinin mecliste
tecrübesi varken on dokuz milletvekilinin bir kerelik meclis deneyimi yaşadığı görülmektedir.
Tablo 2: IX. Dönem TBMM’deki Zonguldak Milletvekillerinin Yasama Faaliyetleriyle
Bilgiler
Milletvekili Adı

Kanun
Teklifi

Sözler

İlgili

Şifahi Sualler ve
Bunlara Verilen
Cevaplar
(Takrir)
Fehmi Açıksöz
4
23
1
Ahmet Sebati Ataman
1
Yusuf Muammer Alakant
66
1
Hüseyin Balık
40
3
Suat Başol
5
17
2
1
Abdurrahman Boyacıgiller
11
71
18
Ali Rıza İncealemdaroğlu
4
2
Esat Kerimol
Cemal Kıpçak
4
33
5
Rıfat Sivişoğlu
10
49
4
Avni Yurdabayrak
26
1
TOPLAM
34
330
34
4
Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere IX. dönem TBMM’deki Zonguldak milletvekillerinin
çalışmalarına baktığımızda; 330 söz hakkı ve 34 kanun teklifinin bulunulduğunu görmekteyiz. Buradan
anlaşılıyor ki en fazla söz hakkı alan ise Abdurrahman Boyacıgiller’dir.
Soru önergesi
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Tablo 3: X. Dönem TBMM’deki Zonguldak Milletvekillerinin Yasama Faaliyetleriyle İlgili
Bilgiler
Milletvekili Adı

Kanun Teklifi

Sözler

Ahmet Sebati Ataman
Nusret Kirişioğlu
Hüseyin Balık
Suat Başol
Necati Diken
Sabih Duralı
Hakkı Hilalci
Cemal Kıpçak
Edibe Sayar
Avni Yurdabayrak
TOPLAM

4
1
1
2
5
13

63
33
31
20
1
28
4
7
187

Soru önergesi
(Takrir)
1
2
3

Tablo 4: XI. Dönem TBMM’deki Zonguldak Milletvekillerinin Yasama Faaliyetleriyle İlgili
Bilgiler
Milletvekili Adı

Kanun Teklifi

Sözler

Ahmet Sebati Ataman
Abdullah Akın
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Necati Diken
Ali Kaya
Tahir Öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus
Avni Yurdabayrak
TOPLAM

0

46
2
6
4
1
2
4
4
3
2
74

Soru önergesi
(Takrir)
3
-3

XI. döneme gelindiğinde bu dönem diğer iki dönem ile karşılaştırıldığında en düşük katılımı
göstermektedir. Bu dönemde 74 söz hakkı olup kanun teklifinin olmadığı ayrıca 3 soru önergesi vardır.
2.1950-1960 YILLARINDA ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİNİN BİYOGRAFİLERİ VE
TÜRKİYE BÜYÜK MECLİSİNDEKİ FAALİYETLERİ
1950-1960 yılları arası dönemde TBMM’nin IX, X ve XI. dönemlerinde Zonguldak’ta yirmi dört
milletvekili parlamentoya girmiştir. IX. dönem TBMM’de on bir, X. dönemde on XI. dönemde ise on
iki milletvekili Zonguldak’ı temsil etmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde 1950-1960 yılları arasında
TBMM’de görev yapan Zonguldak milletvekillerinin öz geçmişleri ve seçimlerde aldıkları oylara
bakılacaktır.
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2.1. Hasan Fehmi Açıksöz
Hasan Fehmi Açıksöz, 1920 yılında Safranbolu’nun Bulak Köyü’nde doğmuştur. İlköğretimini Bulak
Köyü’nde, ortaokulunu Zonguldak’ta, liseyi ise Ankara’da bitirmiştir. Daha sonra 1942 Haziran ayında
Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. TBMM’de aktif olan Açıksöz, toplamda yirmi sekiz söz almıştır.
TBMM’de 21 Haziran 1950 tarihli 11. Birleşiminde Açıksöz, ayakkabıcı esnafının korunması hakkında
söz almıştır. Sözlerinde ayakkabı esnafının korunması için ithal edilen kauçuk ayakkabının memlekete
girişinin önlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyip eğer önlenmez ise ayakkabıcılık sanatı
gün geçtikçe çökeceğini bildirmiş ve deri işleyen debbağ ve ayakkabıcı esnafların yoksul düşeceğinin
altını çizmiştir. Ekonomi Bakanı bu kanunun toplumun büyük kısmını ilgilendirdiğini bununla ilgili
tedbirlerin alınacağını dile getirmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:1, 11.Birleşim,
21.06.1950:213).
18 Şubat 1952 tarihli 39. Birleşiminde ise Fehmi Açıksöz, 4871 Sayılı “Sıtma Savaş Kanunu” ile ilgili
konuşmuştur. Sıtma sağlık koruyucularının içinde yıllardan beri açılacak kursu bekleyenlerin olduğunu
ve beş seneyi tamamlayanların üç aylık kursla maaşa geçmeleri imkânının kanunda yazılı olduğunu
söylemiş ve bu sene bu kursun açılıp açılmayacağını alçalmaz ise iki seneden beri mağduriyetlerinin
devam edeceğinden bahsetmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ bu konuda
mağduriyetlerin olmayacağını bu meselenin halledileceğini söylemiştir (TBMM Tutanak Dergisi,
9.Dönem, Cilt:13, 39.Birleşim, 18.02.1952:251).
2.2 Ahmet Sebati Ataman
Ahmet Sebati Ataman, 22 Ocak 1908’de, askeri hekim olan babasının bulunduğu Yunanistan’ın Yanya
ilinde doğmuştur. Annesi Habibe Hanım Zonguldak’ın Safranbolu ilçesinde Ali Yaver Bey emekli
olunca Safranbolu’ya yerleşmiştir. Ahmet Sebati Ataman ilk ve ortaöğrenimini Safranbolu İdadisi,
Kastamonu ve İstanbul Erkek Lisesinde yapmıştır. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi daha sonra Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kronoloji Enstitüsünde bitirmiştir.
CHP’den meclise girmiş ancak Demokrat Parti milletvekilleri kendi adaylarının ölümü üzerine meclise
gelmiş bulunan Sebati Ataman’ın gelişine itiraz ettiler. Ancak Demokrat Partililer Ataman’ın
milletvekilliğini iptal etmişlerdir (17 Temmuz 1950). Zonguldak milletvekili Sebati Ataman’ın seçim
tutanağı kurultayın 07.07.1950 tarihli 18. Birleşiminde reddedildiğinden yerine başkasının seçilmesinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından alınan 11.07.1950 tarih 635/997 tezkerede bildirilmiştir
(BCA, 030,10, 76.501.09, 13.07.1950). Onun yerine başkasının seçilmesine karar verildikten sonra
1954 yılına gelindiğinde DP listesinden Zonguldak milletvekili olarak meclise girdi.
TBMM’de görüşülen “Kırşehir Tasarısıyla” ilgili Sebati Ataman coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle
Kırşehir’e verilen Çiçekdağ ilçesinin, Yozgat’a bağlı kalmasını istemiş ve meclis kabul etmiştir
(Cumhuriyet, 29 Mayıs, 1997: 1). Evli ve iki çocuk babası olan Ataman, 19 Aralık 1992’de vefat etmiş
olup mezarı Nakkaştepe ‘de bulunmaktadır (TBMM A., HT., Sicil No: 1212; TBMM Albümü (19202010) ,Cilt.2: 601); Cumhuriyet, 22 Aralık 1992; Cumhuriyet, 16 Temmuz 1947:3; BCA, 030.10,
77.513.17, 12.07.1950).
2.3.Yunus Muammer Alakant
Yunus Muammer Alakant, 1904 yılında Alaşehir’de doğmuştur 1930 yılında Paris Hukuk Fakültesini
bitirdikten sonra devlet mulazımlığına sınavla girmiştir. Alakant, birçok görevde bulunmuştur. 1934
yılında (Hariciye Vekâleti ) Dışişleri Bakanlığı müsabaka imtihanına girerek birincilik kazanmıştır.
1943 yılının Aralık ayında istifa etmiştir. Görevini böylece bırakıp Alaşehir’e gidip orada çiftçilik
yapmıştır (TBMM A.,HT., Sicil No:1455 ;Cumhuriyet ,4 Eylül 1938:9);TBMM Albümü (1920-2010)
Cilt 1:489).
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1946 seçiminde siyasete atılan Muammer Alakant, Cumhuriyet Halk Partisi’ne girmiştir. O yılın
seçiminde milletvekili seçilmiştir. Daha sonra oradan ayrılarak Demokrat Parti’ye girmiştir. 1950
seçimlerinde ise Demokrat Parti listesinden milletvekili seçilmiştir. Hürriyet Partisi kurulunca Demokrat
Parti’den istifa etmiştir. Alakant, 2 Haziran 1950 tarihli 5. Birleşimde bağımsız milletvekillerinden olan
Halide Edip Adıvar’ın 14 mayıs gününün millî bayramlarımızın içine alınması teklifini desteklemiştir.
Bir de İş Kanunu’nun işçilerimize yarın ve yarından sonrası için emniyet temin etmediğini 13.
maddesinin belirsiz hükümlerle işçilerimizin işverenlerin keyfiyetine bırakıldığını bu konuda yeni
güvence konması gerektiğini dile getirmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:1, 5.Birleşim,
02.06.1950: 105-111-114-119-123).
Evli ve bir çocuk babası Alakant, rahatsızlığı üzerine Ankara Numune Hastanesine kaldırılmış ve
geçirdiği bir ameliyat sonunda sabaha karşı vefat etmiş(15 Nisan 1974) cenaze namazı Maltepe Caminde
öğle namazından sonra kılınmıştır (Cumhuriyet, 16 Nisan 1974:7); TBMM A., SM., Sebati Ataman ,
17.05.1950.
2.4. Hüseyin Balık
Hüseyin Balık, Zonguldak ilinin Bartın ilçesinde 1900 yılında doğmuştur. Hüseyin Balık, İstanbul ve
Zonguldak’ta on altı sene serbest ve müstakil ticaret hayatı olmuştur. Yirmi yedi sene ticaret yapıp,
Bartın Ticaret Odası Başkanlığında bulunmuştur. Balık, iki dönem milletvekilliği görevinde
bulunmuştur. Bunlar IX ve X. dönemleridir. Hüseyin Balık siyasi hayatında CHP’den istifa ederek
Demokrat Partiye geçmiş ancak birkaç ay sonra da Demokrat Partiden de istifa etmiştir. Hüseyin
Balık’ın kardeşi bir süre kayıplara karışmıştır. İstanbul’a gittiği ve bir daha haber alınamadığı
Cumhuriyet gazetesinde basına duyurulmuştur. Hüseyin Balık’ın birçok partiyi dolaştığı bilinmektedir
ama en sonunda yine ilk istifa ettiği Demokrat Partiye dönmüştür. Hüseyin Balık, 21 Şubat 1955 tarihli
45. Birleşimde Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle yapılan oturumda
söz hakkı almıştır. Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün Türkiye’nin tapu işlerini yapacaklarına söz
vermelerine rağmen yapmadıklarını dile getirmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 10.Dönem, Cilt:5,
45.Birleşim, 21.02.1955:445). Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Balık, 22 Mayıs 1950 tarihinde
vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No: 1916; TBMM Albümü (1920 -2010) Cilt2: 601); Cumhuriyet,
25 Ağustos 1995: 4; BCA, 30.01,30.301.3, 24.02.1951).
2.5.Ali Suat Başol
Ali Suat Başol, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1909 yılında doğmuştur. 1919 ile 1930 yılları arasında
İstanbul Mektebinden mezun olmuştur. Başol, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti Zonguldak
milletvekilliğine seçilmiştir. Toplamda üç dönem milletvekilliği yapan Ali Suat Başol’un bu dönemleri
IX, X ve XI. dönemlerdir (TBMM A.,HT., Sicil No:1917;TBMM Albümü (1920 -2010) Cilt 2:601).
Meclise katılma tarihi 22 Mayıs 1950 yılları olan Suat Başol, TBMM’nin 55. Birleşiminde
memleketimizde linyitin bol olduğunu bunu satamayacak olduğumuza göre yakıp Zonguldak’ta çıkan
kömürü ise satarak memleketimize döviz getirmeliyiz demiştir. Ayrıca Balık, memleketimizdeki
denizcileri, motorcuları ve amatörleri bu memlekette muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etmiştir
(TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:20, 55.Birleşim, 27.02.1953:1216).
2.6.Abdurrahman Boyacıgiller
Abdurrahman Boyacıgiller, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kosova vilayetinin Firzevik(Firzovik)
kazasında 1911 yılında doğmuştur. Boyacıgiller’ in dedesi Konya’dan Kosova’ya göçerek kendilerine
verilen çiftlikleri işletmiştir. Yerli halka halı kilim boyacılığı öğrettiği içn dedesine Boyacıgiller soyadı
verilmiştir. 1912 Balkan Savaş’ı nedeniyle anavatana göçmüş olan Boyacıgiller, mal ve mülklerini
bırakıp İzmir’e yerleşmişler ve buradan başka yere ayrılmamışlardır.
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Yükseköğrenimini Ankara Hukuk Fakültesinde yapmıştır. 1950 seçiminde yoklama ve seçimle IX.
dönem 107.897 oyla milletvekili seçilen Boyacıgiller’in uzman olduğu alan ise hukuk ve gazeteciliktir.
Abdurrahman Boyacıgiller, 1952 senesinde Demokrat Partiden ihraç edilmiştir. İhraç edilince Millet
Partisine girmiştir. Milletvekili bu partinin programının kendi görüşlerine uygun olduğunu bu suretle
MP’ ne girdiğini açıklamıştır. Zonguldak’tan meclise katılma tarihi 22 Mayıs 1950 tarihleridir. Evli ve
iki çocuk babası olan Boyacıgiller 30 Haziran 1994 tarihinde vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:
1918; TBMM Albümü (1920 -2010) Cilt 2: 602 ; Cumhuriyet, 14 Şubat 1952: 1); TBMM A., SM.,
Abdurrahman Boyacıgiller, 17.05.1950.
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller’in, TBMM faaliyetine bakacak olursak 11.
Birleşimde Millî Kalkınma Programı hakkında kalkınmamızı sağlamak için, başka memleketlerin
yaptığı gibi, bizlerinde bir program yapmamamızın zamanının geldiğini söylemiştir (TBMM Tutanak
Dergisi, 9.Dönem, Cilt: 2, 11. Birleşim, 27.11.1950:211).
Boyacıgiller, TBMM’de aktif bir milletvekilidir. Toplamda 100 söz almıştır. Evli ve iki çocuk babası
olan Boyacıgiller 30 Haziran 1994 tarihinde vefat etmiştir ( Cumhuriyet, 14 Şubat 1952: 1).
2.7.Ali Rıza İnce Alemdaroğlu
Ali Rıza İnce Alemdaroğlu, İstanbul’da 1905 yılında doğmuş olup annesi Emire Hanım, babası Halil
Bey’dir. Alemdaroğlu’nun babası 1926 yılında Zonguldak vilayet meclisi kararıyla Mustafa Kemal
Atatürk’ü Zonguldak’a ve Zonguldak’taki kömür havzalarını gezdirmek için bizzat davet eden heyetin
içindeki kişilerden biridir. Öğrenimi orta derecede olup İzmir’de ölen babasının kereste işini idare ettiği
yıllar içinde 1928 tarihinde CHP’ye 236. numarayla kayıt olmuştur. İnce Alemdaroğlu, Güzel Yalı
Bucak İdare Kurulunda İzmir Ticaret ve Sanayi Odası ve Muhtelif Komisyonlarda çalışmıştır. Aslen
Bartınlı olan Alemdaroğlu, Zonguldak’tan evlidir. Evlendikten sonra daimî ikametini Zonguldak olarak
değiştirmiştir (Namal, 2017: 337-340).
1940 yılında CHP vilayet Kongresinde İdare Kurulu üyeliğine seçilmiş olup 1942 genel seçimde
milletvekili olarak ayrıldıktan sonrada İl İdare Kurulu başkanı seçilmiştir. Milletvekili oluncaya kadar
da bu görevde kalmaya devam etmiştir. Bartın’da dört taşlı değirmeni, kereste fabrikası olan
Alemdaroğlu’nun Zonguldak’ta Ocak adında siyasi günlük bir gazetenin sermayedarı olmuştur ayrıca
Bucak adında aylık sanat ve kültür dergisinin sahipliğini ve sermayedarlığını yapmıştır.
Bartın İdadisinde Galatasaray Sultaniyesinde, Aşiyan İdadisinde ikişer yıl öğrenimine devam etmiş ise
de sağlık durumu devama imkân vermediğinden hususi olarak devam etmiştir. Babasının ölümünden
sonra kendisinin kurduğu İstanbul merkezi idaresinde bulunan Karadeniz Orman İşletme TAŞ Meclisi
dairesine hissedar olup burada da çalışmıştır. 1942 tarihine kadar Akbel, Pınar isimlerindeki vapurların
ve Zonguldak adını taşıyan deniz motorunun sahibi olarak yıllarca amatörlük yapmıştır. Sonra bunlara
vakit bulamadığından satmıştır. Milli Mücadele yıllarında babasının yelkenli ve motorlu vasıtasıyla
orduda lazım olan her çeşit malzemeyi İstanbul’dan kendi araçlarıyla sevk etmiştir. 1950 yılında Ali
Rıza İncealemdaroğlu Memleket Sesi dergisini kanuni süresi içerisinde milli eğitim idaresine
devretmemek ve yasak propaganda yapmaktan suçlu görünerek hakkında soruşturma açılmış ve
dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Yine Amasya Bucağına bağlı Çakrazşıhlar Köyünde “5545” sayılı
Kanunun dördüncü maddesinde yazılı hükümlere aykırı propaganda toplantısı yaptığı yönünde Davut
Turna ile birlikte ihbar edilmiştir.
Soruşturma sonucunda bunlardan Davut Turna hakkında “5545” sayılı kanunun 41. maddesince Bartın
Asliye Ceza Mahkemesinde amme davasının açıldığı bildirilmiş ve milletvekili Ali Rıza
İncealemdaroğlu hakkında da aynı maddelere göre kamu davası açılmak üzere milletvekilliği
dokunulmazlığı kaldırılması talep edilmiştir. Eğitiminden dolayı Fransızca bilen Alemdaroğlu,
seçimden evvel son vazifesi Zonguldak İl İdare Kurulu CHP Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği
yapmıştır. İnce Alemdaroğlu, II. Dünya Savaşı yıllarında memleketin geçirdiği bu zorlu mücadele
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yıllarında sıkıntıları bizzat derinden duyduğunu ve bu hissiyatla vatana hizmet için elinden geleni
yapacağını ve herkesin elini yapması gereken şeyleri yapması gerekliliğinin altını çizmiştir. Yapılan
inkılapların savunuculuğunu yaparak gazetesinde inkılaplara karşı olanları ağır bir dille eleştirmiştir.
VII (Ara Seçim) VIII. ve IX. dönem Zonguldak milletvekilliği yapan Alemdaroğlu evli ve iki kız bir
erkek çocuk babasıdır. HT., Sicil No: 1320; TBMM Albümü(1920-2010)Cilt 2: 602; BCA, 030.10,
9.53.9, 29.06.1950; BCA, 030.10.9.53.9, 31.01.1950).
51. Birleşimde İncealemdaroğlu, Demokrat Parti iş başına gelmeden önce Zonguldak kömür
havzasındaki işçilere haklarının verilmediğini hatta anayasaya aykırı ücretli bir iş Mükellefiyet Kanunu
çıkardıklarını söylemiş ve yıllarca vatandaşların istismar edildiğini bildirmiştir.
Demokrat Parti döneminde ise işçilerimize kahvaltı verildiğini daha iyi şartlarda çalıştıklarını
bildirmiştir ( TBMM Tutanak Dergisi, 9. Dönem, Cilt:28, 51.Birleşim, 26.02.1954:1078-1079).
63.Birleşimde yıllardan beri mağdur olan, deniz işçilerinin hayatı ve durumları ile alâkadar olan Deniz
İşçileri Kanununu, eski iktidarın çıkarmadığını bildirmiştir. CHP’nin bir türlü vatandaşların ıstıraplarına
bir derman bulamadıklarını deniz işçilerimizin dört gözle bekledikleri, Deniz İşçileri Kanununun
Demokrat Partinin çıkarması vatandaşların hayatları sosyal sefaletten kurtarmış bu suretle kurtarılmış
oldular diyerek şükranlarını iletmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt: 29, 63.Birleşim,
10.03.1954:621).
2.8. ESAT KERİMOL
Esat Kerimol, Yunanistan vilayetinin Yanya şehrinde 1892 yılında doğmuştur. İlkokulunu Elazığ’da,
ortaokulunu Adana’da ve lise öğrenimini İstanbul’da yapmıştır. Yükseköğrenimini ise Belçika Maden
Mühendisliğinde okumuştur. Kerimol, 1915 ile 1923 senelerinde Hicaz Demir Yolları İdare
Umumiyetinde, Hicaz Demir Yolları İşletme İdaresi Heyeti Fahmiyesinde maden mühendisi olarak
çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra Bakır Madeni Kömürleri Ticaret ve Ziraat Nezareti Maden Heyet
Fahmiyesinde Askeri Maden Mühendisi, Zonguldak Maden Müdüriyet Maden Mühendisi ve İktisat
Vekâleti Maden Umum Müdürlüğü Maden Mühendisliğini yapmıştır. 1923-1927 yılları arasında
Kerimol, Zonguldak Maden Kömürü Elazığ Havzası Fahmiyesi Umum Müdürü ve Ticaret Vekâleti
Maden Umum Mühendisi gibi görevleri de üstlenmiştir.
1921-1939 gelindiğinde Maden Kömür İşleri, Kilimli Kömür İşleri ve Kozlu kömür işleri Türkiye İş
Bankası TAŞ da Umum Müdürlüğü yapmıştır. Belçika’da eğitim aldığı için Fransızca bilen Kerimol,
evli ve üç çocuk sahibi olup IX. dönemde Zonguldak Milletvekilliği yapmıştır. Esat Kerimol’un yerine
o dönemde başkası seçilmiştir. 25 Mayıs 1952 tarihinde son bulmuştur (TBMM A., HT., Sicil No: 2010) Cilt 2:602; BCA, 030.10, 77.514.23, 11.06.1952).
2.9. Cemal KIPÇAK
Cemal Kıpçak, İstanbul’da 1905 yılında doğmuştur. Yükseköğrenimini Zonguldak Maden
Mühendisliğinde yapıp 1929 ‘da bitirmiştir. Daha sonra 1929’da Zonguldak’ta İş Bankasına bağlı
Maden Kömür İşleri Türk Anonim Şirketine mühendis olarak girmiştir. 1946’da Demokrat Partiye
milletvekilliğine adaylığı konulmuş bulunması dolayısıyla adı geçen işletmeden ayrılarak doğu
illerindeki linyit yataklarında görevlendirilmiş.
Bu vazifedeyken M.T.A Enstitüsü Demokrat Parti ile ilişkisi başlayıp parti tarafından milletvekilliğine
adaylığını koymuştur (TBMM A., HT., Sicil No: 1919; TBMM Albümü (1920 -2010) Cilt 2: 602. IX.
dönem Zonguldak milletvekili olan Kıpçak,1956 yılında Demokrat Partiden ihraç edilmiştir. Çıkarılma
nedenini başbakana yazdığı mektubu basına vermek, kendini Demokrat Parti’den dışında saymak,
kırmızı rey kullanmak için Demokrat Partide kalmak gibi hususlarla ilgilidir. ( Cumhuriyet, 7 Şubat
1956: 5).
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52. Birleşimde Gümrük ve Tekel Bakanlığı İle Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri
münasebetiyle Kıpçak, hükümetin tekel fabrikalarının özel teşebbüse geçmesi konusunda kanunlar
hazırlama aşamasında olduğunu söylemiştir. Hükümetin ancak tekel konusunda tütün ve tuzun özel
teşebbüse geçmesinin uygun olmayacağını bunların devlet tarafından korunması gerektiğini iletmiştir.
Tuzunda değişik fiyatlardan satıldığını bu değişik fiyatlardan yüksek fiyatların fakir halka düştüğünü
duymakta olduğunu tekel idaresi tuzu her yerde aynı fiyatta sattırmalıdır demiştir (TBMM Tutanak
Dergisi, 9.Dönem, Cilt:5, 52.Birleşim, 26.02.1951:972).
2.10. Rıfat Sivişoğlu
Rıfat Sivişoğlu, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 1895 tarihinde doğmuştur. .Öğretimini Rüştiye
Mektebinde yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Makedonya, Filistin ve Suriye cephelerinde savaşmış
ve yaralanmıştır. İleri ki yıllarda Belediye Reisliğine seçilmiştir. Mesleği Dava Vekili olup 1946 da
kendi ilçesinde DP’ye katılmıştır. IX. Dönem milletvekili seçilen Sivişoğlu Adliye Başkâtipliği de
yapmıştır. Fransızca bilen Sivişoğlu, evli ve üç çocuk sahibi olup 21 Ağustos 1973 tarihinde vefat
etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No: 1921; TBMM Albümü (1920 -2010) Cilt 2: 602).
Rıfat Sivişoğlu 15.01.1951 tarihli 30. Birleşimde bir kısım devlet memurlarının bazı kurumlarda ek
vazife aldıklarını aynı yere yetişemeyecek olduklarından bunların önlenmesini rica etmiştir (TBMM
Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:4, 30.Birleşim, 15.01.1950:195-196).49. Birleşimin 23 Şubat 1951
tarihli oturumda Sivişoğlu, bir vatandaşın askerlik hizmetini yapmak için bütün mal varlığını satıp
şubeye gittiğini orada 5-15 gün bekletilip sonra sevk ettiklerini hatta sevk etmezlerse köyüne geri
döndürüldüğünü bildirmiştir. Böyle bir durumda vatandaşa tazminatının verilmesi gerektiğini
söylemiştir. Birde doğu görevini yapmadan binbaşılığa, yarbaylığa, albaylığa, yükselmiş bulunanlar
karşısında şarkta iki defa hizmet gören ve orada unutulmuş olanların bu durumuna son verilmesi
gerektiğini beyan etmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:5, 49.Birleşim, 23.02.1950:562
2.11. Avni Yurdabayrak
Avni Yurdabayrak, Bursa’da 1914 yılında doğmuştur. .İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’da bitirmiştir.
Yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Yurdabayrak, Bursa Hâkim Muavini,
Siirt Hâkim Yardımcısı, Uşak Sulh Ceza Yargıcı, Sorgun Asliye Hâkimi, Çaycuma Sulh Yargıcı ve
Tunceli Hukuk Yargıcı gibi görevlerde bulunmuştur.
Demokrat Partiye aday olduğu zaman Tunceli Hukuk Yargıcı görevi yapmaktaydı. IX, X ve XI. dönem
Zonguldak milletvekili olan Yurdabayrak Meclise katılma tarihi 22 Mayıs 1950 tarihidir. Seçimden
evvelki mesleği ise Tunceli Hukuk Yargıçlığı yapmıştır. İstanbul’da üniversite okuduğu için Fransızca
bilen Yurdabayrak evli ve iki çocuk babasıdır (TBMM A., HT., Sicil No: 1921; TBMM Albümü (1920
-2010), Cilt 2: 602).
Avni Yurdabayrak, 14 Temmuz 1950 tarihli 23. Birleşimde, “Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki
kanun tasarısı” ile ilgili takrir sunmuştur. Ölüm cezası için kabul edilen 30 senenin 15 seneye
indirilmesini teklif etmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:1, 23.Birleşim,14.07.1950:708).
28. Birleşimde hayvan hırsızlığının önlenmesi için 5617 sayılı Kanunun14. Maddesinin kaldırılmasına
karşı olduğunu bildirip kaldırılırsa kanunda eksiklik olacağını söylemiş çünkü bu maddede bir ceza
yaptırımı vardır dedi (TBMM Tutanak Dergisi, 9.Dönem, Cilt:4, 28.Birleşim,10.01.1951:135).
2.12. Nusret Kirişçioğlu
Nusret Kirişoğlu, İstanbul Üsküdar’ da 1914 yılında doğmuştur.. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde
1934-1935 yılları arasında yapmıştır. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesinde yapan
Kirişçioğlu üniversiteden dolayı Fransızca bilmektedir, Memurluk vazifelerinde bulunan Kirişçioğlu,
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Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Özlük ve Sicil Memurluğu, Yıldızeli Hâkim Yardımcısı Çanakkale
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ve serbest avukatlık yapmıştır.
Zonguldak’ta milletvekili olmadan önce Çanakkale ve Sakarya’da milletvekilliği yapmıştır. Bir süre
Tahkikat Komisyonunun sözcülüğünü yapmıştır. IX. dönem ara seçimle Çanakkale milletvekilliği yapıp
X. Dönem ise Zonguldak milletvekili seçilmiştir. 27 Mayıs askeri darbesinde oda idama mahkûm
edilmiş ancak daha sonra Cemal Gürsel tarafından affa uğrayanlardan olmuştur ve idamından
vazgeçilmiştir. Bu konuyla ilgili bir kitabı da vardır adı “12 Mart İsmet İnönü” dür. Kirişçi oğlunun
Meclise katılma tarihi ise 1 Eylül 1951 tarihleri olan Kirişçioğlu hiç evlenmemiş olup 72 yaşında 09
Ocak 1986 tarihinde vefat etmiştir. Kirişçioğlu Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verilmiştir (TBMM
A., HT., Sicil No: 1928; 1929; TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:553-602); Cumhuriyet, 11 Şubat
1986: 11; Cumhuriyet, 29 Nisan 1973:6).
Kirişçioğlu, 6/7 Eylül 1955 Tarihinde İstanbul ve İzmir'de Meydana Gelen Olaylarda Zarar Görenlerin
Zararlarının Ödenmesi Hakkında Kanun münasebetiyle söz almıştır. Kanunun birinci maddesinin
“«6 - 7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir’de vuku bulan hâdiselerde zarar gören hakiki ve hükmi
şahıslara, İcra Vekilleri Heyetince kabul edilecek zararları nispetinde ve 60 milyon lirayı aşmamak
üzere yardım yapmaya hükümet mezun kılınmıştır.” şeklinde değiştirilmesini teklif etmiştir.
Daha sonra teklifini geri
47.Birleşim,28.02.1956:1081).

çekmiştir

(TBMM

Tutanak

Dergisi,

10.Dönem,

Cilt:1,

2.13. Necati Diken
Necati Diken, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 1918 yılında doğmuştur. 1937-1938 yılları arasında
İstanbul Sanat Okulundan mezun olduktan sonra 1938 tarihinden itibaren Ereğli Kömürleri İşletmesinde
vazife almıştır. 1950 senesine geldiğinde Zonguldak Maden İşleri Sendikası ve Yapı Kooperatifi İdare
Heyeti Üyesi olarak görev yapmıştır. X ve XI. dönemlerde milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk
babası Necati Diken Ankara’da 20 Eylül 1939 da vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:2206; TBMM
Albümü (1920 -2010) , Cilt 2:677; Cumhuriyet,23 Eylül 1989:15; Cumhuriyet 22 Eylül, 1989:8).
2.14. Sabih Duralı
Sabih Duralı, Selanik Vilayetinin Langeza kazasında 14 Ocak 1909 yılında doğmuştur. İlk tahsilini
Halep Alman Mektebinde 1915 yapmıştır. İlk defa hayatında 1946 senesinde Zonguldak’ta Demokrat
Partiye katılan Duralı, iki sene kadar partinin başkanlığını yapmıştır. Meclise katılma tarihi 14 Mayıs
1954’tür. 25 Mart 1957 tarihinde ise milletvekilliği düşmüştür (TBMM Tutanak Dergisi, 10.Dönem,
Cilt:18, 50.Birleşim, 25.03.1957:5).
X. dönem milletvekilliği yapan Duralı, evli ve üç çocuk babası olup 09 Kasım 1981 vefat etmiştir
(TBMM A., HT., Sicil No:2207;TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:677); Cumhuriyet, 6 Mart 1957:4)
2.15. Hakkı Hilalci
Hakkı Hilalci, Zonguldak’ta 1896 yılında doğmuştur. İlk ve ortaokulu Zonguldak’ta okumuştur. Birinci
Dünya Savaşı sırasında askere gitmiştir. Üst çavuş olarak 7 sene 8 ay hizmet görmüş olup askerlikten
terhis olunca varidat memurluğunda Maliye Veznedarlığında sekiz yıl çalışmıştır. Hilalci, Efes
Bankasında iki buçuk sene muhasipliğini yapmıştır. 1950 senesine kadar ticaretle meşgul olup 1950 de
Zonguldak Belediye Reisliğine seçilmiş daha sonra milletvekili olmuş olan Hilalci, X. dönem
Zonguldak milletvekili seçilip 25 Mart 1967’de ise vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:2208;
TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:677; BCA, 030.10, 77.513.17, 12.07.1950).

20

2.16. EDİBE SAYAR
Edibe sayar, Safranbolu’da 1912 yılında doğmuştur. Annesi Hatice Hanım, babası Maksut Bey’dir.
Maksut Çivi Zonguldak madencilerindendir. Ayar’ın babası Zonguldak madencilerinden Maksut
Çividir. İlköğretimini Zonguldak’ta ortaokul ve liseyi İstanbul Pangaltı Galli ‘’Notre Dame de Mon
‘’Fransız Kız Lisesinde okuduktan sonra 1939 da Ankara Hukuk Fakültesinde okumuştur. Zonguldak’ta
staj yaparak hâkimlik vasfını kazanmıştır. Edibe Sayar'ın babası Maksut Çivi, Zonguldak'ta,
Cumhuriyetin ilk yıllarında Belediye Başkâtibi olarak göreve başlamış ve kısa sürede Belediye
Başkanlığına yükselmiştir. 1946 yılında Demokrat Partinin yurt genelinde teşkilatlanmaya başlamasıyla
Maksut Bey’de Zonguldak'ta partinin il teşkilatını kurmuştur.
Edibe Sayar, babası Maksut Çivi gibi siyasi hayatta bizzat bulunarak aktif bir rol üstlenmiştir. Sayar, 2
Mayıs 1954 tarihinde yapılan genel seçimlere Demokrat Partiden Zonguldak milletvekili adayı olarak
katılmıştır. Bu seçimde Zonguldak'tan aldığı 130302 oyla milletvekili seçilmiştir. Böylece Zonguldak'ın
ilk kadın milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.X. dönem Zonguldak milletvekili olan Sayar 16 Şubat
1955 tarihli 41. Birleşimde kadınlara ve çocuklara yapılan tecavüzlere ilişkin Basın Kanununun 33.
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklifi sunmuştur. Sayar kadınlara ve çocuklara karşı yapılan
tecavüzlerden büyük üzüntü duyduğunu bu çok çirkin olayların kurbanı olanların birde gazetelerde
isimlerinin açıklanmasını, adreslerinin bildirilmesinin engellenmesi gerektiğinin bu durumun
düzeltilmesini ilgili teklifini sunar.
Teklifi kabul eden adalet vekili Osman Şevki Çiçekağ sunar. Sayar’ın teklifi kabul edilir. Böylece
mağdurların isimlerinin ve adreslerinin yayınlanmasını yasaklar (Cumhuriyet, 17 Şubat, 1955:7; TBMM
Tutanak Dergisi, 10.Dönem, Cilt:5, 41.Birleşim, 16.02.1955:134-135; TBMM Tutanak Dergisi,
10.Dönem, Cilt:7, 71.Birleşim, 05.04.1955:64).
2.17. Abdullah Akın
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 1910 yılında doğmuştur. Babasının mesleği tüccardır. İlköğretimi
Devrek ’te yapmıştır.1950 tarihinden 1957 tarihine kadar Belediye ve Demokrat Parti Kaza Başkanlığı
yapmıştır. Birçok hatır müessesesinde bilhassa başkanlık yapmıştır. Çocuk Esirgeme Hava Kurumlu
Başkan ve Azalığı yapmış olup belediye başkana da seçilmiştir. Bir süre ticaretle uğraşmış olan Akın,
XI. dönem Zonguldak milletvekili olup evli ve dört çocuk sahibidir. Abdullah Akın 1960 darbesinde
tutuklanmış ve anayasayı ihlal suçundan Yüksek Adalet Divanında yargılanmıştır. Ancak mahkûm
edilenlerin cezalarının affı hakkındaki 78 Sayılı Kanun ile Devrek Ceza Evinden saat 11 de çıkmıştır.
Akın 01 Haziran 1980 yılında vefat etmiştir
2.18. Cemal Zühtü Aysan
Cemal Zühtü Aysan, İzmir’in Kesriye bölgesinde 1898 yılında doğmuştur. .İlkokul, ortaokul ve liseyi
İstanbul ve İzmir şehirlerinde okumuştur. İttihadı Terakki Lisesinden mezun olduktan sonra 1917’den
sonra Almanya’ya yükseköğrenimi yapmak için gitmiştir 1953 senesinde Ereğli Kömürleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğüne, 1955 de Etibank İdare Reisliğine 875+200 aylık ücretle tayin edilmiştir.1957
de de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğüne tayin olmuştur. Bu vazifede iken
Zonguldak’tan XI. dönem milletvekilliğine seçilmiştir.
27 Şubat 1960 tarihlerinde mecliste muhalefet olan CHP’nin maden üretimindeki artışı yalanlayıp sonra
da planlarını kendilerinin hazırlamasını söylemesi Cemal Zühtü Aysan’a söz alma ihtiyacı doğurmuş ve
Aysan 10-15 sene önce kâğıt üzerinde hazırlanan planı uygulamanın önemli olduğunu çeşit çeşit tesis
ve maden yataklarının gelişimini fiilen başardıklarını ve büyük miktarda üretim ortaya çıktığını tebrik
edecekleri yerde yalanladıklarına kızmıştır (TBMM Tutanak Dergisi, 11.Dönem, Cilt:12,
49.Birleşim,27.02.1960:918). Evli ve bir çocuk sahibi olup 25 Ağustos 1963 yılında vefat etmiştir
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(TBMM A., HT., Sicil No:2507; TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:761, Cumhuriyet, 24 Ocak
1955:1-7; BCA, 30.18.01, 02.138.126.15, 05.03.1955).
2.19. Ali Kaya
Ali Kaya, Konya’nın Hadım kazasında 1921 yılında doğmuştur. .İlköğretimini Hadım İlkokulunda
bitirmiş. Daha sonra İstanbul Sultan Ahmet Sanat Enstitüsünü 1939 da bitirerek dökümcü ustası sıfatıyla
İstanbul Nuri Paşa Madeni Eşya Fabrikasında bir müddet çalışarak imtihanla Sümerbank Demir Çelik
Fabrikasına alınmıştır. 1954 yılında Safranbolu Belediye Reisliğine seçilip milletvekilliğine seçilinceye
kadar bu görevde kalmıştır. XI. dönem Zonguldak milletvekilliği yapmıştır.
26 Şubat 1960 tarihli 46. Birleşimde “Çalışma Vekâleti 1959 Yılı Bütçesi Münasebetiyle” ilgili söz
almıştır. Halk Partisi sözcüleri ve Halk Partisinden diğer söz alan arkadaşların Çalışma Vekâleti
Müfettişliğinin yetersizlikleri ve paranın azlığı gibi söyleyip lafebeliği yaptıklarını söylemiştir (TBMM
Tutanak Dergisi, 11.Dönem, Cilt:7, 46.Birleşim, 26.02.1960:1047). Evli ve 4 çocuk sahibidir olan Ali
Kaya, 30 Temmuz 1978 vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:2508;TBMM Albümü (1920 -2010),
Cilt 2:761).
2.20. Osman Tahir Öktem
Osman Tahir Öktem, Bartın ilinde 1913 yılında dünyaya gelmiştir. .İlköğretimini Bartın’da liseyi
Kastamonu’da bitirmiştir. Yükseköğrenimini İstanbul Mülkiye Mektebinde bitirdikten sonra Maliye
vekâletinde 50 ay kadar vazife görmüştür. Buradan askerliğini yapmak için ayrılan Öktem, 1936 yılında
Levazım Teğmen olarak terhis edilmiştir. Daha sonra Ziraat Bankasında Müfettiş Mümessilliği, Müdür
Muavinliği yapmıştır. 1951 -1953 senesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdür Muavini yapıp
mebus seçilinceye kadar İller Bankası Umum Müdürlüğü Muavinliği yapmıştır. İstanbul Mülkiye
Mektebinde okumuş olduğundan İngilizce bilmektedir.
XI. dönem Zonguldak milletvekilliği yapmıştır. TBMM’de 27 Şubat 1960 tarihli 49. Birleşimde
Karadeniz Ereğlisi ’sinde kurulacak olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası ile ilgili söz hakkı almıştır.
Demokrat Parti Dönemi’nde çimento sanayi, şeker sanayi, barajlar, elektrik santrali gibi büyük işler
başardıklarını bununda büyük işlere dâhil olacağını bildirmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, 11.Dönem,
Cilt:12, 49.Birleşim, 27.02.1960:934).Öktem Evli ve üç çocuk babası olup Ökten 25 Şubat 1980 yılında
vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:2509; TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:761).
2.21. Mustafa Saraç
Mustafa Saraç, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 2 Haziran 1926 yılında doğmuştur. .İlkokul, ortaokul ve
liseyi Zonguldak’ta okumuştur. Yükseköğrenimini ise 1947-1948 yıllarında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesini bitirmesinden dolayı Fransızca bilmektedir.
Saraç, meclise seçilinceye kadar Bartın ve Zonguldak’ta avukatlık yapmış olup daha sonra Demokrat
Parti Merkez İlçe Başkanlığı ve İl İdare Heyeti Azalığı yapmıştır. Ayrıca TBMM Başkan Divan
Kâtipliği üyeliği görevinde de bulunmuştur. Saraç’ın rütbesi Yedek Askeri Adli Hâkimidir. XI. dönem
Zonguldak milletvekili olan Saraç, 1958 yılına gelindiğinde Avni Yurdabayrak ve Necati Diken ile
birlikte Demokrat Partiden ayrılıp CHP’ye geçmişlerdir (Cumhuriyet, 25 Kasım 1958:5, Cumhuriyet,
24 Kasım 1958:6). Böylece Demokrat Partiden ayrılmıştır.
Mustafa Saraç CHP milletvekili olduğu döneminde TBMM’nin 26 Şubat 1959 46. Birleşimde “Çalışma
Vekâleti 1959 Yılı Bütçesi Münasebetiyle” söz almıştır. Muhalefet olan DP’ye Zonguldak’ta asgari ücreti
tespit eden komisyonun 4 lira 50 kuruş asgari ücret alan işçilerin ücretlerini 700 kuruşa çıkarılmasına
karar verip Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu'nun emri ile itiraz edilmiş ve bu karar değiştirildiğini
söylemiştir. İşçinin hayat hakkı tanınmadığını bildirmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 11.Dönem, Cilt:7,
46.Birleşim, 26.02.1959:109).
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XI. Dönem Zonguldak Milletvekili olan Saraç evli ve bir çocuk sahibi olup ölüm tarihi bilinmemektedir
(TBMM A., HT., Sicil No:2510; TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:761;
2.22. Bedrettin Necati Tanyolaç
Bedrettin Necati Tanyolaç, Bursa’da 1915 yılında doğmuştur. Annesi Fatma Hanım, babası Mülkiye
Kaymakamlarından olan Mehmet Bey’dir. İlköğrenimini Bursa’da orta, lise ve üniversiteyi İstanbul’da
yapmıştır. 1949 sağlık durumundan dolayı kol yüzbaşısı rütbesiyle kendi arzusu ile ordudan ayrılmıştır.
Kol Ereğli’sine 19502’de gelerek eczane açmıştır. Hastanenin çeşitli kademelerinde vazifeler almıştır.
Ayrıca Bucak Kaza İdare Heyeti Aza Reislikleri yapmıştır.
1954 de Zonguldak İl Başkanı olmuştur. 55-56-57 yıllarında da il başkanı olarak vazife görmüştür.
Tanyolaç, Belediye Meclis ve Umumi Azası ve çeşitli cemiyet reisliklerinde bulunmuştur. XI. dönem
Zonguldak milletvekilidir. TBMM’nin 21. Birleşiminde Tanyolaç, “Muhtelif Kanunlarda Geçen Ordu
Müfettişliği Unvanının Ordu Kumandanlığı Olarak Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile ilgili
konuşma yapmıştır. Konuşmasında “Ordu Müfettişliği” tabirinin çıkartılmasını bu tabirin bize I. Dünya
Savaşı kaybedildikten sonra girdiğini onun yerine “kumandan” kelimesinin daha uygun olacağı bunun
ile ilgili yapılan teklifin kabul edilmesini istemiştir. Teklifi Tanyolaç’ın kabul edilmiştir. (TBMM
Tutanak Dergisi, 11.Dönem, Cilt:6, 21.Birleşim,07.01.1959:369).
2.23. Hulusi Timur
Hulusi Timur, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 1909 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunudur. Timur, çeşitli yerlerde memurluk yapmıştır. 1954 de tayin olduğu Çalışma
Bakanlığı Müsteşarlığından istifa ederek Demokrat Parti’den aday olmuştur. Az düzeyde Fransızca
bilen Timur, XI. dönem Zonguldak milletvekili seçilmiştir.
Hulusi Timur, “Yıllık Ücretli İzin Kanunu” hakkında 55. Birleşimde konuşma yapmıştır. İş Kanununa
tabi iş yerlerinde bir sene süreyle devamlı olarak çalışan işçilere senelik ücretli dinlenme hakkı, hizmet
müddeti bir yıldan fazla ve beş yıldan az olan işçilere senede 12 gün, hizmet müddeti beş yıldan fazla
ve 15 yıldan az olan işçilere senede 18 gün, hizmet müddeti 15 yıldan fazla olan işçilere de senede 24
gün senelik ücretli izin hakkı tanındığını söylemiştir. Böylece işçisinin işlerini daha tutkulu ve daha
fazla çalışarak moralleri yerine geldiğini bildirmiş ve hükümete teşekkürlerini bildirmiştir (TBMM
Tutanak Dergisi, 11.Dönem, Cilt:13, 55.Birleşim,11.04.1960:105).Evli olan Timur, 29 Mayıs 2001
yılında vefat etmiştir (TBMM A., HT., Sicil No:2512; TBMM Albümü (1920 -2010), Cilt 2:761;
Cumhuriyet, 25 Eylül ,1957:5; BCA, 030.18.01.02, 113.34.16, 22.05.1947).
Sonuç
Osmanlı Devleti Dönemi’nde 19.yy.dan başlayıp 20.yy.a kadar geçen demokrasi ile ilgili olumlu
gelişmeler olmuştur. İlk olarak II. Meşrutiyet ile çok partili hayata geçilmiş ancak kısa sürmüştür.
Tarihler 1923 gelindiğinde yeni bir döneme girilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
Halk Fırkası’na dönüşmüştür. Siyasi hayatta gelişmeler hız kazanmaya başlamış ve daha sonra 1924 de
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkası açılmış ancak bir türlü çok
partili hayata geçilememiştir. Türkiye tek partili bir hayattan 1945 kadar kurtulamamıştır. Zamanla ülke
içinde ve dışında yaşanan gelişmeler Türkiye’yi çok partili hayata götürmüştür. Demokrat Parti 7 Ocak
1946’da resmen kurulmuş ve tek partili hayat tarihe karışmıştır. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde
Zonguldak’tan IX. dönemde 11 kişi meclise girmiş, X. dönemde 10 milletvekili ve XI. dönemde 12
milletvekili olarak TBMM’de sandalye almıştır. Bu milletvekillerinden üç dönem sürecinde altı
milletvekilinin Zonguldak seçim bölgesinden olduğu görülmektedir. Bu milletvekillerinden Suat Başol
IX, X ve XI. dönem, Rıfat Sivişoğlu IX. dönem, Necati Diken X ve XI. dönem, Hakkı Hilalci X. dönem,
Abdullah Akın ve Mustafa Saraç XI. dönem milletvekilliği yapmıştır. Bu milletvekillerinden Suat Başol
hariç Rıfat Sivişoğlu, Necati Diken, Hakkı Hilalci ve Abdullah Akın kendi doğdukları Zonguldak’ın
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Devrek ilçesinden milletvekilliğine seçilmişlerdir. En uzun tecrübesi olan milletvekili üç dönem ile
Ahmet Sebati Ataman, Suat Başol ve Avni Yurdabayrak’tır. Yine iki dönem ile Hüseyin Balık, Cemal
Kıpçak, Necati Diken’dir. Bu milletvekilleri TBMM’de en çok değindikleri konular arasında; sanayi,
madenler, köy telefonları, işçi hakları, liman inşaatı, ihtiyarlık sigortası, af kanunu gibi konulara
eğilmişlerdir.
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TÜRK-İSLAM MİMARİ DEKORASYON KOMPOZİSYONLARINDA
“DÜNYA AĞACI” VE “HAYAT AĞACI” MOTİFLERİ
GÜLNARE KANBEROVA*
Özet
Orta Asya’dan Anadolu’ya büyük bir bölgenin mimari yapıtlarında sık-sık karşımıza çıkan “Dünya Ağacı” ve
“Hayat Ağacı” ismile anılan bu motiflerin kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Türk-İslam dönemi mimari
dekorasyon kompozisyonlarında değişik tarzda karşımıza çıkan bu motifler, Türk etnik-kültürel geleneğinde
kozmogonik bir anlayışı; evrenin bütün tezahürlerini gök ve “yir-sub”un (yer-su: yeryüzü) temsil ettiği, birbirine
zıt fakat birbirini tamamlayan iki alemşümul “nefes”den müteşekkil bir sistem olarak değerlendirilir. Türk
toplulukları arasında Dünya Ağacı ve Merkez Dağ sembolizmleri genellikle birbirini tamamlamaktadır. Bu
bağlamda kozmik olarak Dünya Ağacı yerin merkezinden yükselmekle ve kozmik bölgeleri birbirine
bağlamaktadır. Gök, yer, cennet ve cehennemler arasındakı iletişim, ancak kozmik bir ağacla mümkün
olabilmektedir. Türk efsanelerinde iki ırmak kavşağında bulunan ağaçların kutsal olduğu ve bu ırmakların da
kaynağını cennetden aldıkları düşüncesi yaygındır. Türkler arasında “hayatın ve sonsuzluğun timsalı”, “insan
soyu ile ilgili”, “kötü ruhlardan temizlenme” ve.s. olarak kutsal sayılan ağaclar Türk-İslam mimari eserlerinin
dekorasyon kompozisyonlarının temel unsurlarından biri olmuştur. Bu çizimler, mimari yapılarında süsleme
amaçlı kullanılsa da, hepsi Türkler'in kozmoloji düşüncesini, mitolojisini anlatan sembolik işaretlerdir. Türkler
daim öz geleneklerine sadık kalmakla, mekanından ve zamanından asılı olmayarak atalarının yarattıkları bu motif
ve tesvirleri çağımızadek bir başka boyutta taşımağı başarmışlardır.
Çalışmada, “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” motiflerinin yer aldığı Türk-İslam dönemi mimari yapıların
dekorasyon kompozisyonlarında bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Kozmolojisi, Mitoloji, Dünya Ağacı, Hayat Ağacı, Mimari yapılar, Dekorosyon
kompozisyon.
“WORLD TREE” AND “TREE OF LIFE” MOTIFS
IN TURKISH-ISLAMIC ARCHITECTURAL DECORATION COMPOSITIONS
Abstract
The roots of motifs, which are named “World Tree” and “Tree of Life” are frequently encountered in the
architectural works of a large region from Central Asia to Anatolia. These motifs, which appear in different styles
in the architectural decoration compositions of the Turkish-Islamic period, are a cosmogonic understanding in the
Turkish ethnic-cultural tradition; Represented by the sky and the “yir-sub” (earth-water: land) of all the
manifestations of the universe which are opposite to each other but complement each other and considered as a
system consisting of realm “breaths”. World Tree and mountain symbols, generally complement each other among
Turkish communities. In this context, cosmically, the World Tree rises from the center of the earth and connects
the cosmic regions. Communication between heaven, earthand hell is possible only with a cosmic tree. It is
common in Turkish legends that the trees at the crossroads of two rivers are sacred and that these rivers take their
source from heaven. Among the Turks, “the symbol of life and eternity”, “relationof human race”, “cleansing from
evil spirits” considered sacred trees. They have been one of the basic elements of the decoration compositions of
Turkish-Islamic architectural works. Although these drawings are used for ornamentation in architectural
structures, they are all symbolic signs describing the cosmology thought and mythology of the Turks. Turks have
succeeded in carrying these motifs and depictions created by their ancestors in another dimension in our age, by
always remaining loyal to their own traditions and not hanging from their place and time.
In the study, the decoration compositions of the architectural structures of the Turkish-Islamic period, in which
"World Tree" and "Tree of Life" motifs take place will be mentioned.
Keywords: Turkish Cosmology, Mythology, World Tree, Tree of Life, Architectural structures, Decoration
composition.
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GİRİŞ
Kökleri çok eskilere dayanan Türk mimari süslemeleri arasında değişik tarzda karşımıza çıkan bir takım
sembolik işaret ve motifler vardır ki bunlar kaya çizimlerinden başlayarak Ortaçağ Türk-İslam Mimari
dekorativ kompozisyolarda da sık-sık görülen “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” ismini almış
motiflerdir. Türk etnik - kültürel geleneğinde, önemli bir yer tutan ağaç mifi, Türk düşüncesinde yaratılış
nedeninin başlıca motiflerinden biri olarak gösterilir. Türk mitolojisinde, “Dünya ağacı”, “Hayat ağacı”
ve ya “Evliya Ağaç” Tanrı'ya kavuşmanın yoludur. İnanışa göre, yüce dağlar gibi bazı kutsal ağaçların
bakışları da gözle görülemeyecek kadar göklere yükselir ve göklerde olduğu sanılan ışık dolu cennet
alemine ulaşır. Cennet ise Ulu Tanrı'nın gözle görülebilen yanına çevrilmiştir. Böylece, “Evliya Ulu
Ağaç” Türk düşüncesinde Tanrı'nın ilahi özelliklerinin maddi yer yüzündeki sembolü haline gelmiş,
başka bir deyişle onu sembolize etmiştir. Ağaç, Türk halklarının geleneksel dünya görüşlerinde,
insanların birbirleriyle ve doğanın insanlarla bağlılığını da sembolize eder (Türk Mitolojisi 1971).
Hayat Ağacı, Yahudilik, Hiristiyanlık ve İslam dininde bahsedildiği üzre ilk insan kadar eski bir
yerdedir. Hayat Ağacı, fiziksel olarak da gerçekliğini koruyan ama günsel olarak konumunun
bilinmemesi üzerine mitolojik bir anlama da eşilik eden kimlikle karşımıza çıkar. Bazı kaynaklarda,
dünyanın merkezinde olduğu iddia edilmektedir. Bu merkez yerin altı ve üstü ile iletişim kuran eksene
sahib merkezdir. İslami geleneklere göre dünyanın merkezi Kabe olarak kabul edilmektedir. Birçok
kutsal kitapta yer alan Hayat Ağacı aynı zamanda farklı medeniyyetlerin ve uyğarlıklarında sıkça
bahsettiği bir ağaçtır (www.aniyuzuk.com 2019). Antik dünyanın birçok kabileleri ve halklarının,
özellikle eski Hintli ve Yunanlıların, Sami ve Türk halklarının mitolojik sistemlerinde dünyayı yaratan,
dünyanın başlangıcı, dünyanın ekseni, hayatın ölüme karşı zaferi, diriliş ve sonsuzluğun simgesi olarak
kabul edilmektedir. Her kültür kendi içinde farklı bir yere konumlandırıyor olsa da Hayat Ağacı'nın
evrensel imajı hiçbir şekilde hasar görmemiştir (Мифы народов мира 2000).
“Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” kozmolojik fikirlerin, mitin şiirsel kavramları ve biçimleri arasında
özel bir yere sahibdir, çünkü evrenin mekansal ve zamansal parametrelerini tanımlarlar. Yani insanın
yaşam koşulları, var olan her şey, evrenin gerçek durumu etrafında şekillenir ve kavramsallaştırılır.
Evren gibi insan da kozmolojik düzenin unsurlarından biridir. Toplumsal alan, insan toplumunun
faaliyetleri ve yapısı, kozmolojik ilkeler ve benzerlikler mifik düşüncelerle anlatılır.
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Resim1-12. Dünya medeniyyetinde “Hayat ağacı” motifleri. 1-2.Mesopotomiyada Hayat ağacı
semvolü; 3. Şumer kraliçesi Şubatın mezarından Hayat Ağacı ve keçi qabatması; 4.Mısır medeniyyetine
ait Hayat ağacı ve üçlü düyanı simvolize eden tanrı resmleri; 5.Yunan medeniyyetine ait Hayat Ağacı
ve üçlü düyanı simvolize eden tanrı resmleri; 6.Urartularda Hayat Ağacı ve onu koruyan tanrı resmleri;
7. Merlikden1 bulunmuş altın kap kabartmaların'da Hayat Ağacı (M.Ö.I binillik, Güney Azerbaycan,
İran); 8. Kimmer medeniyyetine ait baş tacında Hayat Ağacı ve maral, keçi resmi; 9.Eski saka kendi
SUS-adan bulunmuş çömlekde ters Hayat Ağacı ve keçi resmi; 10.Pazarlı'da bulunan pişmiş lövhe
üzerinde Hayat Ağacı ve dallarında keçi resmi;11.Alban mebedinden bulunmuş taş Kurbangah ve ya
Haçaltı kürsü üzerinde Hayat Ağacı ve boyunlarında tuğla işlenmiş anka kuşu kabartmaları (M.Ö. IIIM.VII yüzyıl, Mingeçevir, Azerbaycan; 12. Alban medeniyyetine ait koç heykelde qabardılmış Hayat
Ağacı ve üçlü dünyayı simvolize eden resmler, Dirilik suyunu simvolize eden kap veb.M.Ö.III-M.VII
yüzyıl, Nahçıvan,Azerbaycan.
Düzensiz kaostan düzenlenmiş alana geçiş, mitin ana iç anlamıdır. Bunlar arkaik mitlerin
yaratılmasından değil - bir bütün olarak kozmosun yaratılmasından, bireysel hayvanların, doğal
olayların, geleneklerin vb. yaratılmasından gedir. Mitolojik düşüncede zaman, uzay kadar homojen
değildir. Evrenin yaratılış eyleminin gerçekleştiği, evrenin merkezi denen nokta çok değerlidir. Arkaik
kültürün kozmolojik sınıflandırıcıları da birçok karakterizasyon özelliğini görürler. Örneğin gökyüzü
baba, yeryüzü, toprak ana kabul edilmiş (güneş ve ay,kutsal evlilik) (Мифы народов мира 2000).
Ağac-tüm dünyada eski mitolojinin evrensel bir görüntüsüdür. Araşdırmacıların fikrince dağlar gibi,
ağac da dünyanın merkezi sayılır ve kendi kökleri ve dalları ile gökyüzüne bağlanır. Bu nedenle doğada
ve toplumda gerçekleşen en önemli süreçler ağaçla ilişkilendirilir. Bu anlamda dağlar, göller ve ağaçlar
birbirini tamamlıyor gibi görünüyor. Dağ ve göller gibi, ağac da Türk dini ve mitolojisinde eski
obrazlardan sayılır. Onların etkileri altında dünyanın bir tür “mekaniği” var (Сагалаев 1992).
“Dünya ağacı” ve “Hayat ağacı” motifleri birçok halkların mitolojisinde olduğu gibi Türk düşüncesinde
de yaratılışı anlatan başlıca motiflerinden biri olarak görülür. Gündüz güneşle, gece ise ay ve yıldızlarla
parlaklığında, yüceliğin ve erişilmezliğin simgesi olan astral - kosmolojik motifler, erken dönemden
itibaren Türkler arasında gök ve gök Tenqri ile alakalı olarak onların alameti sayılmıştır. Mimariden el
sanatlarına kadar hemen tüm sanat eserlerinde karşımıza çıkan bu motifin, İslam öncesi örnekleri İskit
ve devamında Hun dönemi sanat eserlerinde de çok yaygındır.
M. Kaşgarlı, Oğuzlardan bahsederken, onların yüksek bir dağla yakınlıklarına değinir ve “gözlerine ulu
görünen” büyük bir ağaca “Tankrı” dediklerini söyler. Derbent yakınlarında yaşayan kumukların da
1

Merlik Urmiya gölü yahınlığında yerleşen eski yaşam yeri. Manna ve Midiya medeniyyetine ait bir altın kap.
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dokunulmaz ve kutsal saydıkları ağaca, “Tenkrihan” olarak seslenmeleri ve diğer birçok tarihsel bilgi,
Türklerin gözünde Ulu ağacın, Tanrı'nın ilahi vasıflarını taşıdığını anlatıyor. Eski Hunlarda kayınağacı
vatanı koruyan zoomorfik bir ongon gibide kabul edilir. Onun şerefine kurbanlar kesermişler (Şükürov
1997). Herodotun, Musa Kalankatlının, onlara istinaden Taylerin tasvirlerinde Kafkazın eski
sakinlerinin massaget ve arnavutlarında2 gök tanrısı Güneş Atanın başı gökselere yükselen sıkyarpaklı
Palıt ağacı ile semvolize olunduğunun ve ona sitayiş etdiklerini, atlarını kurban kesib kanını gövdesine
akıttıklarını da bildirirler. Abakan ve Moğol geleneğinde de görüldüğü gibi, Asya şamanist
geleneklerinin birçoğunda yaşam ağacı “Dünya Dağı” kavramıyla aynılaştırılır. Yine, Asya şamanist
geleneklerinin bir çoğunda, özellikle Orta-Asya, Sibirya, Moğol ve Endonezya mitolojilerinde, bedensiz
varlıklar, yani bedenlerini ölüm olayı ile terk etmiş ruhlar ve tekrar doğuşa hazırlanan ruhlar, genellikle
yaşam ağacının dallarına tünemiş, bekleyen küçük kuşlar olarak tasvir edilmişler (www.google.az.1998)
.
Tek Tanrı'ya tapan Türklerin tasavvuruna göre, yukarıda Gök, aşağıda konumu kurulduktan sonra
onların arasında insanoğlu meydana gelmiştir. Çeşitli halkların mifolojisinin araştırılması, evrenin
yaratılması - kosmogenez süreci belli düzen temelinde cereyan etmektedir. İlkin kaostan yerin oluşumu,
onun gökten ayrılması olayı yer ve gök cisimlerinin (Güneş, Ay, yıldızlar, dağ, deniz vb.) ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Genesis modelleri formülleri içerisinde üçlü dünya modeli (gök, yeryüzü ve
yeraltı dünya) bir çok halkların efsanevi görüşlerinin temelini oluşturmuştur (Мифы народов мира
2000).
Asya Şamanizmine, özellikle Altay, Yakut ve Uygur Türkleri'nin tradisyonlarına göre, insanların
yaşadığı Yer, ölülerin göçtüğü “yeraltı” (öte - âlem) ve spiritüel anlamdaki Kutsal Gökten (Semavi
Alem) oluşan üç ortam ya da alem merkezlerinden geçen bir eksenle birbirlerine bağlanıyor ki (Resim
13,14), bu eksenin maddi alemdeki ucu Yerin göbeği, Kutsal Gök denilen spiritüel alemdeki ucu ise
göğün göbeği olarak isimlendirilmiştir. Göğün göbeği spiritüel bir niteliğe sahip olmakla birlikte, bir
yıldız olarak kabul ediliyor (Resim 15). Bu, Yakutlar'da Demir-Kazık yıldızıdır (www.google.az.2008).

Resim13.Fumane mağarasından, Türk kaya resmi-Yer, Gök ve İnsan;

2

Albaniya ve ya Kafkaz Albaniyası bölgesinde yaşamışlar. Yun. Ağvan, Arran, Alban çarlığı. Tarihi Azerbaycan
topraklarında, bugünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcüstanın bir hissesi, Güney Dağıstan toprakları kapsamış. M.Ö.IVIII.yüzyılda Makedonyalı İskenderin İmperiyasının sükutundan sonra yaranmış, çağımızın VIII.yüzyılında Ereb Hilafeti
terefinden işğal edilmiş. Paytahtı Şimdiki Kabele ve Berde şehri olmuş. Çağımızın IV.yüzyılında Hiristian dinini resmi Devlet
dini duyurusunda bulunmuş Alban devleti varlığının sonuna kadar Hiristian ideolojisi etkisi altında olmuştur.
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Resim 14-15.Şaman Davulu-üzerinde merkezi çizgi yerle göğün ilişkisini işaretler - gökte tanrı,
güneş, yıldızlar, yerde insanlar, ( + ) artı - tanrının himayesini sembolize eder ve yer altı dünya.
Türk-İslam devri Orta Asyadan Anadoluya büyük bir bölgenin mimari dekorasyon kompozisyonlarında
değişik tarzda karşımıza çıkan “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” ismini almış bu motifler Türk etnikkültürel geleneğinde kozmogonik bir anlayışı; kainatın bütün tezahürlerini gök ve “yir-sub”un (yer-su:
yeryüzü) temsil ettiği, birbirine zıt fakat birbirini tamamlayan iki alemşümul “nefes”den müteşekkil bir
sistem olarak değerlendirilir. Türk toplulukları arasında “Dünya Ağacı” ve “Merkez Dağ”
sembolizmleri genellikle birbirini tamamlamaktadır. Bu bağlamda kozmik olarak “Dünya Ağacı” yerin
merkezinden yükselmekle ve kozmik bölgeleri birbirine bağlamaktadır. Gök, yer, cennet ve
cehennemler arasındaki iletişim, ancak kozmik bir ağacla mümkün olabilmektedir (Мифы Народов
Мира,2000).
Türk-İslam devri mimari süslemeleri arasında “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” motiflerini
araştırarken, Türklerin İslamiyeti kabul etmeden önce Türk etnik-kültürel geleneğinde önemli bir yer
tutan ağaç miti, uzun bir yol kat etmiştir. Bunun içinde farklı sanat türlerinde taşıdığı anlamlara
bakmaya gerek duymaktayız. Bu sanat türlerinde farklı şekillerde kullanılsalarda aynı anlam
taşımaktadırlar.

Resim 16. Gilden düzeldilmiş kadın heykeli.

Resim 17. Gemikaya resmleri. M.Ö.IV-II min il.Nahçıvan.Azerbaycan.

Resim 18. Şaman davulu.
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Resim 19.Şaman ve onun önlüyü üzerinde üç dünyanı simbolize eden resim
16. resimde Eneolit dönemine ait gil ve taşdan düzeltilmiş kadın heykeli görmekteyiz. Bu tür
heykellerin, araştırmacılar tarafından “ana kağanlık” dönemine aid olduğu söyleniliyor. Şimdiye kadar
Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Güney Türkmenistan'da yüz civarında böyle bir heykelcik bulunmuştur.
İlginç bir şekilde, çoğunun karnında bir ağaç, kolları üzerinde eşkenar üçgen görseli var. Bu gerçek, eski
Türk mitolojik fikirleriyle yakından bağlantılıdır. Eski Türk mitolijisinde Türklerin ağacı “Tankırı”
adlandırmaları ve kadının rahminde ağacın resminin çizilmesi, kadının tanrıça olmasına işaret eder.
Diger işaret eşkenar üçgenin olmasıdır. Eski Doğu kültüründe, eşkenar üçgen, büyük Tanrıça İştar'ın
saltanatının bir simgesiydi (Rzayev 1992). 17. resimde Gemikaya3 kaya çizimleri üzerinde iki kadın ve
üç keçi görüntüsü verilmiş. M.Ö.IV-II min illiye ait edilen bu görselde 1. kadın ayakları yere bend
edilmiş, baş ve kolları dairesel çizilmiş, sol elinde (+) artı işaresi var. (+) Türklerde Tenkirini simvolize
edirdi ve burada görselin kadının sol4 elinde verilmesi, onun tanrıça olmasına işaret eder (Fərzəli
1989;Каралинский 1990). 2. kadın baş ve kolları ağac dalları şeklinde çizilmiş ve dallar yedi adetdir.
Bu kadın görselinde (+) artı işareti kadının rahminde çizilmiştir. Bu kadında tanrıçadır, ama bu doğub,
töreyir. Bu semptomlardan görüldüğü gibi her iki kadın Tanrıçanı - Kış ve İlkbaharı simgelemekte.
Görselde kadınların “Hayat Ağacı” şeklinde verilmesi artımla, Kışın bitmesi, Toprağın kızması,
İlkbaharın, “Nevruzun” gelişine işaret etmektedir. Keçi türk mitolijisinde “Güneş”in yerdeki atributudur
ve 2. “Hayat Ağacını”, kadını korumaktadır. Burada 1. kadının kel verilmesi kışı, 2. kadının başının
dallarla verilmesi, İlkbaharı, artımı, bitkinin filizlenmesine işaret etmekdedir. 2. kadının, ağacın başının
üzerinde keçi görsellerinin çizilmesi “Hayat Ağacının” koruyucuları, İlkbaharın gelişinde güneşin rolü
anlatılmağa çalışılmıştır. Bu resimde mesivmlerin yerinin deyişmesi insan obrazları şeklinde anlatılsada,
fiziksel alem olan yeryüzünün semavi alem tarafından yönetilmesinin de bir göstergesidir. 18. resmde
Şaman davulu ve onun merkezinde bir “Dünya Ağacı” görseli verilmiştir. Davulun merkezinde yerin
göbeyi ile göküzünü birleşdiren bir direk çizilmiştir. Direyin başı okla işaretlenmiştir Ok işareti dairede
tamamlanmakta. Daire anlatımı eski uygarlıklarda evrenin, yaşamın, bütünlüğü, kalıcılığını ifade
etmektedir. Aynı zamanda bunlar arasında kordinal faktlarda mevcuttur. Daire Tanrı, sema, güneş ve
aydı. Onların arasında yaşayan insanlar görülmektedir (Efendi 1998; Каралинский 1990). Bu işaret üç
alemi temsil etmekdedir. Tam mitolojideki sistemlerin aksine olarak “Dünya Ağacı” şahsi teşkiledici
rol oynayır (Мифы народов мира 2000). Resm 18 ve 19’da Şaman ve önlüyü üzerindeki görselde
üçlü alem-yeralır, yerüzü ve gökyüzü tarif edilmiştir. Bu üçlü alemi birleşdiren bir ağactır. Yeraltı
alemde ağacı yabani it ve domuz korumaktadır. Onların başları üzerinde ölmüş insanlar ve onların kuş
şeklinde göklere yükselen ruhları, sonda yeraltı alemi koruyan cifte ejdaha resimleri verilmiş. Orta
alemde merkezde ellerini yukarı kaldırarak davul çalan şaman tesviri ve yanlarında insanları
görmekteyiz. Yukarı alem üçgen şeklinde resimlendirilmiştir. İvan Efremovun yazdığına göre eçkenar
üçgen eski Doğu Kültüründe İlahe İştarın hakimiyyet işaretide olmuştur (Rzayev 1992) Resimde ağacın
merkezinde şaman dayanır ve o, yeraltı alemle yerüstü alem arasında bir ilişki kurmakda, bir töreni icra
etmektedir.

3

Azerbaycanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Ordubad ilçesinde, Nesirvaz köyünde bulunur.
Bir çok halklarda olduğu kibi türklerdede Negatif- kadın başlanğıcı, pozitif-kişi başlanğıcı sayılırdı. Kadın ana, toprak, kişi
ata, gök üzü idi.
4
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Orta-Asya Şaman literatüründen öğrendiğimize göre yıldız kültü Hayat Ağacı ile ilgili inançlara
bağlantılı olarak da Türklerde büyük rol oynamaktaydı. Orta Asya inançlarına göre Kâinat Hayat Ağacı,
Yer Gök ve Gezegenlere temsil edilir. Hayat ağacı gök ile yeri birbirine bağlar. Şaman Hayat Ağacı
resmi ihtiva eden davulun ve yardımcı ruhların yardımı ile seramoni sırasında hayat ağacına, oradan da
göğe yükselir. Konu, Yeraltı ( öteki - âlem ) ve “spiritüel Gök “ ten oluşan üç ortamı birbirine bağlayan
ekseni simgeleyen Hayat ağacı ezoterik bilgilere göre alemler - arası irtibatı simgeler ; yani , yeryüzü ,
öteki - alem denilen süptil ( aşırı ) - plan ( spatyum ) ve semavi alem (tezahür etmemiş alem ) arasındaki
irtibatı, her bakımdan simgeler. Fiziksel alem olan yeryüzünün semavi alem tarafından yönetilmesi ve
prensipten tezahüre doğru yoğunlaşma olgusu, kökleri semavi alemden çıkan ters ağaç sembolüyle
belirtilmiştir (Resim 9). Bu yüzden bir çok gelenekte yaşam ağacının kökleri yukarıda, dal ve yaprakları
aşağıda tasvir edilmiştir. Yaşam ağacının ters yapılışına İbrani geleneğinde (Zohar), Türk ve İslam
geleneklerinde (Tuba ağacı), Upanişadlar, Sabilik, Lapon, İzlanda, İskandinav, Finlandiya, Avustrulya
ve Hint geleneklerinde rastlıyoruz. Ayrıca Yaşam Ağacı’nın dallarında kuşlar bulunduğu ve ağacın
ölümsüzlük sağlayıcı meyvesi ya da sıvısı olduğu belirtilir ki burada kuşlar doğacak ruhları, ölümsüzlük
kazanma ise ruhsal gelişimin hedefi olan, doğum-ölüm çemberinden kurtuluşu-simgeleridir. “Dünya
Ağacı-Yaşam Ağacı, Üretkenlik, Merkez, Canlanma, Göksel Ağaç, Şaman, Destekleyici Ağaç, Ölüm
Ağacı, Kötülük, Yeraltı Dünyası Ağacı'nın çeşitleri bulunmaktadır. Mimarideki Dünya Ağacı, dünyanın
ekseni, dünyanın sütunu, piramit, kemer, taht, sütunlar, merdivenler, haç, zincir vb. dünyanın
parametrelerini ifade eden kavramlardır. Mitolojide ise tam tersine özel organizasyon “Dünya Ağacı”
rol oynamaktadır. Yaşam Ağacı, Dünya Ağacı'nın görüntülerinden biridir. Yaşam ağacı, hayatla ilgili
mitolojik kavramları hayata geçirmektedir. Yaşam ağacının eksi ölüm ağacı olduğu bilinmektedir
(Мифы народов мира 2000).
TÜRK-İSLAM MİMARİ DEKORASYON KOMPOZİSYONLARINDA “DÜNYA AĞACI” VE
“HAYAT AĞACI” MOTİFLERİ
Türkler İslamiyyeti kabul ettikten sonra eski mezarlıklar dışında, dini ve sivil mimariye de önem
vermiş, Türk-İslam sintezinin etkisiyle yeni tip Müslüman şehirlerinin oluşumunu sağlamışlardır. Bu
şehirlerin merkezinde Cami ve medreseler duruyordu. Yüzyıllar boyu Türkler İslam sanatına daim
yenilikler getirmişlerdir. Bütün bunlara rağmen Türkler eski sembol ve motifleride yeniliklerle birlikde
günümüzedek taşımağıda başarmışlardır.
Ortaçağ Türk-İslam mimari süslemelerinde bitkisel desenler de geometrik desenler gibi bitmiş bir sistem
oluşturmaktadır ve yüzeylerde geometrik desenler gibi kararlı, geometrik hesaplamalara dayanarak
kuruluyor. Bitkisel desenlerin sistemli işlenmesi onu daha hareketli yapıyor, bununla formun
çeşitliliğine ulaşmak oluyor. Bitkisel desenler geometrik desenlerden farklı olarak, doğanın canlı
gözlemi temelinde oluşmuştur. Bu desenlerde geçmişten miras kalan motifler daha güçlü resim edilmiş
ve yerel üslup özellikleri daha fazla göze çarpmaktadır. Kompozisyonlarda işlenen bitkisel motiflerin
de kökleri inanç felsefesine dayanıyor ve belli bir anlayışı ifade ediyordu. Yapıların sanatsal düzenini
anlatan usta ve mimarlar mekanda görülen ve değinilen her desen öğesini estetik açıdan Allah'ın
anılması ve onun her yerde olmasını ve ona ulaşmayı anlatmayı amaçlıyorlardı. Orta Çağ Türk
dünyasına ait olan yapıtlarda İslam bakış açısı, süs kompozisyonları yoluyla kendisini anlatıyor (İsmail
1992). Yukarıda anlatdığımız gibi Türkler, İslam'dan çok önce ağaca, bitkiye, yeşilliğe tapınmış, onları“Dünya ağacı”, “Hayat Ağacı” efsanevi karakter olarak resm etmiş, eski güvenle ilgili onqonları daha
sonraları tanrıları, tanrıçaları mevcut olmuştur (Seyidov 1989). Tanrılaştırılmış, sembolik anlam taşıyan
bitki motivlerinin ilk izlerine - Gemikaya çizimlerinde (M.Ö. IV - II minyıl), Güney Azerbaycan'ın batı
bölgesinde Urmiya çevresi - Özen, Merlik , Zeviyye ( M.Ö. I minillik), Sak ve Kimmmer
medeniyetinde, Orta Asya medeniyetinde vb. sık-sık görmekteyiz.
Eski süs kompozisyonlarda natürialist çizimler ve işaretlere avantaj verildiği halde, İslam dönemi süs
kompozisiyalarında kozmolojik yöntem, desenlerle kendini göstermiştir. Bu kompozisyonların kuruluşu
daire, poligonal yıldızlardan, efsanevi açıklamalardan, simbol ve tamğalardan vb. oluşmaktadır.
Cebhelerde birbirinin yanına düzülüşünden karmaşık desen kompozisyonları oluşduğu halde, ara sıra
onların boşluklarında “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” motifleri, simvol ve tamğalarda yer almaktadır.
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Bir çok mimari yapıların dekorosiyonunda Ağaç motivleri cebhelere hakim olmakta ve cebhelerin temel
dekorosiyonunu tamemen kaplamaktadır.
Eskiden Türk dünyasında hakan ve sülalesi ile beraber bazan devlet büyüklerinin ve önemli kişilerin,
kendilerini gözle irtibatlandırmalarından dolayı astral işaretler, hükümdarlığın bir sembolü ve alameti
olarak kullanılmaya başlanmıştır ve Türkler İslamı kabul etdikden sonrada bu davam etmiştir. Bu
bakımdan da İslam döneminin en etkin bir zamanında Türk mimarları eski geleneklere sadık kalarak,
kendi yaptıkları eserlerinde Türk kültürüne özgü kosmogonik düşüncelerini desenler, işaret ve
sembollerin dili ile yansımayı başarmışlar (Berkli 2011).
Kozmoloji, Bitkisel ve Hayvan üslupu - Türk sanatında eskiden günümüze kadar en geniş ve derin bir
şekilde tasvir edilen üsluplardır. Bu üsluplar, evrendeki tüm oluşum ve gelişimi, gök ve yer arasında
cereyan ettiğini, “birbirine zid fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuş” olarak kabul
eden sistemdir (Esin 2001). Bu sistemde anlam değil şekil deyişmiştir. Türk-İslam dönemi mimari
dekorosiyon kompozisiyonlarınında bitkisel üslup ve motifler daha yaygındır.
Eski Türk motifleri, Selçuklu dönemi mimari yapılarında daha yaygın hale gelmiş ve uzun zaman Türkİslam mimarisinde varlığını sürdürmüştür. Bu yüzden Selçuklu mimarisi öz uslub ve motiflerile Türkİslam mimarisinde bir farklılık göstermektedir. Selçuklu dönemi mimari yapıların şekil deyişmesi ve
yapıların daha monumental görünüş alması, desen kompozisyonlarıda tasarım dahil, Türklerin Türkİslam mimarisine getirdikleri yeniliklerdendir. Mimari yapıların her yerinde “Tenqirini” ve ya “Allahı”,
“Evreni” tasavvuf etmeleri, Türk sanatında eskidende karakteristik özelliklerdir. Bunlar Orhan
Yenisey abidelerinden başlayarak Anadoluya’dek yayılmıştır.

Resim 20.Orhan-Enisey abideleri.Orta Asya.

Resim 21.Yüsif Küseyir ve Mömine Hatun türbeleri.Nahçıvan, Azerbaycan.
Türklerin Ortaçağda batıya köç etmeden önce Türk kosmoloji tasavvufun Orhan-Yenisey abidelerinde
örneklerini görüyoruz. Kaplumbağa üzerinde göylere ucalan bir yazılı taş-direk yukarıda şiş uclu
tamamlanarak, gökleri işaret etmektedir. Taş sonlukda kemer formasında hell olunmakla hayvan
resimlerile tamamlanmaktadır. Heykel kabartmalarında kaplumbağa, ejder, kurt, ceyik, keçi, kartal
kosmolojik anlam taşımaktadır. Bilge Kağanı temsil eden heykellerin tokolarında, Ay ve Güneş-astral

34

işaretlerin işlenmesi, Altaylarda Tenqirinin en önemli sifatlarindan sayılılarak zamanla Alplik
simgesinede dönüşmüştür (Resim 20).
Nahçıvan türbelerinin mimari yapısında yeryüzü, öteki alem (yeraltı) ve semavi alem (tezahür etmemiş
alem ) arasındaki irtibat bir başka şekilde anlatısada, her iki abidenin mimarisinde Türkün Evrenle ilgili
tasavvuflerinin şekil deyişdiyini görüyoruz. İslam dönemi Evrenle ilgili Türklerin fikirleri yalnızca türbe
mimarisinde deyil, mescid, medrese, saray vb mimaride ve onların desen kompozisiyonların'da kapsamlı
bir şekilde geliştirilmiştir (Resim 21).

Resim 22. Çifte minareli medrese.Erzurum.

Resim 23.Alaaddin Came.Niğde.Türkiye.

Erzurum’da Çifte minareli medrese (Resim 22) ve Niğde'de Alaaddin Cami’nin (Resim 23) şekil ve
yapısına bakarsak aynen Türklerin evrenle ilgili işaretlerinin mimarlık formalarına yansıdığını
görmekteyiz. Kare planlı salonlar, dört eyvanlı avlular, düzplanlı dekorosiyon kompozisiyonlu kemerle
kaplanmış kapılar, daireşekilli, yukarısında Ayı-Güneşi simgeleyen günbedle kapatılmış salonlar,
göklere döğru yönelen, şiş uclu minareler, mehrab ve cebhelerin desenlerle kapatılması, Kurandan
götürülmüş Ayetlerlerin süslemeleri tamamlaması, her yerde Evreni, Allahı simgelemektedir.
Türk-İslam döneminin mimari yapılarında Evrenle ilgili fikirlerin mimari süslemelere yansıması da
şaşırtıcı değildir. “Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” motiflerinin ilk örneklerine Selçuklar dönemi Güney
Azerbaycanda (İran) yapılmış I. Herrakan türbesinin iç cebhe freskaları arasında görüyoruz (Resim 24).

Resim 24. Herrakan türbeleri. I Herrakan türbesinin iç cephesinde Hayat Ağacı,Kendil, Güneş, Çifte
Tavuskuşu ve Ejder resimleri.Qezvin.Güney Azerbaycan (İran)
Türbenin iç cebhe duvarlarının yukarı kısmında dairesel rozetler içerisinde yapılmış “Hayat Ağacı”
motifleri, yan cebhede çizilmiş, bir birlerine boğazlarıile sarılmış Tavuskuşu ve Ejder, Güneş ve Kendil,
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simvolik Kuş görselleri dikkat çekmektedir. Dairesel rozetlerin iç kısmını dolduran Güneş ve Tavuskuşu
resmleri, Güneşi, yukarı dünyayı, Ejder resimleri, Ortadoğu ve Avrupa kültüründe görülen korkutucu,
kötülüğün temsilcisi gibi deyil, Türk ve Çin mitolojisinde karşımıza çıktığı gibi, ölümsüzlük gibi
kavramları ifade eden gök ejderi olarak tasvir edilmiştir (Çoruhlu 2014). Türbenin iç cebhesinde
yukarıda resm edilmiş dairesel rozet içerisinde Güneş, Tavuskuşu ve Ejder gök aleminin simgesi gibi
verilmişdir. Kendil resimleri türbe mimari ve mezar desenleri arasında sık-sık rast geliniyor. Kendil
“nuru” simvolize eden motifdir ve Qible yönümde verilmektedir. Türk inanışınta ateşi, soyu, kabileyi,
aileyi korumaktadır. Eski inanca göre Güneşin, odun şer ruhlardan qorunması amacıda taşımaktadır
(Seyidov 1989). Türk araşdırmacı G.Üneye göre “Türbe, kabir taşlarında çizilen “Hayat Ağacı”, kuş
kompozisyonları ölü ruhların öbür dünyaya keçişini canlandırır. Ebedi hayat anlayışının taşıyıcıları
“Hayat Ağacının” kendi ve onun meyveleri-alma, nar ve ebedi hayatın diğer sembolleridir (Qiyasi
1991). Türbeni inşa eden mimar bu görsellerle türbenin iç mekanında Evrensel bir çevre yaratmayı
başarmıştır.
“Hayat Ağacı” resimleri Nahçıvan’da Selçuk-Atabeyler dönemi yapılmış Mömine Hatun türbesinin dış
cephesini bezeyen kemer sütunlarının desen kompozisiyonlarından biridir. Tuğlalarla kabarık yapılmış
Kosmolojik desen ve Kufi hatlı yazılarla çevrili Hayat Ağacı motifleri yağmur damlası kibi işlenmiş ve
bir birile bitkisel dallarla bağlanmış “Serv ağac”ları şeklindedir. Türk mitolojisinde Serv ağaçı
hakimiyeti, yağmur damlaları ise kadını simvolize eden desenlerdir (Əfəndi 1976).

Resim 25. Mömine Hatun türbesi. Türbe kemer sütunları dekorosiyonlarında-“Hayat Ağacı”.
Nahçıvan MR.Azerbaycan.

Resim 26. Eleviler türbesi ve Taç kapısı kemeri üzerinde Hayat Ağacı motifleri.
Hemedan,Güney Azerbaycan.İran.
Selçuklular dönemi mimari yapılarında, Dünya Ağacı ve Hayat Ağacı motifleri Taç kapı cebhelerinde
bollukla tasvir edilmiştir. Taç hükmüdarların siyasi gücünü temsil eden sembollerden biri olarak yer
almışsa, taç kapı da mimariye hakimiyet, yükseklik, süsleme cihetiyle mimariyi dış dünyaya takdim
eden vitrin durumundadır. Taç kapılar fonksiyonelliği yanında sembolik anlamlar da ihtiva etmektedir
(Çayçı 2017). Bu bakımdan Selçuklular dönemi inşa edilen yapıların Taç kapıları monumental,
muhteşem yapılmaktaydı. Hemedanda5 Eleviler türbesinin tuğla ve alçıdan kabarık formada yapılmış
Taç kapısı, dekorosiyon kompozisiyonları ile farklılık göstermektedir. Taç kapıyı iki kısma ayıran
mimar üst kemerin kütlesi içinde kosmolojik desenler, türbenin iç kısmına açılan kemerin kütlesi içinde
5

Güney Azerbaycan, İran
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bitkisel desenler arasında “Hayat Ağacı” motifleri kabarık şekilde tasvir edilmiştir. Hayat Ağacını
devreleyen kivrikdalların sonlukları nar meyvesile tamamlanmaktadır. Burada nar, ebedi hayatı
simvolize eden elementdir (Qiyasi 1991). Bir merkezi direk şeklinde kemere bend edilmiş ve yukarı
doğru yönelmiş gövde dallara ayrılarak, yukarıda işığı simgeleyen palmet ve onun her iki yanlarında
çift quş başlarile tamamlanır (Resim 26). Kuş Asya türkleri arasında yayğın bir doğa dini olan
Şamonizme bağlanıyor. Ayrıca yaşam ağacının dallarında kuşlar bulunduğu ve ağacın ölümsüzlük
sağlayıcı meyvesi ya da sıvısı olduğu belirtilir ki burada kuşlar doğacak ruhları, ölümsüzlük kazanma
ise ruhsal gelişimin hedefi olan, doğum-ölüm çemberinden kurtuluşu-simgelemektedir
(www.google.az.,2005). Palmet işiğı simgeleyen bir elementdir (Qənbərova 2009) ve nurun simgesidir.
Taçkapının yukarı kemeri kütlesi içinde tasvir edilmiş astral işaretler, hükümdarlığın bir sembolü ve
alameti olarak Evrenle ilişkilidir (Berkli 2011).
Selçuklular dönemine ait türbelerin ve onların dekorosiyon kompozisyonlarında sık sık kullanılan
kosmolojik, bitkisel ve yazı süslemeleri Türklerin İslam mimarisine getirdikleri yeniliklerden biridir.
Türk sanatçıları Evrenle ilgili tasavvuflarını bir başka boyutda yapıların mimari formalarına ve
dekorosiyonlarına taşımayı başarmışlar. Geometrik-bitkisel yazı örnekleri, fiqurlerle ortak özellikler
gösteren ve deyişik tarzda mimari dekorosiyonlarında yer alan Hayat Ağacı motifleri'de, Evrenle ilgili
olup sınırsızlık, sonsuzluk, çeşitlilik içinde birlik gibi tasavvuf görüşleri ile uyum göstermektedir (Ögel
1994).
Yeraltı (öteki - âlem ) ve “spiritüel Gök” ten oluşan üç ortamı birbirine bağlayan eksenitemsil eden
Hayat Ağacı ezoterik bilgilere göre alemler - arası irtibatı simgeler; yani, yeryüzü , öteki - alem denilen
süptil (aşırı)-plan (spatyum) ve semavi alem (tezahür etmemiş alem) arasındaki irtibatı, her bakımdan
simgeler (www.google.az. 2005). Tasavvuf tanrının sonsuzluğunu ifade eden umman, tanrının birbir
görüntüsünün yansıması olan ayna, gerçeyi gizleyen perde, tanrı aşkıyla yanmayı ima eden mum ve
güneş, ay ve yıldızlar kibi işik imgeleri vardı. Serv ağacı doğa unsurları Mevlana'nın Mesnesinde
tasavvufi bağlamla kullanılmıştır (Ögel 1994).
“Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” motifleri Anadolu mimari dekorosiyon kompozisyonlarında daha çok
yaygındır. Güney Azerbaycan (İran) ve Azerbaycan bölgesinde Selçuklar dönemi inşa edilmiş mimari
yapılarında bu motifler, tuğla alçı melzemesi ile gelişmesine rağmen Anadolu mimarisinde çeşitli
formada taş üzerinde kabarık tasvir edilmiştir.
“Dünya Ağacı” ve “Hayat Ağacı” tasvirleri Çifte Minareli medresenin (Resim 27) Taç kapısının dış
cebhe dekorosiyon kompozisiyonlarında yer almaktadır. Taç kapı yanlarında dikdörtgen pano üzerinde
dalları sağ ve sola açık olarak tasvır edilmiş Palma ağacı, “Hayat Ağacı” tasviri devleti simbolize
etmesinden ziyada, kosmolojik anlamda gökü semvolize etmektedir (Esin 2004; Ödel 2006; Öney
1969). Dalların uclarına işlenen filizler yenilenme, gencleşme anlamı taşımakla birlikte (Seyidov 1989),
sembolik anlamda devleti işaret etmektedir. Ağacın kökleri altına içlenen çift ejder figürünün, Türklerin
kosmolojik düşüncelerinde “evreni döndüren, felek çarkının simgesi olan bir çift ejder” ile ilişkili
olduğu gibi hanedan arması (Esin 2004) olarak da kullanılabilmektedir. Ağacın yukarısında çift başlı
kartal, Selçuklu devletinin nişanı, simgesi, hükmüdarlık sembolü (Esin 2004) olmakla, hem de yeryüzü
hakimiyyetinin ilahi bir kaynakla alakalı olduğu inancı vurgulamaktadır. Resim yukarıda kemerle
tamamlanır ve kemer; ev, koma, sırlarin saklandığı yer (Капалинский 2002) anlamı taşımaktadır.
Resimden anlaşılmaktadır ki sanatçı devleti, onun yönetimini bu tasvir aracılığıile geleceğe taşımaya
çalışmıştır.
Sivas Gök medresesinin (Resim 28) dikdörtgen formalı Taç kapısı, yanlardan yukarı yönelen şiş uclu
günbedle kapatılmış çifte minareler inşa edilmiştir. Çifte minarelerin kürsülüyünün diş cebhe panoları
üzerinde Hayat Ağacı motifleri kabartılmış formada tasvir edilmiştir. Resimde kökleri dairesel pozetden
çıkan, dalları filizlerle tamamlanan Hayat Ağacı tasvir edilmiştir. Ağacın yukarısında tek başlı kartal
kabartılmıştır.
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İlhaniler dönemi inşa edilmiş Yakutiyye medresenin (Resim 29) dikdörtgen formalı Taç kapısı üzerinde
Çifte minareli medrese pano dekorosiyonları ile benzerlik gösteren bir “Hayat ağaçı” tesviri işlenmiştir.
Burda gökle yeri bağlayan ve evreni, dünya eksenini temsil eden kutsal Hayat Ağacı, gövdesinde
aydınlık ve Güneşin simgesi, ilahi hakimiyyeti, gücü, ilahi himaye ve müdafieyi sembolize eden
(Енсиклопедия 2004) çift aslan ve Tanrıya açılan, göğün kapısını bekleyen kartal ve kartalın başı
üzerinde dairesel şekilde rozet işlenmiştir. Daire Eski Uyğarlıklarda evrenin, yaşamın, bütünlüğü,
kalıcılığı ve dairesel dönem olmasile ilgili fikirlerle örtüşüyor. Aynı zamanda bunların arasında kardinal
faklarda mevcuttur. Daire Tanrı, Sema, Güneş, Aydır (Qenberova 2019). Her üç resim, evreni ve
devleti sembolik olarak anlatmaktadır.

Resim 27. Çifte minareli medrese. Medresenin Taç kapısında Hayat Ağacı motifi. Erzurum.

Resim 28. Sivas Gök medresesi. Medresenin taç kapısında Hayat Ağacı motifi. Sivas.

Resim 29. Yakutiyye medresesi Taç kapısında Hayat Ağacı motifi. Erzurum.Türkiye.
Kayseri Döner Kümbet (Resim 30) iç mekana giriş kapısı yanlarında Hayat Ağacı motifleri tasvir
edilmiştir. Türbenin gövdesi kemerler şeklinde dekorsuz işlenmiş ve Hayat Ağacı motifleri kemerlerin
iç cebhesine yerleşdirilmiştir. Şam ağacı dallarını hatırlatan, buket şeklinde kabarık işlenmiş Hayat
Ağacı motifi, ağacın dallardan uçan kuşlar ve ağacın yukarısında çiftbaşlı kartal şeklinde tasvir
edilmiştir.
Konya İnce Minareli Medrese (Resim 31) diktörtgen Taç kapı bitkisel-kıvrıkdallar süslemelerle
bezetilmiştir. Bitkisel süslemeler arasında Taç kapı kemeri kütlesi içinde Ağaç motifleri kapartılmıştır.
Hayat Ağacı gövdesinde Ay mofi, ondan yukarıda başları ilan başıile tamamlanan bitki-“Vak-vaki”
motifleri, yukarıda filizlenmiş dallar tasvir edilmiştir. Hayat Ağacı gövdesinde hilal resminin
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kabartılması Şumer mitolojisinde rast gelinmektedir. Hilal nişanı, Şumerlerin Ay Allahı Ninna Sinin
sembolüdür ve bütün bitki aleminin yaratıcısı ve hamisi sayılmaktadır. Onun içinde Hayat Ağacına
hamilik etmektedir (Rzayev 1992). Türkdilli halklarda bitkiye hamilik eden, artımla ilgili onu koruyan
Ölengdir. O otları göverdir, ağacları filizlendirir (Seyidov 1989).
Sivas’da Divriği Ulu Camesinin (Resim 32) monumental, diktörtgen inşa edilmiş Taç kapısı üzerinde
Hayat Ağacı motifleri deyişik tarzda tasvir edilmiştir. Anadolu mimari melzemesine has olarak taşta
kabartılmış Ağac motifleri ile birge Selçukluların amblemi çift başlı kartal ve Mengücekli hanedanın
amblemi olarak tek başlı kartal kullanılmıştır. Diger “Hayat Ağacı” motiflerinden farklı olarak ağacın
dalları rumilerle tamamlanır. Hayat ağacının merkezinde işiği simgeleyen bir palmet kabartması, ondan
yukarıda dairesel pozet ve iç mekanını bezeyen kosmoqonik süslemeler tasvir edilmiştir. Pozetde Gün
ve Ayı temsil eden cimgeler yerleştirilmiştir.

Resim 30. Döner Kümbet. Kümbetin dış cebhesinde Hayat Ağacı motifi. Kayseri.

Resim 31. İnce minareli medrese. Medrese Taç kapısında Hayat Ağacı motifi. Konya.

Resim 32.Divriği Ulu Came. Came Taç kapısında Dünya Ağacı motifi. Sivas.Türkiye.
Selçuklar dönemi Keykubad sarayının iç cebhelerinin çini bezeklerinde, sekkizgenlerin iç kısmını
bezeyen bitkisel, hayvan ve insan tasvirlerile birlikde “Hayat Ağacı” motifleri'de yer almaktadır.
Bezekler arasında real tasvirlerle birge, türklerin eski kosmoloji tasavvurlarda bulunmaktadır. Hayat
Ağacı motifleri uzun zaman keçmesine rağmen Osmanlı dönemi mimarisinde çok işlenen motifdir.
Çevresiyle bütünleşmiş etkili bir görünüme sahip olan İshak Paşa Sarayı(Resim 33), mimari birimlerinin
yanı sıra yüksek plastik değerdeki taş süslemeleriyle kendine özgü yapı dekorasyonuna sahiptir. Orjinal
tasarımların, yorumların kullanıldığı eklektik bir yapı dekorasyonuna sahip olan sarayın, bezemeleri
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arasında sembolik anlam taşıyan Hayat Ağacı, Selvi ve vazodan çıkarak yükselen ağaç motifleri,
Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’na özgü bir tarzın gelişmesinde etken olmuştur. Sarayın iç ve dış
cebhesinde tasvir edilmiş Hayat Ağacı motifleri Selcuklu ve Osmanlı mimarisinden fayda sağlasa bile
batı mimari dekorosiyonlarile benzerlik göstermektedir.

Resim 33.İshak Paşa sarayı. Sarayın diş cebhelerinde Dünya Ağacı ve Hayat Ağacı motifleri.
Diyarbekir.Türkiye.
Yine yaklaşık aynı zaman içerisinde Azarbaycan’ın Şeki şehrinde bulunan (Resim 34), Şeki Han Sarayı
dekorosiyonları arasında İshak Paşa Sarayı’nda görülen Hayat Ağacı motivlerine benzeyen tasvirlerle
karşılaşmaktayız. İshak Paşa Sarayı’nda ki taş kabartma süslemelerin yerini, mozaik, vitrag ve kalem
işi süslemeleri almaktadır. Her iki sarayın bezemelerinde kullanılan malzemelerde farklılıklar olmasına
rağmen, “Hayat Ağacı” motiflerinin dekorosiyon kompozisiyonlarda sembolik anlam aynıdır. Farklı
bölgelerde yer alan saray dekorosiyonları işinde Türk sanatçılar, Türkün evren, kainat, yeraltı ve yerüstü
alem hakkında tasavvurlarını anlatmağa çalışmıştır.
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Resim 34.Şeki Han sarayı. Sarayın İç ve Dış cephelerinde Hayat Ağacı motifleri. Sarv, Nar ağacları,
Güldanda güller kompozisiyası, mitolojik tasvırlar. Şeki.Azerbaycan.
SONUÇ
Tarihden de bildiğimiz gibi Türkler topluluklar şeklinde yaşamış, Orta Asya, Asiya’da köçeri, yarı
köçeri yaşamla birge, yerleşik bir yaşam tarzına'da öncülük ettmişlerdir. Eskiden günümüzedek
Türklerin yaşam tarzlarından asılı olmayarak, ortak kültürleri ve bu kültür altında yaratdıkları maddimedeniyet örneklerinde bıraktıkları sembolik anlam taşıyan içaret ve motiflerin benzerliyi, mekan ve
zamanından asılı olmayarak Türk sanatçısının bırakdığı bir simge (ikon) olarak kabul edilmiştir.
Eski Türk inançlarında-Şamanizm etkisiyle de-Hayat Ağacı'nın kutsal bir yeri bulunmaktadır. Eski
Türkler, henüz İslam dinini benimsememişken, bir yaratıcının varlığına inanarak gücünü gökten alan
bir topluluk olarak bilinmektedirler. Bu onların, yükselen varlılıkla-Güneş, Ay, Ağaç-özel ilgisi
olduğuna da işaret etmektedir. Onlar, gökte olan ve göğe yükselen ihtişamlı varlıkları kutsallaştırarak
çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Hayat Ağacı, bu bağlamda Türklerin tarihinde de değer gören bir ağaç
olmuştur. Eski Türklerde tabiata kutsallık verme kültürü yer-nehir terimiyle bilinmektedir. Türkler,
toprağı besleyen ve topraktan beslenen her şeye sayğı duymuşlardır. Böyle bir durumda ağacın
varlığının görmezden gelinmesi de mümkün olmayacaktır. Ağacların uzun yıllar boyunca yetişmesi,
dallarının ve yapraklarının sarkarak uzanması ve meyve vermesi, Türkler için bereketin ve zenginliğin
temsili olmuştur. Bu bağlamda Türkler, Hayat Ağacı'nı öncelikli olarak mitolojide ve efsanelerde
sonrasında ise sanat ve edebiyatta sıkça değerlendirmişlerdir.
Türkler tarihi hafızası gibi kültür ve sanat hafızası, sahip oldukları değerleri zamanla korumuştur.
Doğudan batıya, savaşlar, yeni din ve kültür ortamlarına, hızlı değişimlere rağmen sanat hatıralarını
yaşatmayı başarmışlardır. Türkler İslam öncesinden alınan bir takım süsleme motivleri şekil deyiştirerek
İslamı dönemide'de mekanından asılı olmayarak kullanmayı başarmışlardır. Özellikle Selçuklular İslam
öncesi ile İslam dönemi arasında bir köprü görevi yapmışlardır. Bu dönemde mimarlık alanında kendi
dünyalarına üzgü yapılar gerçekleşdirmişlerdir. Camiler, kervansaraylar, medreseler, türbeler İslam
dünyasına Selçuklular tarafından armağan edilmiştir.
Orta Asyadan Anadoluya’dek büyük bir bölgenin mimari dekorasyon kompozisyonlarında değişik
tarzda karşımıza çıkan bu motifler Türk etnik-kültürel geleneğinde kozmogonik bir anlayışı, kainatın
bütün tezahürlerini gök ve “yir-sub”un (yer-su: yeryüzü) temsil ettiği, birbirine zıt fakat birbirini
tamamlayan iki alemşümul “nefes”den müteşekkil bir sistem olarak değerlendirilir. Türk toplulukları
arasında Dünya Ağacı ve Merkez Dağ sembolizmleri genellikle birbirini tamamlamaktadır. Bu
bağlamda kozmik olarak Dünya Ağacı yerin merkezinden yükselmekle ve kozmik bölgeleri birbirine
bağlamaktadır. Gök, yer, cennet ve cehennemler arasındakı iletişim, ancak kozmik bir ağacla mümkün
olabilmektedir. Türk efsanelerinde iki ırmak kavşağında bulunan ağaçların kutsal olduğu ve bu
ırmakların da kaynağını cennetden aldıkları düşüncesi yaygındır. Türkler arasında “hayatın ve
sonsuzluğun timsalı”, “insan soyu ile ilgili”, “kötü ruhlardan temizlenme” ve.s. olarak kutsal sayılan
ağaclar, Türk-İslam mimari eserlerinin dekorasyon kompozisyonlarının temel unsurlarından biri
olmuştur. Bu çizimler, mimari yapılarda süsleme amaçlı kullanılsa da, hepsi Türkün kozmoloji
düşüncesini, mitolojisini anlatan sembolik işaretlerdir. Türkler daim öz geleneklerine sadık kalmakla,
mekanından ve zamanından asılı olmayarak atalarının yarattıkları bu motif ve tasvirleri, çağımızadek
bir başka boyutta taşımağı başarmışlardır.
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KLASİK VE MODERN İBRANİCE`DE OLUMSUZLUK
AYHAN GARAYEV*
Özet
Dünya dillerinde olumsuzluk farklı şekilde yapılmaktadır. Bazı dillerde edatlar ile, bazılarında ise ekler ile
kendisini gösteriyor. İbranice`de olumsuzluk ( איןeyn), ( לאlo), ( בלbal) ve saire gibi olumsuzluk ekleri ile
yapılmaktadır. 19. yüzyılda İbranice`nin canlandırılması sürecinde Avrupa Yahudileri aktif yer aldıkları için bu
dile hint-avrupa dillerinin etkisi mutlak şekilde olmuştur. İşte bu etkiyi olumsuzluk kategorisinde de görebiliriz.
Sami dillerine yabancı olmasına rağmen modern İbranice`de ek aracılığıyla olumsuzluğu ifade etmek mümkündür.
Öyle ki, İbranice`de ( אלal) öneki ile olumsuzluk yapılmaktadır.
Kablosuz
אלחוטי
Ölümsüzlük
אלמוות
En ilginç olumsuzluk edatlarından biri de ( אפסefes) edatıdır. Bu edat modern İbranice`de aktivite özelliğini
kaybetmiş olup, yerini modern dilde ( איןein) edatı almıştır. İncil`de (Isiah 5:8, Isiah 45:6) bu edat ile ilgili bir çok
örnekler görebiliriz.
Yer yoktur.
.אפס מקום
Modern dilde kullanılan ve ( אפסefes)`in kullanıldığı aşağıdakı deyime dikkat edelim. Bu deyimde ( אפסefes)
olumsuzluk edatı olarak kullanılmasa bile cümleye dikkat ettiğimizde alt metnin içinde olumsuzluğu görüyoruz.
Otobus tamamen doludur.
.האוטובוס מלא עד אפס מקום
Bu cümlede alt metnin içinde “otobüsde genellikle yerine olmayışı” vurgulanıyor. Aynı zamanda ( אפסefes)`in 0
rakamının kelime karşılığının oduğunu söyleyelim. İncil`e dayanılarak Efes edatı 0 rakamının kelime karşılığı
olarak İbranice`ye dahil edilmiştir.
Olumsuzluğun diğer bir ifade yöntemine ise Mantıksal olumsuzluk denir.
Ellerim sana yardım etmek için çok kısa.
.ידיי קצרות כדי לעזור לך
İşbu cümlede bir tarafın karşı tarafa yardım edemeyeceği konusunda bilgi vermektedir.
Anahtar kelimeler: İbranice`de olumsuzluk, Efes edatı, Mantıksal olumsuzluk
NEGATION IN CLASSICAL AND MODERN HEBREW
Abstract
Negation is expressed in various ways in world languages. Negation usually is expressed by particles or affixes.
Negation in hebrew is expressed by negative particles as ( איןeyn), ( לאlo), ( בלbal) etc.
In 19th century european jews took an active part in the revivaling of the Hebrew language and that’s why the
influence of Indo-European languages on this language is undeniable. We can see this influence in negation
category of Hebrew too. Although expressing the negation with affixes is a strange element to Semitic languages,
but it is possible to express the negation by affixation in modern Hebrew. So, negation is made with the prefix אל
(al) in Hebrew.
Wireless
אלחוטי
Immortality
אלמוות
( אפסefes) is an interesting negative particle that used in classical Hebrew. This particle had completely lost its
function in modern Hebrew and had been replaced by ( איןein). In Bible we can see enough negative sentences
(Bible, Isiah 5:8; 45:6) with this particle.
There is no place.
.אפס מקום
At following idiom that used in modern Hebrew ( אפסefes) doesn’t act as a negative particle, but when we pay
attention to the sentence, we observe negation in the subtext.
The bus is filled to capacity.
.האוטובוס מלא עד אפס מקום
Subtext meaning is "there is no space on the bus at all". Note that ( אפסefes) is also a verbal expression of the
number 0. Referring to the Bible Particle efes was brought into Hebrew as a verbal expression of the number 0.
Another method of expression of negation is Logical negation.
My hand is too small to help you.
.ידיי קצרות כדי לעזור לך
Here one part informs that he cannot help the other part.
Keywords: Negation in Hebrew, Particle efes, Logical negation
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İBRANİCE`DE OLUMSUZLUĞUN İFADESİ
1. Giriş
Olumsulzuk evrensel bir kategoridir. İfade araçlarının zenginliğine, kapsama alanının genişliğine göre
olumsuzluğun dilbilgisi kategorileri arasında özel bir yeri vardır. Olumsuzluk sorununun genel
dilbilimin en önemli sorunlarından biri olduğu söylenebilir. Bu nedenle, modern dilbilimdeki
olumsuzluk kategorisi birçok araştırmacının odak noktasıdır. Son yıllarda farklı dillerden materyaller
temelinde olumsuzluk kategorisinin önemi ve ifade araçları üzerine dilbilimde birçok bilimsel
çalışmaların, monografilerin, tezlerin yazılmasına rağmen, bu sorunla ilgili dilbilimde hala bir fikir
birliği bulunmamaktadır. İşte bu nedenle bu konu her zaman ele alınmıştır.
Her dilde olumsuzluk, farklı yollarla düzeltilir. Bazı dillerde edatlar ile ve bazı dillerde ise ekler ile ifade
edilir. Örneğin, Japonca`da olumsuzluk nai son eki, Farsça`da ise bi, na vb. gibi ön ekler ile ifade olunur.
İbranice`de ise olumsulzuk edatlar ile ifade edilmektedir. Aşağıdakı bazı olumsuzluk edatlarını örnek
olarak gösterebiliriz:
[şelo] שלא
[şum] שום
[beeyn] באין
[leeyn] לאין

[lelo] ללא
[belo] בלא
[al] אל
[lebilti] לבלתי
[efes] אפס
[klum] כלום
[bal] בל
[leval] לבל
[bli] בלי

[lo] לא
[eyn] אין
[i] אי
[pen] פן
[mibli] מבלי
[af] אף
[terem] טרם
[beterem] בטרם
[meuma] מאומה

2. Eleştirmenlerin görüşleri
Sami dilbilimcilerin görüşlerine göre, modern İbranice daha çok bir Avrupa dili özelliklerine sahiptir.
XIX. yüzyılda İbranice`nin geliştirilmesi sürecinde Avrupa Yahudileri aktif yer aldıkları için bu dile
hint-avrupa dillerinin etkisi mutlak şekilde olmuştur6. İşte bu etkiyi olumsuzluk kategorisinde de
görebiliriz. Bazı dilbilimciler İsrail devletinin resmi dilini "İbranice" yerine "İsrail dili 7" olarak
adlandırmayı daha doğru buluyorlar. Klasik İbranice ile modern İbranice arasındaki farklar bu iddiayı
ileri sürmeyi gerekçeli kılmaktadır. Genel olarak, modern İbranice Sami dilleri ailesine ait olsa da, ancak
bu dildeki birçok dilbilgisi kategorisi diğer Sami dillerindeki ile aynı değildir, özellikle sözdizimi
bölümünde bunun farkına varabiliriz. Klasik İbranice ise tam bir Sami özelliğini içermektedir. Bununla
birlikte, bazı bilim adamları modern İbraniceyi “Sami kılıfına girmiş bir Avrupa dili” olarak
değerlendiriyor. Avrupa dillerinin modern İbranice üzerindeki etkisini, olumsuzluk kategorisinde de
açıkça görebiliriz. Sami dillerine yabancı olmasına rağmen, modern İbranice de ekleme yoluyla
olumsuzluğu ifade etme yöntemi bulunmaktadır. Ek (önek) ile olumsuzluğun ifadesi çok sınırlı bir
biçimde kullanılsa da bu durum giderek yaygınlaşmaktadır. Aşağıda bununla ilgili ayrıntılı olarak
bilgiler verilecektir.
3. İbranice`de yaygın şekilde kullanılan olumsuzluk edatları
İbranice`de olumsuzluğu ifade eden edatlar ile ilgili bilgi verirken yaygın şekilde kullanılan 3 edatı
mutlak şekilde belirtmek gerekiyor: [lo] לא, [al]  אלve [eyn] אין. Her 3 edat hem klasik ve hem de modern
ibranice`de yaygın eşkilde kullanılmaktadır.
 לאedatı modern ve eski ibranice`de yaygın şekilde kullanılan edatlardan biridir. Modern İbranice`de bu
edat daha çok fiiller ve sıfatlar ile birlikte kullanılarak sözcük türlerinden önce gelmektedir. Bible`de
oulmsuzluk cümlelerin pekçoğu [lo]  לאedatı ile gösterilmiştir.

6

https://www.youtube.com/watch?v=A89t82oRlVU (Ghil'ad Zuckermann ve İbrani Akademisi üyesi Rubik Rosenthal
arasındaki tartışma; Tartışma: Hangi dili konuşuyoruz? İbranice veya İsrail)
7 https://www.youtube.com/watch?v=6T0IYrU8fvE (Ghil'ad Zuckermann ve Baruch Podolski arasında tartışma; Tartışma
konusu: İsrail Dilinin Genetiği)
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Okul yolunun üzerinde onu görmedim.

.לא ראיתי אותו בדרך לבית הספר

Bu edet her 3 zamanda (şimdiki, geçmiş, gelecek) fiilin önünde kullanılarak olumsuzluk cümlesini
oluşturuyor. Fiiller ile kullanılan ve kısmen bu edatın yerine geçen diğer bir edat ise [eyn]  איןedatıdır.
Bu edat da fiilden önce gelerek olumsuzluk cümlesini oluşturmaktadır. Fakat [eyn]  איןedatı eklendiği
zamirlerle kullanılma işlevine sahip olması özelliği ile seçilmektedir.
Onunla konuşmak istemiyorum.
Onunla konuşmak istemiyorum.
Onunla konuşmak istemiyorum.

.אני לא רוצה לדבר איתה
.אין אני רוצה לדבר איתה
.אינני רוצה לדבר איתו

İyelik veya mevcutluk bildiren olumsuzluk cümlelerinde şimdiki zamanda [eyn]  איןedatı, geçmiş ve
gelecek zamanda ise [lo]  לאedatı + [haya]  היהfiili kullanılmaktadır.
Cüzdanımda para yok.
Cüzdanımda para yoktu.
Cüzdanımda para olmayacak.

.אין כסף בארנקי
.לא היה כסף בארנקי
.לא יהיה כסף בארנקי

Lakin şunu da söyleyelim ki, [eyn]  איןedatının Bible metinlerinde “sız4” anlamına da rastlayabiliriz.
Bu tür cümleler eski Bible metinlerinde daha çoktur. Öyle ki, bu edat isme eklenerek aşağıdakı anlamları
ifade etmektedir. Modern dilde ise [eyn]  איןbu işlevini neredeyse kaybetmiştir.
Sayısız günler
Sonsuz

אין מספר ימים
קץ-אין

Klasik ve modern ibranice`de olumsuzluk emri 2 türde gösterilmektedir. Bunlardan biri [lo] לא, diğeri
ise [al]  אלedatının ile yapılmaktadır. Bible`de Allah tarafından Musa peygambere emredilen 10 yasağın
her biri emir ve bazıları ise emrin olumsuz türündedir. Örneğin, Allah`ın Musa peygambere gönderdiği
10 yasağını ele alabiliriz (Eski Ahit, Çıkış 20:1-20:13).
Seni Mısır`dan çıkartan Allah benim.
Senin başka ilahların olmasın, kendine put
veya herhangi bir şekilde ilah yapma.
Yehovan`ın adını boş yere anmayacaksın.
Mukaddes şabatı hatırla.
Baba ve annene saygı göster.
Öldürme.
Zina etme.
Hırsızlık yapma.
Yalan konuşma.
Tamah etme.

אתיָך מֵ אֶ ֶרץ
ִ ֵאָ נֹ כִ י ה' אֱֹלהֶ יָך אֲשֶ ר הֹוצ
. ִמצְ ַריִ ם
- ל ֹא.אֱֹלהים אֲחֵ ִרים עַל ָפנָי
ִ
ֹלא יִ ְהיֶה לְ ָך
. ְתמּונָה- וְ כָל,תַ עֲשֶ ה לְ ָך פֶסֶ ל
.ה' אֱֹלהֶ יָך לַשָ וְ א-שֵ ם-ל ֹא ִתשָ א אֶ ת
.יֹום הַ שַ בָ ת לְ קַ ְדשֹו-זָכֹור אֶ ת
. ִאמֶ ָך-אָ ִביָך וְ אֶ ת-כַבֵ ד אֶ ת
.ל ֹא ִת ְרצָ ח
.ל ֹא ִתנְ אָ ף
.ל ֹא ִתגְ נֹ ב
.תַ ֲענֶה ְב ֵרעֲָך עֵד שָ קֶ ר-ל ֹא
ל ֹא תַ ְחמֹ ד

5. Dillerde tek olumsuz ve çok olumsuz sözdizimsel yapı; Klasik ibranicede tek olumsuz
sözdizimsel yapı. Modern ibranicede çok olumsuz sözdizimsel yapı;
Tek bir olumsuzluk kurucusunun katılımıyla oluşan sözdizimsel bir yapı olan tek olumsuz yapı, cümle
içinde iki veya daha fazla olumsuzluk kurucusunun gerçekleşmesi ile karakterize edilen sözdizimsel
yapıya çok olumsuz yapı denir. Dünya dillerine bakarsak, dünya dillerinin çoğunda meydana gelen
doğal değişikliklerin de olumsuzluk kategorisini etkilediğini görebiliriz. Örneğin, İngilizce önce tek
olumsuz bir sisteme sahip olmuş, daha sonra çok olumsuzluğa doğru gelişmiş ve nihayet modern
İngilizce`de tek olumsuz sistem tamamen oluşmuştur. Biz W.Shakespeare'in “Yirminci Gece”
(Twentieth Night) ve Geoffrey Chaucer eserlerinde çok olumsuz yapıya sahip cümleleri bulabiliriz.
İbranice'de ise bu durumun tam tersi oldu. Öyle ki, klasik İbranice tek olumsuz bir yapıya sahip olmuş
ve daha sonra çok olumsuz yapı haline doğru gelişmiştir. Ünlü dilbilimci Roger Fowler, bir dilde iki
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olumsuzluğun gelişmesinin o dilin zayıflığından kaynaklandığına inanıyor. Bir zamanlar İngilizce`de
de iki olumsuzluk ekinin katılımı mevcut olmuş ve Fowler bu sözdizimsel yapıyı kullananlara “Kaba
İngilizce Konuşanlar” (“Speakers of Vulgar English”) adını vermiştir. Klasik İbranice tek olumsuz bir
dil yapısına sahip olsa da, modern İbranice, çok olumsuz bir dil yapısına sahiptir. Bible metinlerine
bakarsak, basit bir cümlede birden fazla olumsuzluk eki görmeyiz. Modern dilde ise basit bir cümlede
bir veya daha fazla olumsuzluk eki yer alarak çok olumsuz bir sözdizimsel yapı oluşturuyor ki, bunun
nedeni muhtemelen 18. yüzyıldan beri İbranice'nin yeniden canlanmasında yer alan Avrupalı Eliezer
Ben Yehuda, Haim Nahman Bialik vb. gibi dilbilimcilerin etkisidir.
Sami dilbilimciler hu hali sami dillerine ait olmayan dil bilgisi özelliği olarak değerlendiriyor. Örneğin.
İbranice ile Arapça`yı kıyaslamış olursak, bunu tamamen belirgin bir şekilde görebiliriz.
.انا ال اريد شيء
I didn’t want anything./I want nothing.
Ben hiç bir şey istemiyorum.

.לא רוצה שום דבר
Я ничего не хочу.

İbranice`nin tek olumsuzluktan çok olumsuzluğa doğru gelişim sürecine dikkat edelim.
Örneğin [af]  אףklasik ibranicede “hatta, da2” anlamına gelmektedir. Lakin zamanla [af]  אףolumsuzluk
edatına dönüşmüştür. Şu anda modern ibranicede bu edat “hatta” anlamının yanısıra hem de “hiç”
anlamına da gelmektedir. Bir örnek gösterelim ve her iki anlamda cümleyi çevirelim.
Ben onu sadece resimlerde gördüm. Gerçek hayatta
kendisiyle hatta bir kere bile olsun buluşmadım.

 אף פעם.אני ראיתו אותו בתמונות בלבד
.לא נפגשנו במציאות

Şimdi ise yukarıda adı geçen edatın modern ibranicede “hiç” anlamında nasıl kullanılmasına ilişkin birr
örnek verelim. [af]  אףedatı “hiç” anlamına geldiği örneğe dikkat edelim.
Ben onu sadece resimlerde gördüm. Gerçek hayatta
kendisiyle hiç bir zaman buluşmadım.

 אף פעם.אני ראיתו אותו בתמונות בלבד
.לא נפגשנו במציאות

Böylece zaman ilerledikce bir edatın kendi klasık işlevinin yanısıra olumsuzluk işlevini de yerine
getirdiğini görmüş olduk. Hatta bazı iddialara göre [af]  אףedatı [afilu]  אפילוedatının kısaldılmış şeklidir.
[af paam]  אף פעםile ilgili ilginç olay bu kurucunun sadece şimdiki zamanda kullanılmasıdır. Adıgeçen
olumsuzluğu ifade eden “hiç bir zaman” anlamı içeren kurucunun geçmiş ve gelecek zamanda
kullanılması için [leolam]  לעולםve [meolam]  מעולםedatları kullanılmaktadır.
Hiç bir zaman senin gibi iyi birisini görmedim.
Hiç bir zaman bunu yapmayacağım.

.לעולם לא ראיתי איש טוב כמוך
.מעלום לא אעשה את זה

Yukarıda adıgeçen kelimeler ibranicede kesin olarak biri geçmiş, diğeri ise gelecek zamanda “hiç bir
zaman” anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin hem de “sonsuza kadar, hep” anlamına geldiğini de
belirtelim. Fakat olumsuzluk edatı ile kullanıldıkta hiç bir zaman anlamını vermektedir.
Men sonsuza kadar (hep) seni savunacağım.

.אני אגן עליך לעולם

[leolam]  לעולםve [meolam]  מעולםolumsuzluk kurucuları da aynen [af]  אףedatı gibi uzun bir dönem
sonrası işlevini değişerek olumsuzluk ifade eden olumsuzluk eklerine dönüşmüştür. Lakin klasik şeklini
de saklı tutmuştur.
Klasik İbranice olumsuzluk cümlesinde iki olumsuzluk edatına rastlanmadığı unutulmamalıdır. Bible
metinlerinde yüzlerce olumsuzluk cümlesine rastlayabiliriz ki, burada sadece bir olumsuzluk edatı tüm
cümleyi olumsuz kılıyor. Burada çok ilginç bir olaya tanık oluyoruz. Hala modern İbranice'nin çok
olumsuz mu yoksa tek olumsuz mu olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Öyle ki, dikkatlice bakarsak,
İbranice'nin tamamen tek olumsuzluk bir yapıya sahip olduğunu söylersek de, ancak şu anda bu dilin
sözdizimsel yapısında olumsuzluğun çok olumsuzluğa doğru geliştiğini ve bu gelişim sürecinin artık
bittiğini görüyoruz. Örnek olarak Bible ayetlerine dayanalım:
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Firavun rüyasını onlara söyledi ve kimse onları
yorumlayamadı (Eski Ahit, Başlangıç 41:7).

.ותם
ָ֖ ָ ֹותר א
ֵ֥ ֵ ֹוַיְ סַ ֵֵּ֨פר פ ְַר ֹ֤ ֹעה לָהֶ ם֙ אֶ ת־חֲֹלמֹֹ֔ ו וְ אֵ ין־פ

Kıyaslamak için bu cümleyi modern ibranice`de verelim:
Firavun rüyasını onlara söyledi ve rüyayı kimse
yorumlayamadı.

סיפר פרעה להם את החלומותו אבל אף אחד לא יכל
.לפתור אותם

Her iki cümleyi karşılaştırmış olursak göreriz ki, klasik ibranicede bir olumsuzluk kurucusu kullanıldığı
halde, modern ibranicede bir kaç olumsuzluk kurucusu kullanılmıştır.
İlginç olumsuzluk eklerinden biri de [meuma]  מאומהkurucusudur (S.Bolozky, S.Fassberg, G.A.
Rendsburg, A.D.Rubin, O.R.Schwarzwald, T.Zewi, 2011: 805,807,810). [meuma]  מאומהmodern günlük
dilde [klum]  כלוםile eşanlamlıdır. Bible`de [meuma]  מאומהedatına 12 ayette rastlanmıştır. Bazı bilim
adamları [meuma]  מאומהedatını olumsuzluk eki olarak kabul etmiyorlar. Gezenius`a dayanarak
söyleyebiliriz ki, bu edat [ma uma]  מָ ה ּומָ הkelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Diğer sami
dillerinden olan akadcada da buna benzer olumsuzluk eki vardır ve “bir şey” anlamına gelmektedir. Bu
olumsuzluk eki ile ilgili olarak Bible`de “Kanunun Tekrarı” 13:17 ayetinden örneye rastlayabiliriz.
Olumsuzluk cümlelerinde kullanılan bu olumsuzluk eklerine ilişkin dilbilimcileri arasında görüş ayrılığı
vardır. Dilbilimciler bu kelimenin kökü konusunda çeşitli görüşler ireli sürüyorlar. İlginç olanı ise şudur
ki, [meuma] ` מאומהya Bible`de sadece olumsuzluk cümlelerinde rastlanmıştır.
Eline haram bir şeyin bulaşmasına izin verme.
(Eski Ahit, Kanunun Tekrarı 13:17)
Ona kötü bir şey yapma.

- ִמן,יִ ְדבַ ק ְבי ְָדָך ְמאּומָ ה-וְ ל ֹא
.הַ חֵ ֶרם
.־תעַש ֹלָ֖ ו ְמ ֣אּומָ ה ָ ָּ֑רע
ֵ֥ ַ וְ אַ ל

En ilginç edatlardan biri de [efes]  אפסedatıdır (Bruce K. Waltke & M. O Connor, 1990: 303) (S.Bolozky,
S.Fassberg, G.A. Rendsburg, A.D.Rubin, O.R.Schwarzwald, T.Zewi, 2011: 802-803, 810). Bible`de bu
edatla ilgili yeteri kadar örneklere rastlayabiliriz. Lakin modern ibranicede bu edat neredeyse hiç
kullanılmıyor. Bu edatın yerine modern ibranicede [eyn]  איןedatı geçmiştir. Örneğin:
Yer yok (Ehti Ahit, Yeşu 5:8)
Benim dışımda kimse yok (Ehti Ahit, Yeşu 45:6).

.אפס מקום
.בלעדי-כי אפס

[efes]  אפסile ilgili diğer bir örneğe bakalım. Burada [efes]  אפסtamamen olumsuzluk belirten olumsuzluk
eki olarak kullanılmasa da, cümleye dikkat ettiğimizde satıraltı anlamda olumsuzluk görüyoruz.
Otobüs tamamen doludur.

.האוטובוס מלא עד אפס מקום

Bu cümlede satıraltı anlamda “otobüsde genellikle yerine olmadığı” belirtilmektedir. Onu da söyleyelim
ki, [efes]  אפסhem de 0 rakamının kelime karşılığıdır. İbranice`de 0 rakamının kelime karşılığı çeşitli
dönemlerde farklı şekilde gösterilmiştir. İlk defa [galgal]  גלגלadlandırılmış, daha sonra [efes veeyn] אפס
 ואיןve en nihayetinde XVIII yüzyılda [efes]  אפסolarak adlandırılmıştır. Yahudi matematikçi
David Friesenhausen “Sefer Kelil HaHeşbon” kitabında 0 rakamının kelime karşılığını [efes] אפס
adlandırmıştır. Yahudi matematikçi olan David Friesenhausen hem de dindar (rabi) ve tevratı
mükemmel bilen birisi olmuştur. Tabi ki, [efes]  אפסkelimesini Bible`ye dayanarak modern ibraniceye
getirmiştir. O zaman şöyle bir sonuca varmış oluruz ki, modern ibranicede 0 rakamının kelime karşılığı
klasik ibranicede olumsuzluk edatından benimsenilmiş ve dilin sözlüğene eklenmiştir. Demek ki, 0
rakamı “yokluk”, “varolmama” anlamına geldiğinden modern ibranicede bu rakamı [efes] אפס
adlandırmışlardı.8

8

https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/mehasafa/1.6491244
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6. Klasik ibraniceye yabancı, modern ibraniceye doğal olan önek
Yukarıda biz [al]  אלolumsuzluk edatına ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermiş olduk ve bu edatın klasik ve
modern ibranicede genellikle emir kipini olumsuz vermek vermek için kullanıldığını söyledik. Bununla
birlikte, modern İbranice'de bu edatın başka bir işlevi de vardır. Yukarıda dünya dillerinin olumsuzluk
düzeltmenin yollarını anlatırken, bazı dillerde olumsuzluğun öneklerle ifade edildiğinden bahsetmiştik.
Aynı zamanda olumsuzluğun bu şekilde ifadesinin Sami dillerine yabancı olduğunu da kaydettik. Ancak
İbranice'de de bu yabancı özelliği gözlemleyebiliriz. Bunun nedeni, dili canlandırma sürecine Avrupalı
Yahudilerin daha aktif yer alması olmuştur. Aşağıdaki örnekte, önek ile olumsuzluk ifadesini görebiliriz.
Ölümsüz – אלמוות
Simsiz -אלחוטי
Anonim – אלמוני
Hatta [eyn]  איןedatı da önek olmaya doğru gelişen edatlar sırasındadır. Amos Oz, Sara Aharoni gibi
İzrail yazarlarının romanlarında biz buna ait bir kaç tane örneğe rastlayabiliriz ve bu örnekler de dilin
sözlüğüne dahil edilmiştir. Dilde yaşanan bu tür değişiklikler İzrail`de faaliyet gösteren İbranice
Akademisi`nin yetkilerine girmektedir. Akademinin almış olduğu kararlar temelinde dilin sözlük
içeriğine bu tür kelimeler girmektedir.
Sonsuz –סוף \ אינסוף-אין
sayısız – ספור \ אינספור-אין
7. Olumsuzluk filleri
Tüm dillerde olduğu gibi ibranicede de olumsuzluk fiileri vardır. Bu fiillere ait bir kaç örnek
gösterebiliriz.
Reddetmek
İnkar etmek
İstememek

סירב \ ויתר
כפר ב \ הכחיש \ שלל
מיאן

Bu fiiller dili zengin kılıyor. Bu tür fillerin kullanılması edatlara bağımlılığı azaltıyor ve cümleye üslup
açısından yenilik getiriyor. Bu fiillere ait en başarılı örnek olarak [mien]  מיאןfiilini göstermek daha
doğru olurdu. Bu fiil “istememek, katılmamak” anlamına gelmektedir.
O, bana para vermek istemedi.
O, bana para vermek istemedi.

.הוא לא רצה לתת לי כסף
.הוא מיאן לתת לי כסף

Yukarıdakı örnekten görülüyor ki, olumsuzluk fiilerin varoluşu dilin sözlük içeriğini zenginleştiriyor.
Her defasından edat kullanmayı azaltıyor ve üslup açısından cümleye güzellik katıyor.
İlginç fiillerden biri de [naxal]  נחלfiilidir ki, dilimize aktardığımızda “izlemek” anlamını veriyor. Lakin
fiilin ilginç tarafı, onun olumlu isimler ile birleştiği zaman olumlu bileşik fiil, olumsuz kelime ile
birleştikde ise olumsuzluk bildiren bileşik fiil oluşturmasıdır.
Umudunu kırmak
Yenilmek
Kaybetmek
Kazanmak

 אכזבה+ נחל
 מפלה+ נחל
תבוסה+ נחל
 ניצחון+ נחל

8. Olumsuzluk kurucuları ile meydana gelmeyen karakter ve özellik belirten kelimeler
Pek çok dillerden farklı olarak ibranicede karakter, mizaç vb. belirten kelimeler vardır ki, o kelimelerin
karşıtını veya olumsuzluğunu ifade etmek için bazı olumsuzluk edatı veya ekler kullanılıyor. Lakin
ibranicede kelime yaratıcılığının gelişmesi sonucunda bu gibi kelimeleri ifade etmek için olumsuzluk
edatları kullanılmıyor. Pek çok dillerde bu tür kelimelere olumsuzluk ekleri getirildiği halde, ibranicede
bu tür kelimeler tamamen farklı köke sahip kelimeler gibi dilin sözlek içeriğine dahil ediliyor. Örnek
olarak aşağıdakı kelimeleri gösterebiliriz.

Bilgili – Bilgisiz / literate – unliterate
Terbiyeli – Terbiyesiz / decorous – shameless

 נבער- משכיל
הוגן – עזות מצח\עזות פנים
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Utangaç – hayasız / bashfull – shameless
İşçi – işsiz / employee – unemployed
Umutlu - umutsuz / hopeful – hopeless

 חוצפן- נחמד
 בטלן- עובד
 מיואש- אמין

Karşılaştırma zamanı pek çok dillerde karakter, mizaç belirtilen kelimelerin olumsuzluğunu yaparken
genellikle eklerin (önek veya son ek) kullanıldığını görüyoruz. Lakin ibranicede bu tür vakalar nadiren
karşımıza çıkmaktadır. Bu ise ibranicede kelime yaratıcılığının dilin kelime hazinesini zenginleştirmede
ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. İbranice`de yukarıda belirtilen kelimeleri (karakteri, mizacı ifade
eden kelimeler) ifade etmenin de olumsuzluk edatları veya yardımcı kelimeler aracılığıyla mümkün
olduğunu söylemek gerekiyor.  משולל, מחוסר, נטול, חוסרvb. yardımcı kelimeler ile olumsuzluk düzeltilir
(131 :)2009( )ד''ר רבקה בליבוים "עברית בה''א הידיעה" ה'תש''ע. Aaşağıda bu yardımcı kelimeler aracılığıyla
olumsuzluk örneklerini göre biliriz.
Çocuksuz aile
Sabırsız
Gerekçesiz
Huzursuz
İradesiz
İşsiz
Haklarından mahrum edilmiş azlık

9

משפחה חשוכת ילדים
קצר רוח
נטול יסוד
אי נוחות
חסר אונים
חסר עבודה \ מחוסר עבודה
מיעוט משולל זכויות

9. Klasik ibraniceden modern ibraniceye miras kalan ve yaygın şekilde kullanılan olumsuzluk
edatları
Bundan başka [bal] בל, [leval] לבל, [pen] פן, [şema]  שמאgibi olumsuzluk edatları vardır ki, bu edatlardan
sonra genellikle fiil gelecem zamanda kullanılıyor (Bruce K. Waltke & M. O Connor, 1990: 64, 603,
640). Bu edatlardan bazıları klasik İbranice`de daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve Bible
metinlerinde bu edatlara ait birçok örneğe rastlayabiliriz. Bununla birlikte, bazı edatlar modern dilde
işlevini kaybetmiştir ve bu edatları biz edebi metinlerde görebiliriz. [pen]  פןedatı işlevini kaybetmiş
edatlardan biri olarak kabul edilir ve hatta edebi cümlelerde bile nadiren kullanılır.
Savaşın çıkmaması için dua ediyorum.
Dikkatli ol ki. düşmeyesin.
Dikkatli kullan (avtomobil) ki, istenmedik
yaşanmasın.
Dikkatli ol ki, kötü bir şey olmasın.

olay

.אני מתפלל לבל תהיה מלחמה
.תיזהר כדי שלא תיפול
.תיזהר בנהיגה פן יקרה משהו רע
.תיזהר כדי שלא לא יקרה משהו רע

[bli] בלי, [bilti] בלתי, [belo] בלא, [lelo]  ללאgibi olumsuzluk edatları da vardır ki, onlar “sız4” anlamına
gelmektedir.
Acı çekmeden nimet olmaz.
.אין ברכה בלא טרחה
Kusursuz ceket aldım.
.קניתי מקטורן ללא דופי
Nazar değmesin
.בלי עין הרע
Diğer bir ilginç edat ise [terem] טרם, [beterem]  בטרםedatlarıdır ki, ibranicede en yaygın şekilde
kullanılan edatlardan biri kabul ediliyor (S.Bolozky, S.Fassberg, G.A. Rendsburg, A.D.Rubin,
O.R.Schwarzwald, T.Zewi, 2011: 802,810). Hem klasik ibranicede, hem de morden ibranicede bu edat
kullanılmaktadır. Bu edat ile hem de zarf fiil içerikli cümleler yapılmaktadır.
Derslerine çalışmadan dışarıya çıkma.
Henüz onu görmedim.

9

Amos Oz “Benim Mihaelim” romanında bu ifadeye rastlayabiliriz.

אל תצא החוצה טרם שתלמד את לימודיך
.טרם ראיתי אותו
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Bu edat bir olay, vakanın ortaya çıkacağı andan önceki durumu, yani olayın yaşanmadığı anı açıklıyor.
10. Olumsuzluk bağlaçları
İbranicede [luley] לולי, [lulo] לולא, [ilmale] אלמלא, [ilmale] אילמלא, [iluley] אילולי, [ilulo] אילולא, [ilmaley]
 אילמליgibi olumsuzluk belirten bağlaçlarda vardır ki, cümleyi olumsuz kılıyor (Bruce K. Waltke & M.
O Connor, 1990: 637) (Gila Freedman Cohen & Carmia Shoval, 2011: 995-999).
Önceden
bilet
gitmeyecektik.

almasaydım,

gösteriye

לא הייתי נוסע להצגה אלמלא רכשתי כרטיס
.מבעוד מועד

11. Olumsuzluğun diğer ifade araçları
Olumsuzluğu ifade etmek için [day] די, [asur]  אסורgibi kelimeler kullanılıyor. Bu tür kelimeler ile
olumsuzluk ifade edilmektedir. Bazen [maspik]  מספיקkelimesi de olumsuzluğu ifade ediyor.
İçmek (sigara) yasaktır.
Yeter artık bana çocuk dedin.
Yeter artık burada çalıştın.

.אסור לעשן
.די לקרוא לי תינוק
.מספיק לעבוד כאן

Bunun yanısıra ata atasözleri de vardır ki, cümle içerisinde hiç bir olumsuzluk edatı veya olumsuzluk
belirten herhangi bir kelimenin olmamasına rağmen, bu tür atasözleri bize satıraltı olumsuzluk ifadesi
andırıyor.
Misafir ve balık 3 gün sonra kokar.

.אורחים ודגים מסריחים אחרי שלושה ימים

Sözlü halk edebiyatından olan atasözlerinin içeriğine bakarsak, herhangi bir olumsuzluk belirtisi
görmeyiz. Ancak satıraltı olarak bize misafir sıfatıyla bir yerde 3 günden fazla kalmamamız tavsiye
edilir. Başka bir örneğe bakalım. Bu örnek, İbraniced edebiyatta en çok rastlanan ifadelerden biridir. Bu
ifade içerisinde herhangi bir olumsuzluk edatı veya olumsuzluğu gösteren kelimenin olmamasına
rağmen cümle tamamen olumsuzluğu ifade ediyor.
Sana yardım etmek için ellerim yetmiyor.

.ידיי קצרות כדי לעזור לך

Buna benzer cümleye biz defalarca Bible metinlerinde de rastlayabiliriz. Olumsuzluğun bu tür ifadesi
olumsuzluğun mantıklı ifadesidir.
“Bilmek” anlamına gelen [alul]  עלולmodal fiili de mevcuttur ki, bu fiilin kullanıldığı cümlelerde
isteksizlik, olumsuzluk veya hoş olmayan durumun olduğu görülmektetir.
Koronavirüs ile enfekte olabilir miyim?

?קורונה-האם אני עלול להיבדק בנגיף

SONUÇ
Yukarıda gösterilmiş olan örneklerden ibranicede olumsuzluk kategorisinin ne kadar geniş bir konu
olduğunu açıkca görebiliriz. Genellikle, klasik ibranice modern dile nazaran daha zor bir sözdizimsel
yapıya sahiptir ve klasik dilde olumsuzluğu ifade etmek için daha fazla yöntemler bulunmaktadır.
Modern ibranice ise nispeten basitleşmiştir. Bu araştırma çalışmamızda ise daha çok dayanılan ve
araştırılan olumsuzluk kurucularını ele aldık. Ayrıca ibranicenin uzun dönem içinde geçmiş olduğu yolu
ve dilde yaşanan değişiklikleri görmüş olduk.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE EŞKIYALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN VERİLEN CEZALARIN VE ALINAN
TEDBİRLERİN MÜHİMME DEFTERLERİNE YANSIMASI (1626-1632)*
MİHRİBAN ARTAN**
Özet
Eşkıyalık hareketleri, Anadolu’da tarihin hemen her döneminde var olmuş sosyal bir olay olarak görülmüştür. Bu
olay, toplumun içerisinde bulunduğu ekonomik düzeyi, eğitim seviyesi ve merkezi otoritenin caydırıcılığıyla yakın
ilişki içindedir. Bu bağlamda eşkıyalık faaliyetleri zaman zaman artış veya azalış göstermiştir. Ekonominin giderek
zayıflaması, devlet adamlarının sürekli seferde bulunması hasebiyle gerek merkezde gerekse eyaletlerde otorite
boşluğunun oluşmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl boyunca hem dâhili hem de harici pek
çok problemlerle mücadele etmek zorunda kalması beraberinde bir takım toplumsal olayların -özellikle de
eşkıyalık hareketlerinin- tekrar görülmesine neden olmuştur. Yaşanan bu eşkıyalıklara karşı Osmanlı Devleti
düzeni ve asayişi tekrar sağlamak için birtakım önlemler alınmıştır. Bununla beraber eşkıyalık faaliyetlerinde
bulunanlara birtakım cezalar da vermiştir. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin Mühimme Defterlerine yansıyan
eşkıyalık olaylarını önlemek için başvurduğu tedbirleri inceleyeceğiz. Bu tedbirlerin eyaletlerin korunması,
eşkıyaların teftişi ve takibi için görevlendirmeler yapma, palanga ve kalelerin inşa edilmesi, eşkıyalık yapan
görevlilerin uyarılması ve görevlerine getirilen yasaklar olduğu saptanmıştır. Bununla beraber eşkıyalık yapanlara
birtakım cezaların da verildiği görülmektedir. Mühimme Defterlerine yansıyan bu cezalar ise kürek, idam, sürgün
kalebentlik, görevden alınma, hapis, dirliklerin geri alınması ve maaş kesilmesi olmuştur. Bu çalışma ile
Osmanlıların eşkıyalığı önlemek için söz konusu tedbirleri nasıl sağladığını ve cezaların yaptırımının nasıl
olduğunu da dönemin mahkeme kayıtları doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın yöntemi
ise mahkeme kayıtlarının analizi neticesinde elde edilen bilgileri tedbir ve ceza türlerine göre kategorize edilerek
konu aydınlatılacaktır. Bu mahkeme kayıtları ise 83 Nolu, 84 Nolu ve 85 Nolu Mühimme Defterleri ile sınırlı
tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mühimme defteri, eşkıyalık, ceza
REFLECTION OF PENALTIES GIVEN AND MEASURES TAKEN FOR THE PREVENTION OF
EXPERTISE IN THE OTTOMAN STATE ON THE MÜHİMME BOOKS (1626-1632)
Abstract
Banditry movements have been seen as a social event that has existed in almost every period of history in Anatolia.
This event is closely related to the economic level of the society, the level of education and the deterrence of the
central authority. In this context, banditry activities have increased or decreased from time to time. The gradual
weakening of the economy and the constant mobilization of statesmen caused an authority gap both in the center
and in the states. XVII of the Ottoman Empire. Throughout the century, he had to struggle with many problems,
both internal and external, and this caused the reoccurrence of some social events - especially the banditry
movements. Against these bandits, some measures were taken to restore order and order in the Ottoman Empire.
However, a number of penalties were given to those who engaged in banditry activities. In this study, we will
examine the measures taken by the Ottoman Empire to prevent banditry events reflected in the Mühimme
notebooks. It has been determined that these measures are the protection of the provinces, assignments for the
inspection and follow-up of the bandits, the construction of palanga and fortresses, the warning of the officers
engaged in banditry, and the prohibitions imposed on their duties. However, it is seen that some punishments are
given to those who commit banditry. These punishments, reflected in the Mühimme books, were shovel, execution,
exile, dismissal, imprisonment, recovery and salary cut. With this study, it will be tried to reveal how the Ottomans
provided the aforementioned measures to prevent banditry and how the sanctions of punishments were in line with
the court records of the period. The method of the research will be enlightened by categorizing the information
obtained as a result of the analysis of the court records according to the types of precaution and punishment. These
court records, on the other hand, will be limited to the books No 83, No 84 and No 85 Mühimme.
Keywords: Ottoman State 1, Mühimme books 2, banditry 3, punishment 4
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Tarihteki her devlet gibi Osmanlı Devleti de kurmuş olduğu düzene, asayişe, halkının can ve mal
güvenliğine ters düşen faaliyetlerde bulunan kişileri cezalandırmış ve bu cezalandırma sistemi şekli
olarak değişiklik göstermiştir (Ata, 2021: 90). Osmanlı Devleti, eşkıyalık faaliyetlerine karşı mücadele
edip varlığını, halkın huzur ve güvenliğini korurken yerinde tedbirler almayı da ihmal etmemiştir.
Osmanlı Devleti’nin aldığı bu tedbirler, Eşkıyalığı doğuran sebeplere yönelik olmaktan ziyade
eşkıyalığı ortadan kaldırmaya ve halka kötü muamelede bulunan idarecileri şiddetle ikaz etmeye yönelik
tedbirler ekseninde olmuştur (Artan, 2016: 125). Eşkıyalık hareketleri yaygınlaştıkça devletin aldığı
tedbirler ve yürüttüğü mücadele de o nispette sertleşerek artmıştır. Devletin eşkıyalığa karşı yürüttüğü
mücadelede, yakalayıp yok etmenin yanında köklü tedbirlere de yöneldiği görülmektedir (Bayrak, 2015:
303). Bütün bu önlemlerin yanında eşkıyalık suçlarına verilen cezalarda da caydırıcılık temel prensip
olarak benimsenmiştir. Verilen cezalar suçun niteliği, çevreye verdiği zarar, tekerrürü gibi unsurlar
dikkate alınarak İslâm Ceza Hukuku kuralları çerçevesinde belirlenmiştir (Yakut, 2012: 27).
İncelediğimiz belgelere dayanarak Osmanlı Devleti bozulan asayişi ve düzeni tekrar sağlamak
özelliklede artan eşkıyalık olaylarını önlemek için başvurduğu tedbirler olmuştur. Bu tedbirler,
eyaletlerin korunması, eşkıyaların teftişi ve takibi görevlendirmeler yapma, palanga ve kalelerin inşaa
edilmesi, eşkıyalık yapan görevlilerin uyarılması ve görevlerine getirilen yasaklar olmuştur. Devletin
eşkıyalık faaliyetlerini önlemeye yönelik aldığı başka bir tedbir “nezre bağlama” uygulamasıdır. Bu
uygulama, devletin halktan muhalif hareketlere katılmayacağına dair söz alması, sözünde
durmayanlardan ise ceza olarak para tahsil etmesidir. Bu ceza, bazen para olarak alındığı halde bazen
bedeni (çalıştırma) ceza olarak uygulanmıştır. Bu münasebetle alınan paraya da “nezir akçası” denilir
(Pakalın, 1983: 690-692).
Aynı uygula içinde XVII. yüzyılda ki eşkıyalık hareketlerinden sonra eşkıyaların gezdiği bölge veya
bütün Anadolu’da reâyânın silahları toplatılmıştır. Aynı konuyla ilgili reâyânın ata binmesi, silah
kullanması ve levend kıyafeti giymesi yasak edilmiş ayrıca reâyâ bu emirlere riayet edeceklerine dair
“nezir” e bağlanmıştır. Eğer reâyâ emre riayet etmezse, derhal taahhüt ettiği para alınmıştır (Şahin,
2003: 81).
İncelediğimiz 83 Nolu, 84 Nolu ve 85 Nolu Mühimme Defterlerinde kürek, sürgün, hapis, idam,
kalebentlik, görevden alınması, dirliklerin geri alınması ve maaşların kesilmesi gibi cezaların verildiği
görülmektedir. Bu hükümlerdeki olayların içerikleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgileri ihtiva
etmediğinden sadece bu defterlerde yer alan önlemleri ve cezaları sıralamakla yetineceğiz.
1.EŞKIYALIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
1.1.Eşkıyanın Teftişi Ve Yapılan Görevlendirmeler
Osmanlı Devleti eşkıyaların verdiği sıkıntıların halk arasındaki acısını azaltmanın ve devlet otoritesini
temin etmenin en etkili yollarından birisi olan “eşkıya teftişi” idi. Bu teftişler çok sık aralıklarla
yapılmış, devlet müsait olduğu ve kendisine dışarıdan herhangi bir baskı gelmediği zamanlarda Anadolu
şehirlerini teftişe tabi tutmuştur (Uzun, 2009: 197). Bu bağlamda en sık başvurduğu tedbir eşkıyanın
teftişi için yaptığı “görevlendirmeler” olmuştur. Osmanlı Devleti, herhangi bir havalideki eşkıyanın
“fesat ve eşkıyalıklarını” önlemesi için çoğu zaman güvendiği, daha önce devlete yararlı işlerde
bulunan, tecrübeli, yetenekli ve iş bitirir adamlarını o bölgelere, olağanüstü yetkilerle donatarak
görevlendirirdi. Yanına da o bölgeden pek çok ehl-i örf, ehl-i şer, ayan, iş erleri, hatta aşiret veya cemaat
boy beyleri verilirdi. Eşkıyalığın genel teftişi için ise vezir rütbeli paşalar görevlendirilirdi (Artan, 2016:
130). İnceleme alanımız olan Mühimme Defterlerinde eşkıyalığı önlemek için görevlendirilen yetkililer
genellikle; bir yerin muhafaza görevinde bulunan kişiler, yeniçeri çavuşları, Dergâh-ı Muallâ
sipahilerinden, yeniçeri serdarları, silahtar zümresinde bulunan görevliler ve bölge halkı olmuştur.
Genelde sefer zamanları eşkıyaların faaliyetlerini artırdığı dönemlerdir. Çünkü bu dönemlerde tüm
yetkililerin sefere gitmesi isteniyordu. Bu ortam idarenin gevşemesine neden oluyordu ve bu durum
eşkıyanın işine geliyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti sefer dönemlerinde bazı tedbirler almak zorunda
kalmıştır. Sefer zamanlarında idari yetkililerin sefere gitmelerinden yararlanarak eşkıyalık yapanlara
karşı o yörenin korunması için bazı kişiler gönderilmektedir. Eyaletlerin korunması için muhafazaya
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bazı görevliler bırakılmaktadır. Mesela; Edirne bölgesinde yeniçeri gibi gezip eşkıyalık yapan
levendlerin teftişi için Edirne muhafazasında bulunan Rumili Ağası Mustafa görevlendirilmiştir (BOA.,
MD 85, hk. 226, s. 459). Köstendil, Paşa, Alacahisar, Prizrin ve Vulçıtrın sancaklarında sancakbeyleri
ve zabitlerinin Şark Seferi’ne gitmeleri üzerine, yol kesme, yağmalama, adam öldürme, tefecilik, sipah
ve yeniçeri gibi gezip halka zulmeden bir kısım eşkıya ve haramzade türediğinden, bunların yakalanıp
teftiş olunup haklarından gelinmesi için Dergâh-ı Muâlla sipahilerinden Ömer görevlendirilmiştir
(BOA., MD 85, hk. 706, s. 9).
Sefere katılmayıp eşkıyalık yapan yeniçerin yakalanması ve sefere katılmalarını sağlamak için de
görevlendirmeler yapılmıştır. Hükümlerde yeniçerilerin eşkıyalığını önlemek ve sefere yeniçerilerin
gönderilmesi için bazı görevlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Mesela; Üsküp sakinlerinden olan
eşkıya Takyeci Hacı Osman isimli yeniçerinin teftiş edilmesi, ayrıca yine Üsküp’te, kendi başına
yeniçeri yazıp halka zulmettiği bildirilen eşkıyaların zulmünü ortadan kaldırmak ve o taraflara da Şark
Seferi’ne yeniçeri sürmekle bir çavuş görevlendiriliyor (BOA., MD 85, hk. 175, s. 511). Bir başka
hükümde, 2 Eylül 1629’da Harput, Arapgir, Malatya, Divriği, Pertek, Çemişgezek ve Eyin kazalarında,
ellinci bölükten olan Mehmet yeniçeri taifesine zabit tayin olunarak yeniçerilerden sefere memur
olanların sefere gönderilmesi ve levend taifesinden “tebdil-i kıyafet” gezerek halka zulmedenlerin
yakalaması için görevlendirilmiştir (BOA., MD 84, hk. 81, s. 41). Yine başka bir hükümde, 27 Şubat
1631’de Filipe, Sofya, Belgrat, Bosnasaray, İskenderiye ve Arnavut Belgradı’nda yeniçeri kılığında
gezip halka zulmeden levend eşkıyasının ve yeniçerilerin yakalanıp haklarından gelinmesi görevinin
Yeniçeri Çavuşu Hüseyin’e verildiğidir (BOA., MD 85, hk. 159, s. 526). Eşkıyanın teftişi için bir başka
hükümde ise, Filibe, Edirne, Sofya, Belgrad ve Bosna-Saray ile Rumeli’nin Ortakolu üzerindeki
kazalarda ortaya çıkan eşkıyayı ve yeniçeri gibi gezip halka zulüm eden levendleri yakalayıp teftiş etmek
üzere bir Dergâh-ı Muâlla görevlisi ile Yeniçeri Ocağı’ndan bir gedikli görevlendirildiği belirtilmiştir
(BOA., MD 85, hk. 605, s. 97). İncelediğimiz 83, 84, 85 Numaralı Mühimme Defterlerinde eşkıyalığın
teftişi için yukarıda zikrettiğimiz hükümler dışında 12 hüküm daha tespit edilmiştir (Artan, 2016: 126130).
1.2.Palanka ile Kalelerin İnşa ve Tamir Edilmesi
Devlet görevlilerinin zulümlerinden ve eşkıyadan bıkan halk, şehirlerde palankalar yapıp sokakları
kapatıp savunma oluşturmak zorunda kalmıştır (Bayrak, 2015: 311). Halk güvenliklerini sağlamak için
bazen kendi imkânlarıyla palankalar inşa etmiş bazen de harap olan kaleleri tamir etmek için devletten
izin istemiş ve izin aldıktan sonra kale ve palankaların yapımını/tamirini yapmıştır. İncelediğimiz
belgelerde, eşkıyadan korunmak için Akkirman’a tabi Çobruca ve bağlı hasların reayasının, Tatarlar
tarafından vuku bulan tecavüzler ile Kazak eşkıyasının saldırılarından mallarını, köylerini ve kendi can
güvenliğini korunmak amacıyla masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla köylerine bir palanga
yapmak istemişler (BOA., MD 83, hk. 122, s. 140).
Bazen de eşkıyalık hareketlerinden hasar gören kalelerin tamir edilmesi ve top üretmesine izin
verilmiştir. Sinop mollasının, Sinop Kalesi’nin Karadeniz’de gezinen Kazak eşkıyasının kötülüğüne
mani olmak amacıyla kalede bulunan kırık ve kullanılamayan toplardan kalede ve kalitada
kullanılabilecek toplar döktürülmesi için Sinop’ta bir ocak tedariki hususundaki teklifinin uygun
görüldüğü; ancak daha sonra bu ocağın sürekli top üretip gemilere ve başka yerlere verir hale
gelmesinden kaçınılması istenmiştir (BOA., MD 83, hk. 100, s. 118). Ohri sancağındaki dağlı asilerin
taşkınlıklarından dolayı Debri kazası ahalisinin yerlerini terk edip kaçtıkları bildirildiğinden, Mat
kazasına tabi İstloş adlı kalenin tamir edilip, halkın oraya yerleştirilmesi ve korunması istenmiştir
(BOA., MD 85, hk. 528, s. 163).
1.3.Görevlilerin Uyarılması ve Görevlerine Getirilen Kısıtlamalar
Çok geniş topraklarda hüküm süren Osmanlı Devleti’nin idari, iktisadi, askeri ve sosyal teşkilatında
görev yapan pek çok memuru vardır. Devletin gelişme ve genişleme dönemlerinde bu teşkilatlarının
işleyişi de buna paralel olarak düzenli gitmiştir. Ancak XVI. yüzyılda her alanda bozulmaların
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görüldüğü gibi devlet görevlilerinde de bozulmalar başlamıştır. Bu bozulmaları dönemin kroniklerinde,
mahkeme kayıtlarında net bir şekilde görmekteyiz. Mahkeme kaydı mahiyetinde olan Mühimme
hükümlerinde de, devlet görevlilerinin yetkileri dışında işlere karıştığı, halka kötü davrandığı, zulüm
yaptığını, usulsüz vergi topladığı vb. gibi olaylara sıklıkla rastlamaktayız. Bu durumlar karşısında devlet
halkın şikâyet ve talepleri doğrultusunda görevlilere gerekli cezaları uygulama yoluna gitmiştir. Bu
tedbir mahiyetinde olan görevlilerin uyarılması ve görevlerine getirilen kısıtlama cezasına sıklıkla
başvurulmuştur.
Merkezi hükümet daima reayanın şikâyetlerine önem vermiştir. Eşkıyalık ile ilgili olan şikâyetlerin
ayrıca önemle üzerinde durmuş ve eşkıyalığı önlemek hususunda yetkilileri şiddetle uyarmıştır.
Eşkıyalığa sebep olanların devlet görevlilerinin olması, konunun daha da önemsenmesine sebep
olmuştur (Artan, 2016: 131). Eşkıya takibine görevlendirilen bazı yetkililerin halka zulmettikleri,
eşkıyayı himaye edip, yakalama hususunda ağır davrandıkları da olmuştur (Bayrak, 2015: 306). Böyle
davranan görevliler sert bir biçimde uyarılır, emre itaat etmezlerse katl olunacakları ve mallarının
başkasına verileceği kesin bir dil ile kendilerine bildirilmiştir. Görevlilerin kalabalık atlı ve sekbanlarla
dolaşmamaları istenmiştir. Bu uyarılar dikkate alınmadığından il içerisinde dolaşmalarının yasaklandığı
ve bu yasağa uyulması hususunda ikazda bulunulmuştur. Mesela; yasaklanmasına rağmen adamlarıyla
devre çıktığı bildirilen Karahisar mütesellimine engel olunmasını istemiştir (BOA., MD 85, hk. 591, s.
110). Bir başka olay ise, yine il üzerine devre çıkmak yasaklanmış olmasına rağmen, Bilecik, Lefke ve
Eskişehir taraflarında beylerbeyi, sancakbeyi ve mütesellimler tarafından il üzerine adamlar
gönderildiği, bunların bedavadan halkın erzakını aldıkları görülmüştür. Ayrıca devr ve selamiye akçası
adı altında halkın paralarını alıp, halka zulüm etmişlerdir (BOA., MD 85, hk. 539, s. 156). Başka
hükümlerde eşkıyalık yapan kişilerin uyarıldığı görülmektedir. 26 Mayıs 1629 Karaman Beylerbeyi’nin
adamı Birot Mustafa, Beyşehri’ne bağlı Kestivan, Bademlü ve Hasun köylerinde baskın düzenleyerek
ahalinin erzak ve eşyasını yağmaladığı, bazı köylüleri haps ettiği, fazla para aldığı, ırza tecavüz ettiği,
çarşı ve pazar bastığı, hayvanlarını aldığı, adı geçen köylerdeki ahalinin hakkının iadesi ve ahaliye
zulüm edilmemesi, eğer verilen hükmü dinlemese tekrar eşkıyalık faaliyetlerinde bulunsa cezasını
çekeceğine dair ikazda bulunulmuştur (BOA., MD 84, hk. 28, s. 17). Yine 25 Mart 1631’de gönderilen
hükümde Santorine kadınsının Kratova, Köstendil, İvranya, Ustrumca, İştip ve Tikveş kazalarındaki
eşkıyanın tesirsiz hale getirilmesiyle görevli olan Dergâh-ı Muallâ Müteferrikalarından Kratova Nazırı
Mehmed, Kratova kazasının Koçuna nahiyesi ahalisinden bazılarının ücretli sekban tutup halka
zulmedilmesine sebep oldukları bildirildiğinden, bu gibilerin uyarılması ve tuttukları sekbanların
dağıtılması istenmiştir (BOA., MD 85, hk. 708, s. 5). Numaralı Mühimme Defterlerinde eşkıyalığın
teftişi için yukarıda zikrettiğimiz hükümler dışında 4 hüküm daha tespit edilmiştir (Artan, 2016: 130133).
1.4.Ateşli Silahların Toplatılması
Eşkıyalık olaylarının önlenmesine yönelik alınan bir diğer tedbir ise ateşli silahların toplatılması
olmuştur. Ateşli silahların kırsal kesimde askerlerin dışındaki halk arasında yayılması da eşkıyalık
olaylarına ayrı bir boyut kazanmıştır. Devlet tüfekli gruplar ellerindeki silahları alıp onları bulunduğu
yerde istihdam etmeye politikası izlemiştir. Gönderilen hükümde, Kayseri’deki paşmaklık haslarından
Yahyalı köyünde halkın çiftçilikten vazgeçerek tüfek alıp eşkıyalığa başladığı bildirildiğinden, halkın
ellerindeki tüfeklerin toplanması ve yeniden toprağı ekip biçmeye başlamaları hususunda uyarılmaları
istenmiştir (BOA., MD 85, hk. 116, s. 570).
2.EŞKIYALIK HAREKETLERİNDE BULUNANLARA VERİLEN CEZALAR
Eşkıyalık suçundan yakalanan kişilerin öncelikle kendilerinden davacı olanlarla davaları görülmüş,
üzerlerine sabit olan hakları alınıp sahiplerine verilmiş ve son olarak da İslam Hukuku hükümlerine göre
cezalandırılmıştır. Eşkıyalık suçu için İslam Hukuku kurallarınca uygulanan katl, el-ayak kesme
cezalarının dışında, en fazla uygulanan bir diğer şer’i cezalandırma şekli sürgündür. Bu cezanın
uygulanması ile hem eşkıyalığa sebep olan kişiler, yaşadıkları ve suç işledikleri ortamlardan
uzaklaştırılmış, hem de örgütlenmiş olan eşkıya grupları dağıtılmıştır (Yakut, 2012: 27-28).
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Eşkıyalık suçu işleyen kişilere verilen had cezalarının dışında, bazı yardımcı cezalara da
başvurulmuştur. Bu cezalardan biriside hapis cezasıdır. Hapis, genellikle eşkıyalık suçu işleyen kişilere
yargılanmaları aşamasında ya da İstanbul’a gönderilip cezalandırılacak olan suçlulara bu süre içinde
uygulanan ek bir cezadır (Yakut, 2011: 134).
Osmanlı Devleti’nde eşkıyalık suçu işleyen kişilere verilen bir diğer cezalandırma şekli, kürek
cezalarıdır. Bu cezalandırma yönteminde, suçlulardan Osmanlı donanmasının kürekçi ihtiyacını
karşılamak amacıyla faydalanılmıştır. Ağır bir cezalandırma yöntemidir (Yakut, 2011: 183).
İncelediğimiz hükümlerde bu cezaların uygulanıp uygulanmadığı ve cezanın ne kadar sürdüğü
hususunda kesin bilgi verilmemektedir. İncelediğimiz hükümlerde eşkıyalık yapanlara bu cezalar
dışında idam, kalebentlik, görevden alınması, dirliklerin geri alınması ve maaşların kesilmesi gibi
cezaların da verildiği görülmektedir (Artan, 2016: 133-140; Artan, 2019, 56-57). Eşkıyalık olaylarına
karışan kişilere verilen cezalar 83 Nolu, 84 Nolu, 85 Nolu Mühimme Defterlerinde ki hükümler dikkate
alınarak incelenecektir.
2.1.Kürek Cezası
Osmanlı donanmasının ihtiyacı olan kürekçilerin temin edilme kaynaklarından biri, kürek cezasına
çarptırılan suçlulardı. Kürek cezasına çarptırılan suçlular, ekseriyetle Tersâne-i Âmire Zindanı’na teslim
edilmekte, bazen de doğrudan ihtiyacı olanların kadırgalarına götürülmekteydiler (Demirtaş, 2010, 340).
Suçluların cezalarının küreğe çevrilmesi doğrudan doğruya hükümdara aitti. Cezanın tespiti ise,
kazaskerler yapmaktaydı. İdama çarptırılanların ve sakatların kürek cezasına çarptırılmamaları
görülmektedir. Ayrıca küreğe gönderilecek kişinin suçu iyice araştırılıp ve tespit edildikten sonra
hakkında karar verilirdi (İpşirli, 1982, 203-248).
İncelediğimiz defterlerde eşkıyalık ve hırsızlık gibi suçlardan yakalanan kişilerin gemilerde kürek
cezasına çarptırıldığı görülmektedir. Mesela; 15 Ocak 1631’de Selanik’te ortaya çıktığı bildirilen
eşkıyanın yakalanıp ve suçu sabit olanların Selanik sancakbeyinin gemisinde küreğe konulmaları
emredilmiştir (BOA., MD 85, hk. 114, s. 572).
Ayrıca cezası bitenlerin salıverildiği de görülmektedir. 23 Nisan 1631 karışıklık çıkarıp ve üç kişiyi
bıçakla yaralamasından; küreğe konulan Yaralı Yusuf’un salıverilmesi istendiğini görüyoruz (BOA.,
MD 85, hk. 537, s. 154).
2.2.İdam Cezası
Osmanlı ceza hukukunda eşkıyalık yapan kişiye verilen en ağır ceza ölüm cezasıdır (Ata, 2021: 91).
İdam belgelerde “siyaset edilmesi”, “haklarında gelinmek” gibi ifadelerle geçmektedir (Artan, 2016:
135). Siyaseten katli gerektiren durumlar içinde özellikle padişahın şahsına, devlet ve topluma karşı
işlenen suçların ayrı bir yeri vardır. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir; Hırsızlık ve haramilik, yol kesme
ve eşkıyalık, kalpazanlık, zulüm, reayanın ürünlerine zarar vermek, devlet görevlilerince halkı ağır
vergiler yükleyerek halkı ezmek, sebepsiz yere mallarını el koyma, haps ve katl cezası vermek, narha
aykırı satış yaparak malları değerinde fazla fiyata satmak şeklinde sıralanabilir. Görevde ihmalkârlık ya
da tedbirsizlik ve savaştan kaçmak, padişaha itaatsizlik, padişaha isyan, padişahın meşruiyetini
sorgulamak, padişahın tahtına, canına saldırı, yalan söylemek, devlet işlerinde padişahı yanlış
yönlendirmek, padişahı tenkid ve ona hakaret etmek ise başlıca siyaseten katl sebeplerindendir (Katgı,
2013. 190-191). Ahmet Mumcu’ya göre, İslam ceza hukukunda siyaseten katl; halkın malını çalanlar,
etrafta zulüm yapanlar (eşkıyalar) için de gereken bir cezadır (Mumcu, 1963: 53).
İncelenen belgelerde idam cezası ile ilgili hükümde bulunmaktadır. Mesela; Mora’da eşkıyalık yapan
Yahya Çavuş’un yakalanması ve vücudunun ortadan kaldırılması emredilmiştir (BOA., MD 85, hk. 115,
s. 573).
2.3.Sürgün Cezası
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Osmanlı dünyasında “sürgün” kavramının iki farklı anlamı vardır. Bunlardan ilki “iskân ve
yerleştirme” karşılığıdır (Köksal, 2006: 283). Bu cezanın tercih edilmesinde yeni fethedilen verimli
yerlerin nakil ve iskânını kolaylaştırma amacı güdülmektedir. Bu politika özellikle Rumeli ve adaların
imar ve iskânı için gerekli görülmüştür (Barkan, 1952: 56-57).
İkincisi ise tamamen hukuki bir terimdir ve bir “ceza” çeşididir. Ceza olarak sürgün suçlunun
bulunduğu yerden başka bir yere belirli bir süre uzaklaştırılmasıdır. Sürgün hem şerî hem de örfî hukuk
kapsamındaki suç gruplarına uygulanabilir bir cezadır. Söz konusu cezaya adına kısaca askeri sınıf
mensuplarının muhatap olduğu gibi, reaya da ceza kapsamı içindedir. Devletin düzenine, siyasetine,
asayişine zarar verecek eylemler “memleketin şirâze-i nizamını ifsâda” götürecek “hâinâne hareket”
olarak değerlendirilmiş ve cezalandırılmıştır (Köksal, 2006: 284-289). Osmanlı Devleti sürgün cezasını
vermekteki maksadı; eşkıyalık faaliyetlerinde bulunan kişi ya da kişilerin bulundukları suç mahallinden
uzaklaştırılmasıdır. Ve yine bu gruplar örgütlenmişler ise de gruptaki kişilerin farklı yerlere gönderilerek
grubun dağıtılması amaçlanmıştır (Ata, 2021: 91).
Osmanlı ceza hukukunda bulunan cezalardan biri olan sürgün, bir mekândan bir başka mekâna
gitmektir. Kalebendlik cezasına benzetilmekte ama kalebentlik biraz daha farklıdır. Kalebentlik
cezasında, bir mekândan başka bir mekâna gönderildiği ve o mekânda kale içinde mahpus olarak kalınır
yani dışarı çıkmak yasaktır. Aralarındaki tek fark hapis cezasıdır. Dolayısıyla kalebentliğin, sürgüne
göre daha ağır bir ceza olduğunu söylenebilir. Eşkıyalık yapanlara verilen sürgün cezasını alan kişi veya
kişilerin devlete borcu varsa önce bunlar tahsil edildikten sonra sürgün yapılmıştır (Acehan, 2008: 1415).
Mühimme Defterleri’nde birçok suçlunun yakalandığında ya da suçu sabit olduktan sonra verilen
cezalardan biride kişilerin bulunduğu yerden sürgün edilmeleridir. İnceleme alanımız Mühimme
Defterleri olduğundan, ele alınacak sürgün cezaları bu kapsam çerçevesi içinde olacaktır. Mesela;
Mehmed’in Rodos Kalesi’ne sürgüne götürülmesi bu cezaya bir örnektir (BOA., MD 85, hk. 329, s.
357). Bir başka örnek ise, başka yerden gelerek Çal kazasının Beğlü köyüne yerleşip iki kişinin hanımını
gasp ettiği, Kayıpazarı denilen yerde bac adı altında halkın paralarını aldığı ve daha birçok fesat işlediği
bildirilen Celali artığı Deli Çirkin isimli kimsenin, hakkındaki iddialar sabit olduğu takdirde başka bir
yere sürülmesi emredilmiştir (BOA., MD 85, hk. 151, s. 537).
Sürgün cezası hemen verilen bir caza değildir, bu cezaya çaptırılacak kişini işlediği suç araştırılır, eğer
suçu kesinleşirse gereği yapılır. Hükümde de gördüğümüz üzere Mora’nın Holomiç kazasında Eşkıyalık
yaptığı söylenen Gazizade İbrahim’in hakkındaki iddialar doğrulanırsa, ahalinin isteği doğrultusunda
kazadan sürülmesi istenilmiştir (BOA., MD 85, hk. 234, s. 451).
Osmanlı reâyâsı olanlar, yerel yöneticilerin zulüm ve hukuka aykırı davranışlarına karşı her zaman kadı
veya diğer üst yöneticiler vasıtasıyla, ya da doğrudan saraya şikâyet hakları vardı. Buna rağmen
yöneticilerin asıl görevlerini unutup zalimce davranışları daha sık görülebiliyordu (Köksal, 2006: 290).
Mesela; Mora’da Traboliçe kazası sakinlerinden olup halka zulmettikleri bildirilen Ahmet isimli kadı
ve kardeşi Mustafa’nın “şaki” ve “ehl-i fesad” olup, halka zulüm ettiklerinden, bulundukları vilayet ile
alakalarının kesilip başka bir vilayete sürgün edilmeleri istenmiştir (BOA., MD 85, hk. 24, s. 662). Yine
başka bir hükümde, Trabolice Kadısı İbrahim’in adamları Bekir, Halil, Musli ve Receb isimli şakilerin
yakalanarak üzerlerine sabit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve adı geçen kadı ile kardeşinin
de Rodos Kalesi’ne sürülmeleri emredilmiştir (BOA., MD 85, hk. 254, s. 432). Bu hükümlerde
yöneticilerin görevlerini suiistimal ederek halka zulmettiğini görüyoruz.
Sonuç olarak devletlerin, otoritelerini güçlendirmek için tarihin her döneminde sürgün usulüne
başvurdukları söylenebilir. En ilkel insan topluluklarından modern toplumlara kadar, her toplulukta
mahiyeti farklı olmak kaydıyla sürgün usulüne rastlanır. Sürgün, bir yerden gönüllü ya da gönülsüz
uzaklaştırma, zorla göç ettirilmesi ya da siyasi iktidarın bir topluluk veya bireyi başka bir yere zorla
iskân ettirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu durumda sürgün, daha çok cezai müeyyide olduğu
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görülmektedir (Daşcıoğlu, 2007: 18-19). İncelediğimiz hükümlerde de “sürgünün” cezai müeyyidesi
söz konusudur.
2.4.Kalebentlik Cezası
Osmanlı hukukunda sıklıkla başvurulan cezalardan biri kalebendlik cezasıydı. Bu ceza çeşitli suçlar için
uygulanmaktaydı. Hapis ve kalebenlik cezası birbirine benzemekle birlikte, kayıtlarda farklı cezalar
olarak yer almaktadır. Özellikle arşiv kayıtlarında bu cezalar, kendi isimleri ile anılmaktadır.
Kalebendlik cezasının kalelerde infaz edilme mecburiyeti vardır. Kalelerde hapsedilir ve orada infaz
edilir. Hapis cezasında böyle bir şey yok, suçlular kale dışında da hapsedilir ve kale dışındaki
zindanlarda infaz edilmiştir (Demirtaş, 2010, 326).
Mustafa Avcı’nın ifade ettiği gibi eşkıyalık suçu için İslam hukukunda bir cezalandırma şekli olarak
gösterilen sürgün cezası, Osmanlı Devleti’nde ise bu ceza gerekli görüldüğü durumlarda ağırlaştırılarak
kalebendlik cezası şeklinde de uygulanabilmiştir. Bu cezalandırma şekli, sürgün ve hapis karışımı bir
cezadır. Kalebendlik cezası ile suçlular yaşadıkları yerlerden uzak şehirdeki kalelere gönderildikleri için
bir çeşit sürgün cezası oluyor. Bu suçlular surlarla çevrili kaleden dışarı çıkamadıkları için de bir çeşit
hapis cezası ile cezalandırılmış olurlar (Yakut, 2012: 27). İnceleme alanımız olan defterlerde de bu tür
cezalandırmalar görüyoruz. Mesela; Akşehir sakinlerinden olup eşkıyalık yapıp firar eden ancak
yakalanan Mustafa adlı kadının Cezair’e sürülerek orada hapsedilmesi emredilmiştir (BOA., MD 84,
hk. 83, s. 42). Bir başka hükümde, Akşehir’de kadı Avni’nin halka sürekli zulmettiğinden Kıbrıs’a
sürülerek, orada hapsedilmesi istenmiştir (BOA., MD 84, hk. 82, s. 41). Bu kişiler yaşadıkları yerlerden
uzak yerlere gönderilmiş ve kalelerde hapsedilmiştir. Bu ceza türüne kalebendlik denilmiştir.
2.5. Eşkıyanın Görevden Alınması
Devlet görevlilerinin eşkıyalık olaylarına karışmasından onları görevden alındıklarını görüyoruz.
Kütahya’da Anadolu Beylerbeyi Ahmet Bey’in mütesellimi olup, şaki olduğundan kendisinden şikâyet
edilmesi üzerine bu görevden uzaklaştırılan şahsın zimmetinde bulunan Ahmet Bey’e ait mahsulat, resm
vs. alacakların tahsil edilmesi istenmiştir. Yerine ise dürüstlüğünden dolayı Dergâh-ı Muallâ
sipahilerinden Osman’ın tayin edildiğini görüyoruz (BOA., MD 85, hk. 449, s. 233; BOA., MD 85, hk.
450, s. 234).
Misivri kazasındaki Haseki Sultan Evkafı’nın zabiti olup, 5-10 nefer adamla köylülere işkence yaptığı,
yiyeceklerini aldığı ve kanunsuz yere paralarını aldığı bildirilen Süleyman adlı sipahinin görevden
alınması ve vakıf köylerine müdahale ettirilmemesi istenilmiştir (BOA., MD 85, hk. 501, s. 186). Yine
aynı konuyla ilgi gönderilen bir başka hükümde, Süleyman adlı sipahi ile Hüseyin adlı kişilerin
görevden alınmaları ve vakıf köylerini müdahale ettirilmemeli istenmiştir (BOA., MD 85, hk. 502, s.
187).
2.6.Hapis Cezası
İncelediğimiz hükümlerde hırsız ve haramzadelerin yakalanıp hapsedilmesi için görevlendirmelerin
olduğunu görüyoruz. Mesela; Sapanca, Düzce Pazar, Gümüşabat, Akyazı, Sarı Çayır, Ab-ı Safi, Karasu,
Eskülü, Efteni ve Todurga kazalarındaki hırsız ve haramzadelerin yakalanıp hapsi için kethüdayeri
Süleyman’ın tayin edilmiştir (BOA., MD 84, hk. 71, s. 36). 16 Ağustos 1629’da ise, Sapanca, Düzce
Pazar, Gümüşabat, Akyazı, Sarı Çayır, Ab-ı Safi, Karasu, Eskülü, Efteni ve Todurga kazalarındaki hırsız
ve haramzadelerin bir kısmının yakalandığı belirterek, diğerlerinin de yakalanarak hapis edilmeleri
istenmiştir (BOA., MD 84, hk. 72, s. 37).
Vostiçe sakinlerinden eşkıya Yahya Çavuş’un yakalanıp, hapis ve teftiş edilerek neticenin arz edilmesi
ve gelecek emre göre hareket edilmesi istenmiştir (BOA., MD 85, hk. 98, s. 590; BOA., MD 85, hk. 97,
s. 589). Gerger ve Taş-ili nahiyelerinde Mehmet ve Kiçi Mustafa adlı şakilerin yakalanarak
hapsedilmeleri istenmiştir (BOA., MD 84, hk. 101, s. 50).
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2.7.Eşkıyalık Yapan Kişinin Dirliklerin Geri Alınması
Eşkıyalık yapanlara veriler bir diğer ceza türü de dirliklerinin geri alınmasıydı. Osmanlı eşkıyalık
yapanların dirliklerini ellerinden alıp başkasına devrederdi. Sadece eşkıyalık yapanların değil, sefere
katılmayıp firar edenlerinde dirlikleri ellerinde alınırdı (Artan, 2016: 139). İncelediğimiz hükümlerde
de bu cezanın uygulandığını görmekteyiz. 9 Mart 1631 yılında Üsküp ve Kratova kadılarına gönderilen
hükümde, Sipahi Mehmet Hüseyin, Kratova’da kız kardeşi ve hanımıyla birlikte hamam basarak, Sipahi
Receb’in hamamda bulunan ailesini dövüp, altın, gümüş ve mücevherlerini aldığından, Sipahi Mehmet
Hüseyin’in yakalanıp dirliğinin alınması ve üzerine sabit olan haklar alınıp sahibine verildikten sonra,
arza muhtaç bir durum yoksa şer’an hakkından gereken yapılması emredilmiştir (BOA., MD 85, hk.
668, s. 45).
2.8.Maaş Kesilme Cezası
Bu ceza genellikle ulufeli olup Eşkıyalığa kalkışanlara verilirdi. Suçu sabit olanların ulufeleri kesilirdi
(Artan, 2016: 140). Bolu’da, Çengeloğlu Divane Mustafa adlı sipahi kendisine tabi olan eşkıya Hasan,
Mehmed, Osman ve İbrahim ile eşkıyalık yaptığından ulufesi kesilmiştir (BOA., MD 84, hk. 11, s. 7).
Bu ceza türü de ulufelilerin eşkıyalığa kaymasını önlemeye yönelik bir çeşit önlem ve tedbir diyebiliriz.
SONUÇ
İncelediğimiz 83 Nolu, 84 Nolu ve 85 Nolu Mühimme Defterlerinde Osmanlı Devleti, yaşanan eşkıyalık
hareketlerine son vermek, olayları azaltmak ve halkın daha az zarar görmesini sağlamak için çeşitli
çözümler aramıştır. Eşkıyalık faaliyetlerin arttığı bölgelere bazı muhafaza görevlileri gönderip durumu
kontrol altına alınmaya çalışması bu önlemlerden biridir. İncelediğimiz hükümlerde alınan tedbirler
arasında eşkıyanın teftişi, görevden alınma, kefile bağlanma ve palanga ve kalelerin inşa edilmesi gibi
birçok tedbir olmuştur. Osmanlı Devleti’nde eşkıyalık suçuna karışanlara çeşitli cezalar verilmiştir.
İncelediğimiz defterlerde eşkıyalık suçunda bulunanlara idam, sürgün, kürek, hapis, dirliğin alınması,
görevden alınan, maaş kesilmesi gibi cezalar verilmiştir.
Sonuç olarak belgelerden gözlemlediğimiz kadarıyla alınan tedbirler ve verilen cezalar eşkıyalık
olaylarını azaltmaya yönelik olmuştur. Kesin bir çözüm arayışı içine girilmemiştir. Olayın derinine
inilmeyerek olay bazı tedbirler ve cezalarla kapatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca belgelerde bu hükümlerin
uygulanıp uygulanmadığı hakkında da bilgi verilmemektedir. Olay hakkında fazla detay verilmeyip
eşkıyalık yapanın hakkında verilen kararların, alınması gereken tedbirlerin ve cezaların neler olduğuna
dair bilgilere ulaşabiliriz.
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XX YÜZYILIN İLK BÜYÜK GÜÇ MÜCADELESİ RUS-JAPON SAVAŞI
AMRAH BAYRAMOV*
Özet
XIX. yüzyıl dünyada bilim, teknoloji, iktisadi, sosyal ve askeri alanda en fazla değişim ve gelişimin yaşandığı
yüzyıl olarak bilinmektedir. Bu değişim ile birlikte dünyanın büyük devletleri diplomasi ve askeri alanda güç
mücadelesini de hızlandırmıştır. Avrupalı devletler yeni sömürge arayışı için kıyasıya mücadeleye girmiştir. Bu
sömürge devletlerinin başında Portekiz, İspanya, Hollanda ve İngiltere görülmektedir. Uzak Doğudan Batıya kadar
uzanan ticaret yollarını ele geçirmek ve deniz ticaretini geliştirerek, bu ticaret yollarının etkisini azaltmak için bu
güç mücadelesi, Avrupa devletleri ile sınırlı kalmamıştır. Uzak Doğudaki siyasi ve askeri gelişmeler Çarlık Rusya
ve Japon İmparatorluğu’nu karşı karşıya getirmiştir. Çarlık Rusya’nın Uzak Doğuda yayılmacı politikası ve
Çin’deki siyasi karışıklıkdan yararlanarak Mançurya’nı ele geçirmesi Japonya ve İngiltere’ni harekete geçirmiştir.
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Çarlık Rusya ve Japon İmparatorluğu arasında yapılan bütün siyasi görüşmeler
sadece olası bir savaşı ertelemiştir. XX. yüzyıla gelindiğinde Rusların bölgede işgalci faaliyetlerini artırması
sonucu 1904 yılında Japonya, Çarlık Rusya’ya savaş ilan etmiştir. Çalışmada Rus-Japon Savaşı’nın gidişatı ve
sonuçları araştırılırken, savaşa katılmış olan Azerbaycan Türkü General Aliağa Şıhlınski’nin hatıratları ve konuyla
ilgili eserler kullanılmıştır. Çarlık subaylarından olan General Şıhlınski’nin hatıratlarından, Rus ve İngiliz
kaynaklarından da yararlanarak Rus-Japon Savaşı’nın gidişatı, yapılan muharebeler, Japon ordusunun başarılı
askeri harekatları ve Rus ordusunun mağlubiyetinin sebebleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rus- Japon Savaşı, Çarlık Rusya, Japonya, Port-Arthur Baskını
FIRST GREAT POWER STRUGGLE OF THE 20TH CENTURY: RUSSIAN-JAPANESE WAR
Abstract
XIX. century is known as the century in which the most change and development took place in science, technology,
economy, social and military fields in the world. With this change, the great states of the world have accelerated
the power struggle in the diplomacy and military field. European states have entered into a fierce struggle in search
of a new colony. Portugal, Spain, Holland and England are seen at the beginning of these colonial states. This
power struggle was not limited to European states in order to seize trade routes extending from the Far East to the
West and to reduce the influence of these trade routes by developing maritime trade. Political and military
developments in the Far East brought Tsarist Russia and the Japanese Empire against each other. The expansionist
policy of Tsarist Russia in the Far East and its capture of Manchuria by taking advantage of the political turmoil
in China mobilized Japan and Britain. XIX. Since the middle of the century, all political negotiations between
Tsarist Russia and the Japanese Empire only postponed a possible war. XX. In the 19th century, as a result of the
Russians increasing their occupying activities in the region, Japan declared war on Tsarist Russia in 1904. In the
study, the course and results of the Russo-Japanese War were investigated, the memories of the Azerbaijani folk
song General Aliaga Shihlinski, who participated in the war, and related works were used. The course of the
Russian-Japanese War, the battles fought, the successful military operations of the Japanese army and the reasons
for the defeat of the Russian army were investigated by making use of the memoirs of General Şıhlınski, one of
the Tsarist officers, and Russian and British sources.
Keywords: Russian-Japanese War, Tsarist Russia, Japan, Port-Arthur Raid.
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Dünya tarihine bakdığımız zaman büyük güçlerin yeryüzünü bölerek eğemen olmaya çalıştığını
görmekteyiz. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ister Avrupa’da isterse de Uzakdoğu’da çıkar
çatışmasına giren büyük güçler, hem diplomasi alanında hem de askeri alanda kıyasıya mücadele
vermişlerdir ( Sertçelik, 2018: 279). Bir nevi sömürgecilik yarışına giren Avrupalı güçlere 19. yüzyıldan
itibaren Rusya ve Japonya’da katılmaya çalışmıştır. Daha sonra Uzakdoğu’da sömürgecilik çıkarlarının
çatışdığı bu iki ülke, 20. yüzyılın başlarında modern silahların da yaygın olarak kullanıldığı bir savaşa
gireceklerdir. Peki Rusya ve Japonya sömürgecilik yarışına nasıl katılmış ve ne için karşı karşıya
gelmiştir?
Rusya, sömürgeci güç yarışına katılır katılmaz hızlı bir şekilde eğemen bir pozisyon elde etmiştir. 1648
yılında gerçekleşen Vestfalya Barış Antlaşması zamanı temsilci olarak bile davet edilmeyen Rusya, 18.
yüzyılın ilk yarısından sonra her Avrupa savaşına aktif olarak katılmış ve büyük bir askeri güce
ulaşmıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi toplandığı zaman Rusya belki de Avrupa devletleri arasında
en büyük güç haline gelmeyi başarmıştır ( Kissinger, 2000: 153). Japonya ise Asya devletleri arasında
Batılı devletlerinin dünya çapındaki sömürgeci işgallerine karşı kendi tepkisini ilk önce ortaya
koymuştur. Kendi ulusal gelenek ve kültürünü her zaman yaşatmaya çalışan bu Asya ülkesinin yükselişi
1590 yıllarına tesadüf etmektedir. Toyotomi Hideyoşi isimli bir savaşçının rakiplerini mağlup ederek
Japon adalarını birleştirmesinden sonra dünyanın en büyük ordusunu da yaratmayı başarmıştır. Hemen
arkasınca Hideyoşi yedi yüz gemi ve 160.000 askerle Kore’ni ele geçirmek ve Çin’i işgal etmek için bir
sefer düzenlemiştir. Japon orduları, dönemin Kore başkenti Pyongyang’a ulaşınca Çin bölgeye askeri
müdahele etmek zorunda kalmıştır. Mağlup olan Japon ordusu geri çekilmiş ve beş yıl süren politik
müzakerelerden sonra Uzakdoğu’da statüko yeniden kurulmuştur. Bu savaş sonrası Japonya, kapalı ülke
politikası izleyerek tam iki yüz yıla aşkın bir sürede dünya düzenine katılmaktan uzak durmaya
çalışmıştır (Kissinger, 2014: 201-202). Rusya ise devamlı olarak savaşmak ve sınırlarını genişletmiştir.
Kendini daima bir tehlike altında hiseden Rusya, sınırlarını genişletmek adına büyük bir yabancı tehlike
miti yaratmıştır. Bu mitle, Rusya Moskova’dan Doğu Avrupa’nın içlerine, Orta Asya’ya ve Pasifike
doğru genişledikce güvenlik arayışı yerini bir sömürgeci yayılmaya bırakmıştır. Avrupa güvenlik
statükosu içinde yavaş yavaş tehlike oluşturmaya başlayan Rusya, sınırlarını karşı konulamaz şekilde
her gün daha da genişletmeye çalışmıştır. Bu yayılmacı politikayı, Rus devlet adamları güvenlik terimi
ile adlandırmaya başlamışlardır. 1864 yılından itibaren Rusya, bu terimi yayılmacı politika ile aynı
anlamda kullanmıştır (Kissinger, 2000: 154).
Japonya izlediği iki yüz yıla aşkın bir tecrid polikasının 1853 yılında Tokyo Köfrezine girerek,
Amerikan savaş gemileri ile karşı karşıya kalmakla terk etmiştir. Bu yıldan itibaren Japonya, dünya
küresel düzenine katılma yolunu seçmiştir. 1886 yılından itibaren Japonya, güçlü bir donanma inşa
etmeye başlamıştır. Daha sonrasında Kore ve Çin’i istila eden Japonlar, Asya’da bir sömürgeci güç
haline gelmiştir. 1902 yılında Büyük Biritanya ile imzalanan anlaşma, daha sonrasında Batılı bir güç ile
Asyalı bir güç arasında stratejik işbirliği ve askeri bir ittifaka doğru yol almıştır (Kissinger, 2014: 203206). İngilizlerin bu anlaşmanı imzalama sebebi ise Rusya’nın devamlı olarak Asya’da yayılması
olmuştur. Rusya’nın İran’a, Boğazlara, Çin’ ve Hindistan’a doğru askeri ilerlemesi, İngiliz sömürgeci
politikası ile çatışmıştır (Kissinger, 2000: 160). Rusya’ya karşı Japonya’nın yanında yer almayı tercih
eden İngilizler ise Avrupa’da bir yalnızlık politikası izlemiştir. Japonya ise kendi sömürgeci alanları
olarak gördüğü Mançurya ve Kore yarımadası uğrunda Ruslara karşı mücadele vermiştir. Politik
görüşmelerle başlayan bu mücadele, 1904 yılında savaşla sonuçlanmıştır. Rus-Japon Savaşı olarak
dünya tarihinde yerini alan bu savaşta, Ruslarla birlikte Rus Ordusu bünyesinde Türk toplumuna ait
asker ve subaylarda savaşmıştır. Bu çalışma, Rus-Japon Savaşı’na götüren süreci, savaşın gidişatını ve
sonuçlarını aydınlatacaktır.
I.UZAKDOĞU’NU RUS-JAPON SAVAŞI’NA GÖTÜREN SÜREÇ
XX. yüzyılın ilk büyük çarpışması olarak bilinen, 1904-1905 yılları arasında gerçekleşen Rus-Japon
Savaşı, Rusya’nın yenilgisi ve Doğu Asya’da güç dengesinin değişmesi ile sonuçlanmıştır (Mainardi ,
2019-2020: 6). 1903 yılından itibaren Uzak Doğu’da durum çok hassas bir hal almış, bölgede Japon ve
Rus yayılmacılığı hız kazanmıştır. 1868 yılına kadar Batı ülkeleri tarafından alay edilen, zayıf görülen
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Japonya, Mejii Hükümetinin iktidara gelmesi ile hızlı bir gelişme yaşamıştır. Yurtdışında okuyan ve
yurtiçinde çalışan uzmanlardan yardım alan Japon Hükümeti ülkeyi modern bir endüstüryel devlete
dönüştürmek için bir kampanya başlatmıştır. Japon Hükümeti, Batı’nın teknolojisini, siyasi kurumlarını
ve askeri bilimini örnek alarak, kısa sürede modern, verimli ve disiplinli ordu ve donanma kurmayı
başarmıştır (Kowner, 2001: 19). Yurtdışından yapılan maddi yardımlar sonucu güçlenen Japon ordusu,
Rusya donanmasına karşı koyacak niteliğe gelmiştir (Ягодов, 1993: 76). Rus-Japon Savaşı sonucu
mağlub olan Rus ordusu ise 19. yüzyılın sonlarında bir gerileme dönemi yaşamıştır. 1877-1878 yılları
arası gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren Rus askerleri hiç savaşmamıştır. Yavaş yavaş
günlük garnizon yaşamına uyum sağlayan asker ve subayların sadece kolonyal seferlere katılmak
dışında hiçbir savaş becerisi gelişmemiştir. Ayrıca Rus ordusu içinde gelişen hürriyet düşünceleride
birçok üst kademe subayların ordudan uzaklaştırılması ile sonuçlanmıştır. Geride kalan subaylar ise üst
makamlara ulaşamasa da kendi pozisyonunu korumaya çalışmıştır (Pavlov, 2015: 36). Bütün bu eksiklikler
ve komutanlar arasındaki çekişmeler Rus-Japon Savaşı’na da yansımıştır. Rusların aksine Japonlar
1894-1895 yılları arası Çin’e karşı başlattığı savaşı kazanmış ve Doğuda ilk sömürge devleti olarak
yükselmiştir. Savaş sonucu Çin’le imzalanan Simonosek antlaşması ile Japonya, Liaotung
Yarımadasını, Port Artur’u ve Tayvanı ele geçirerek, bu yolla Mançurya bölgesine müdahale şansı elde
etmiş olacaktır. Japonya’nın bu işğalci politikası, ABD ve İngiltere tarafından desteklenmiş ve
Rusyanın doğu sınırlarını tehdit altında bırakılmıştır (Сидоров, 1954: 5). Fransa ve Almanya ile bilrik
oluşturan Rusya, Japonya’yı anlaşma ile elde ettiklerinden vazgeçmek zorunda bırakmıştır.
Çarlık Rusya, Avrupa’da siyasi bir mücadele verirken, Doğu’da da hızla askeri ilerleme kaydetmiştir.
Çin’de çıkan Bokser ayaklanmasını fırsat bilen Rusya, Mançurya’ya yerleşmiş ve Port Arthur limanın
kullanımın devralmıştır (Payne, 1990: 7). Her iki tarafın emperyalist hırsları, Rusya’nın Port Arthur’u
alması ile çatışmaya sürüklenmiştir. Ayrıca Rusların, Mançurya madencilik imtiyazlarını elde etmesi ve
Trans Sibirya Demryolunun inşası Japonlar için kabuledilemez bir gerekçe olmuştur. Başından beri
Japon yayılmacılığını engelleyen Rusya, Japonya için artık büyük bir tehtit olarak görülmüştür (Michael,
2008: 7)
. Durum yalnızca Japonya için kabuledilemez değildir. Birde Doğu’da sömürge alanları bulunan
İngiltere, Rusya’nın bu yayılmacılığından rahatsız olmuştur. Kendi çıkar alanlarını korumaya çalışan
İngiltere ve Amerika, Japonya’ya destek sağlamıştır. İngiltere birazda ileri giderek Japonya ile bir
anlaşma imzalamıştır. Zira Doğu’da Rus yayılmacılığını engelleyecek tek güç Japonlar olmuştur.
İngiltere-Japonya ittifakı, Japonları olası bir savaşda üçüncü bir ülkenin müdahilesinden kurtarmıştır.
Asıl amaç ise Uzakdoğu’daki mevcut statükoyu korumak olmuştur (Sertçelik, 2018: 280). Amerika ise
Uzakdoğu’daki kendi çıkarlarını korumak için Kişinev Pogromu10 üzerinden Rusya’ya baskı yapmaya
çalışmıştır. Rusya’da Yahudilerin toplu şekilde sürgünü ve katledilmesi, Amerika’nın Mançurya
üzerinde Rusya’ya baskı kurması için pogromu kullandığı iddia edilmektedir (Kowner, 2001: 36).
Japonya için Kore yarımadası hayati derecede ehemiyyetli olmuştur. Rusya yayılmacılığından
kendilerini savunmak için Japonlar, Kore’yi tampon bir bölge olarak görmüştür. Fakat Rusların
Mançurya’ya sahip olması ve Kore’ye dair faaliyetleri, Rusya’nın Kore’ye sahip olma isteğinin
göstergesi olmuştur. Her iki taraf Mançurya ve Kore konusunda müzakerelerde bulumuştur. Bölgenin
stratejik doğasından dolayı taraflar arasında çıkar yolu bulunamamıştır. Eğer Mançurya ve Kore’yi kim
kontrol altında tutarsa, gelecekte askeri gücünü artıracak stratejik bir dayanak elde etmiş olacaktır.
Bunun içinde Kore konusunda her hangi bir uzlaşmaya varılamamıştır. Japon Hükumeti’nin Rusya'nın
artan gücüne ilişkin korkuları ve Kore’deki bölgesel çatışmanın gelecekteki büyük bir savaşa dönüşmesi
endişesi, Japonya’yı önleyci savaş stratejisi üzerinde düşünmeye teşvik etmiştir (Streich, 2016: 497).
Japonların Batı ile ilgeilenmesine rağmen, hiçbir Japon Rusya hakkında bilinçli olmamıştır. Bu açığı
kapatmak için Kokuryukai (Siyah Ejderha Topluluğu)11, faaliyete başlamıştır. Rusya’ya karşı
10

Çarlık Rusya’nın Besarabya bölgesinin başkenti Kişinev’de Yahudilere karşı 6-7 Nisan 1903 tarihinde gerçekleşen
ayaklanmadır. Pogrom: dinsel, etnik veya siyasi nedenlerden dolayı bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleridir. Bu şiddet
hareketleri genellikle evleri, işyerlerini veya ibadet yerlerini tahrip etmek, insanları dövmek, yaralamak, tecavüz etmek veya
öldürmekten oluşmaktadır.
11 20. yüzyılda Japonya’nın dış ilişkilerinin yürütülmesinde, siyasi dernekler (bunlara baskı grupları da diyebiliriz) özellikle
Japonya'nın Çin ve diğer Asya ülkeleriyle ilişkileri üzerinde hatırı sayılır bir siyasi etki yarattılar . Bu siyasi derneklerden en
bilinenlerinden biri, 1901 yılında kurulan ve 1946'da Amerikan işgali sonrası aşırı milliyetçi bir dernek olarak yasaklanan
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Japonya’nın savaşa hazırlanmasında bu topluluğun büyük faaliyetleri olmuştur. Kısa sürede gezginler
sayesinde bölge hakkında detaylı bilgi toplanmış ve haritalar çizilmiştir. Ayrıca Rusca eğitim gören
topluluk üyeleri savaşda tercüman olarak da çalışmıştır (Jacob, 2014: 117). Bu topluluğun faaliyetleri sonucu
Japonlar, savaş hazırlıklarını hızlandırmıştır.
1903 yılına gelindiğinde Japon hükümeti, dış ülkelerden gelen istihbarat raporları sonucu, Rusların
savaş hazırlığının son aşamasında olduğunu tamamen öğrenmiştir. Hatta dış ülkelerde bulunan Japon
istihbarat elamanları, mütamadiyen Rusların bölgeye silah ve asker sevk ettiklerini ve bu sevkiyatta
Trans Sibirya demiryol hattını kullandıkları malumatını da hükümete bildirmişlerdir. 1903 yılının son
aylarında Rusların Port-Arthur limanına destek için Avrupa sularından savaş gemilerini yola çıkardığı
malumatı da istihbarat raporları arasında yer almıştır (Koda, 2005: 20). Fakat Japon hükümeti,
diplomatik görüşmeler yoluna gitmiş, Rusya ile müzakereler başlatmıştır. Japonların bütün çabalarına
rağmen Ruslar, görüşmelere isteksizce yanaşmış ve ileri sürülen bütün Japon önerilerine ters düşecek
cevaplar vermiştir. Porth-Arthur limanı konusunda kendi kararları üzerinde ısrarala duran Ruslar, Kore
konusunu da görmezden gelerek, diplomatik görüşmelerin bir parçası bile saymamışlardır. Defalarca
Rusya tarafından aynı cevabı alan Japon hükümeti, diplomatik görüşmeleri durdurmak zorunda
kalmıştır. En son diplomatik görüşmeler, 1904 yılının Şubat ayı başlarında gerçekleştirilmiş, fakat
Japonlar, olumlu hiç bir ilerleme elde etmemiştir. Savaşmakdan başka çaresi kalmayan Japon hükümeti,
6 Şubat 1904 tarihinde St. Petersburg elçisini geri çekerek, diplomatik müzakereleri durdurmuştur
(Michael, 2008: 10). Ruslar olası bir savaşdan çekinmemiş, Japon askerlerinin küçük bir yarımada olan
Kore için Rus ordusuna karşı savaşa girmeye istekli olacaklarına inanmamıştır
(https://academicworks.cuny.edu/qb_pubs/17/ (20.11.2020)). Hatta Rus Çarı II. Nikola, Japonları zayıf,
kadınsı, ırksal olarak aşağlık olarak adlandırmıştır. Çarın bu hatası, savaş zamanı Japonya’nın askeri
kapasitesini küçümsemesine neden olmuştur. Bu küçümseme, savaş ilerledikce alınan hatalı kararlar ve
mağlubiyetle sonuçlanan hatalı stratejilerle kendini kanıtlamıştır (Kowner, 2001: 20). Japonların 8 Şubat
1904 tarihinde Rusya’ya savaş ilan etmeden Port-Arthur’daki Rus filosuna saldırması ile başlayan RusJapon savaşı iki yıla yakın sürmüş ve Japonlar kısa sürede Kore’ye ayak basmış, Mançurya’daki Rus
mevzilerine saldırmıştır.
II. RUS-JAPON SAVAŞI’NIN GİDİŞATI VE SONUÇLARI
Rus-Japon Savaşı’nın temellerini atan çatışma, 18 Şubat 1904 tarihinde Mançurya’da gerçekleşmiştir.
Rus 1. Trans Baykal Kazak birliği komutanı General Mişenko, 15. Doğu Sibirya atıcı alayının
birliklerini de komutası altına alarak Kore sınırlarına ilerlemiştir. Önceden Kore sınırlarını gözetleyen
Japon komutan ve askerleri, Rus keşif birliği ile karşılaşınca aralarında bir çatışma yaşanmıştır. Fakat
General Mişenko, çatışmanın bir savaşa dönüşmemesi için İçju kasabasına çekilmiştir. Bir kaç gün sonra
baş karargahdan saldırı emri alan General Mişenko ve birlikleri Japon ordusuna karşı harekete geçmiştir.
Japonlar ise karşı bir saldır stratejisi izlemiştir (Апушкин, Османов, 2005: 81-111). Savaş öncesi Japon
donanmasının denizde altı savaş gemisi, yeddi zırhlı ve on zırhsız kruvazör ile 20 muhripi mevcut
olmuştur. Buna karşı Rusya’nın Pasifik Filosu’nun Vladivostok'ta üç zırhlı ve bir zırhsız kruvazörle
tamamlanan, Port Arthur limanında yedi savaş gemisi, bir zırhlı ve beş zırhsız kruvazör ile 25 muhrip
gemisi bulunmuştur. Karada ise Rusların yedek kuvvet sayısının 3,8 milyon ve aktiv personal sayısının
1,1 milyondan fazla olmasına rağmen, Port Arthur’da bulunan Rus kuvvetlerinin sayısı 140-148 bin
arası olmuştur. Japonların kara kuvvetlerinin sayısı 180 bin olarak, yedek askerlerle birlikde bu sayı 850
bine ulaşmıştır (Streich, 2016: 498). Bu güçle Ruslara karadan ve denizden supriz bir saldırı düzenleyen
Japonlar, 26 Şubat 1904 tarihinde Rusların Port-Arthur limanında demirleyen savaş gemilerine
saldırarak, Rus-Japon Savaşı’nı başlatmıştır. 30 Mart’da Japon askerleri, Admiral Makarov’un komuta
ettiyi Petropavlovsk adlı savaş gemisini batırdıktan sonra, hızlı bir şekilde Bitszınko yakınlarında karaya
asker çıkarması yapmıştır. Çıkartma sonrası Japon askerleri, hızlı bir şekilde Rus hatlarına saldırmıştır.
Fakat Rusların güçlü topçu ateşi ile Japonlar geri püskürtülmüştür. 15 Mayıs’da Zelyonıye Gorı
dağlarına saldıran Japon birlikleri ile Rus Ordusu arasında muharebe, 16 Haziran’a kadar sürmüş ve
Kokuryukai'dir. Amur Topluluğu ve Kara Ejderha Derneği" olarak da adlanmıştır. Kokuryukai, Japonya'yı Batılı güçlerle
savaşa yönlendirmek için yayılmacı bir politikanın da merkezi olarak bilinmektedir (https://www.cambridge.org/)
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Japonlar geri çekilmiştir. Bu çekilmeni fırsata çeviren Rus birlikleri, Volki Gorı dağları arasında bulunan
sahaya tamamen hakim olmuştur (Şıhlınski, 1984: 49-91).
18 Nisan’da güçlü bir Japon saldırısı gerçekleşmiştir. Topçu birliklerinin de desteği ile saldırıya geçen
Japonlar, Doğu Sibirya alayını Jinzhou kıstağında geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Komutan
Kaştalinski koutası altındaki birliklerin çekildikleri mevzileri, Japon askerleri hızla doldurmağa
başlamıştır. Doğu Sibirya birlikleri Mançurya’dan gelen Rus birlikleri ile birleşerek sayıların artırmayı
başarmıştır. Fakat 4 Mayıs’a kadar süren savaşlar sonucu komutan Kaştalinski’nin komutası altında
sadece bir birlik kalmıştır. 12 Mayıs’da güçlü bir Japon saldırısı başlamıştır. Jinzhou bölgesi tamamen
Japonların kontrolüne geçmiştir. Rus topçu birliklerinin sağlam desteğine rağmen Rus kara kuvvetleri,
Japonlar tarafından Port-Arthur kalesine doğru geri çekilmek zorunda bırakılmıştır (Апушкин,
Османов, 2005: 85-111). Japon birlikleri, karargahdan aldıkları emirle, 17 Temmuz 1904 tarihinde geri
çekilen Rus askerlerine saldırarak Rusları Port-Arthur kalesine kadar sıkıştırmıştır. Geri çekilen Rus
birlikleri, kumandanlığın emir ile Port-Arthur kalesine sığınmak zorunda kalmıştır. Bu tarihten itibaren
Port-Arthur Savaşı resmen başlamıştır (Şıhlınski, 1984: 49-91).
Kale sağlam savunulması için üç cepheye ayrılmış ve her bir cepheye bir general komuta etmiştir. Rus
ordusu denizde ve karada disiplin sorunları yaşasa da kalede yüksek br displin hakim olmuştur. Kalenin
savunması için 6419 topçu gönderilmiştir (Виниченко, 2013: 12). Uzakdoğuda Rusya sınırlarını korumak
için 38 kolordu bulunmuştur. 1903`de ise bu birliklere ilaveten 32 alay ve Sibirya atıcı alayı
gönderilmiştir. Kale savaşı zamanı bu birliklerden geriye kalanlar da Port-Arthur kalesinde bulunmuştur
(Куропаткин, 2003: 501). Japon birlikleri, kaleyi ele geçirmek için durmadan topçu ateşi ve piyade
saldırısı gerçekleştirmiştir. Fakat Rus topçuları ve savaş gemilerinin ateşleri ile bu saldırılar
engelenmiştir. Japon saldırıları zamanı kalede bulunan topçu birlikleri arasında büyük zayiat
yaşanmıştır. Ağustos ayında Japon birlikleri Drakonovıy Hrebet dağına güçlü bir saldırı başlatmıştır.
Şıhlınski’nin de komuta ettiği topçu birliklerinin, ateşi sonucu Japon saldırısı durduruluştur. Rus
topçuları, Japon saldırısını durdurduktan sonra, Japon birliklerinin de yerleştiği sivillerin yaşadığı
köyleri bombalamıştır. Bu bombalamalar karşısında tutunamayan siviller ve Japon askerleri köyleri
boşaltmak zorunda kalmıştır. Bu yenilginin intikamını almak için 10 Ağustos 1904 tarihinde Rus
hatarına gece saldırıya geçen Japon birlikleri, Rus toplarının ve gemilerinin ateşi ile durdurulmuştur. Bu
saldırı Japonlar için 15 bin askerin canına mal olmuştur. 6 Eylül’de kalenin Kuzey hatlarına saldıran
Japonlar, bölgeyi ele geçirmiştir. 13 Eylül’deki Batı hatlarına saldırı ise Ruslar tarafından geri
püskürtülmüştür. Japon Ordusu, bütün Rus hatlarını Eylül ayı boyunca topçu ateşi ile sarsmaya
çalışmıştır. Topçu ateşinden sonra saldırıya geçen Japon birlikleri, güçlü Rus mukavimeti ile
karşılaşınca geri çekilmek zorunda kalmıştır. 13 Kasım 1904 tarihinde Japon birlikleri Doğu cephesi
boyunca topçu ateşi ve saldırı başlatmıştır. Bu saldırılar sonucu bir çok yüksek rütbeli Rus subayı
öldürülmüş veya yaralanmıştır. Güçlü saldırıya rağmen Japonlar, Doğu cephesini yaramamış ve bütün
dikkati Batı cephesine yöneltmiştir. Japonlar bölgede control sağlamak ve birliklerini ateş altında tutan
Rus gemilerinin yerini tespit etmek için Vısokaya Gora dağına bir saldırı düzenlemiştir. 14 Kasım’da
dağ uğrunda başlayan şiddetli çatışmalar, 23 Kasım’da Japon zaferi ile sonuçlanmıştır. Japonlar bu
stratejik yüksekliği ele geçirmekle, Ruslar üzerinde büyük üstünlüğe sahip olmuşlardır. 2 Aralık 1904
tarihinde Japonlar, Port-Arthur Kalesi’ni toplarla ateşe turmuş ve kale komutanı General Kondratenko
başta olmakla bir çok subay öldürülmüştür. Her tarafdan kaleye saldıran Japon birlikleri kısa sürede Rus
hatlarını yarmıştır. Bu saldırıdan 17 gün sonra yeni kale komutanı Stessel, kaleni teslim etmek için
Japonlara elçiler göndermiştir. Teslim şartları konuşulduktan sonra Rus birlikleri, kaleyi Japonlara
teslim etmiştir (Şıhlınski, 1984: 49-91).
Japonlar, kalede bulunan Rus askerlerinin hepsini esir almış ve subaylardan yalnızca savaşa birdaha
katılmamak yazılı şartını imzalayanları serbest bırakmıştır. 25 Aralık 1904 tarihinde bütün esirler ve
savaş ganimetleri Japonya’ya aparılmıştır. Rus-Japon Savaşı sonrası 70.000 Rus ve 2000 Japon askeri
esir alınmıştır. Japonlar genelde Rus esirlere karşı cömert davranırken, Japon esirlerle ilgili büyük bir
endişe hakim olmuştur. Japonlar bu savaşla daha once Çin’e karşı olduğu gibi kendi hedeflerine ulaşmak
için Rusya’ya karşı da askeri güçe başvurmuştur. İngiltere ve Batı’nın sadık müttefiki olarak görünen
Japonya’nın bir genişleme planı da var olmuştur. Rus-Japon Savaşı sonrası Japonya, Batı Devletleri
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tarafından askeri olarak güçlü görülmekle birlikte güvenilmez bir müttefik olarak da tanımlanmıştır
(Lone, 1998: 6-7). Japonya’nın bu savaş sonrası elde ettiği olumlu temsil, Birinci Dünya Savaşı sonrası
milliyetçi ve saldırgan bir dönüşüm geçirmiştir. İkinci Dünya savaşı zamnı Japon ordusunun Çin’i işgali
ve Pearl Harbor’u bombalaması sonucu Batı medyası, Japonları cani, işgalci, insanlık dışı adamlar
olarak tasvir etmiştir (Kowner, 2001: 37). Bu da Japonya’nın dünya kamoyu gözünde itibar
kaybetmesine ve kötü bir izlenim bırakmasına neden olmuştur.
Rusya ise bu savaşın mağlup tarafı olarak iç politikada büyük sorunlar yaşamıştır. Devrimi tetikleyen
olaylarla birlikte Rus politik camiası da alt üst olmuştur. 1906 devrimi de Rus-Japon Savaşı’nın sonucu
olarak görülmektedir. Rusya’da yayın yapan gazete ve dergiler savaş sonrası Rus subay ve asilerin
beceriksizliyini ve işe yaramazolduklarını kamoyuna yansıtmaya başlamıştır. Duma ile Çar arasında
savaş sonrası yaranan anlaşmazlıklarda Rusya’nı çöküşe götüren süreçin önünü açmıştır (Павлов.,
Петров, 1993: 15). Rusya’nın 1904-1908 yılları arası askeriyeye 825 milyon ruble harcadığı da bilinen
bir gerçektir. Bütün bu harcamalara rağmen, Rusya’nın Rus-Japon Savaşı’nı kayb etmesinin bir çok
nedeni olmuştur (Куропаткин, 2003: 503). Birincisi Rus siyasiler ve generaller Uzakdoğu ile fazla
ilgilenmemiştir. Bu ilgisizlik yenilgi ile sonuçlanmıştır. Yenilgi akabinde Rusya’da askeriyede bir
reform haraketini de getirmiştir. Ayrıca Rus ordusunun üst komuta personelini de değiştirmeye
zorlamıştır (Pavlov, 2015: 41). Diğer bir yenilgi sebebi ise Rus ordusunun komuta heyeti arasındaki
anlaşmazlıklar olarak görülmektedir. Hem üst kademe, hem de alt kademe subay heyeti arasındaki
anlaşmazlıklar ordudakı büyük sorunların göstergesi olmuştur (Гущин, 2014: 10). Savaş zamanı Rus üst
düzey komutanların Japonlar tarafından rüşvetle satın aldığı söylemleri de askerler arasında yayılmıştır.
Çünki aynı dönem Rusya’da faaliyet gösteren sosyalist partilerin çoğu yabancı sermayedarlar tarafından
finance edilmiştir. Bu sermayedarların bir kısmı Japon sermayedarlar olmuştur (Павлов., Петров, 1993:
15). Buradanda Çarlık otoritesine karşı o dönem bir yabancı baskısını görmekteyiz.
Çarlık Rusya Ordusu subaylarından olan ve Rus-Japon Savaşı’na bizat katılmış Generel Şıhlınski;
savaşda Rus birliklerinin Japonlara karşı başarı göstermiş olduğunu ve her saldırıda Japonlar büyük
kayıplar yaşattığını hatıratlarında anlatmaktadır. Fakat bütün bunlara rağmen Rus alaylarının savaşı
kaybetme sebebi olarak ise üst düzey komuta heyetini göstermiştir. Bunun başlıca nedenleri arasında;
Rus komutanların kendi çıkarlarını ülkelerinin çıkarlarından üstün tutmaları, yukardan gelen emirlerin
koşulsuz olarak uygulanmaması ve yüksek rütbeli komutan heyetinin ancak vazife ve maaş peşinde
koşmaları yer almaktadır. Rus-Japon Savaşı’na katılmış General Aliağa Şıhlınski’ye göre Mançurya çöl
muharebesinin kaybedilmesi sebebleri arasında da bu nedenler yatmaktadır (Şıhlınski, 1984: 49-91).
Rus-Japon savaşı sonrası Japonlar Doğu’da sömürgeci bir güç olarak yükselirken, bunun aksine savaşın
mağlup tarafı olan Rusya 1906 devrimi ve iç siyasi karışıklıklarla sarsılmıştır. Rusya’nın çöküşünün
önünü aça bu savaş 1917 Ekim devrimine de zemin hazırlamıştır.
SONUÇ
XIX yüzyıldan itibaren Rusya, hem Batı’da hem de Doğu’da hızla ilerlemiş, Çarlığın sınırlarını
büyütmüştür. Uzak Doğu’da Batılı güçlerle birlikte müstemleke yarışına giren Rusya, Mançurya ve
Port-Arthur limanına sahip olmuştur. Rusların bu ilerleyşi Japon çıkarları ile kesişmiştir. Bölgede söz
hakkına ve sömürgelere sahip olmak isteyen Japonlar önce Ruslarla diplomasi yolunu seçmiştir. Fakat
görüşmeler çıkmaza girince Ruslara Savaş ilan etmekten başka care görmemişlerdir. Bu savaşda Rus
birlikleri tarafından yüzlerce Türk asıllı subaylar ve askerler, Japonlara karşı savaşmıştır. Bu
subaylardan biri de topçu subay Aliağa Şıhlınski olmuştur. O kendi topçu birlikleri ile birlikde defalarca
Japon saldırılarını durdurmuş ve onlar büyük kayıplar yaşatmıştır. Rus-Japon savaşında Ruslar da en az
Japonlar kadar iyi savaşmıştır. Fakat Rus subayların verilen komutaları doğru uygulamaması, kendi
çıkarlarını üstün tutması, subaylar arasındaki vazife çekişmeleri Rus Ordusu’nun mağlubiyeti ile
sonuçlanmıştır. Ayrıca son saldırılarda cephaneliği tükenen ve destek sağlayamayan Rus birlikleri,
Japon saldırılarını çoğu zaman izlemekle yetinmiştir. Sonuç olarak Japonlar Port-Arthur’da büyük bir
zafer kazanmış ve Rusları bölgeden çekilmeye zorlamıştır. Japonya’nın dünya kamoyunda itibarı
artarken, Rus ordusunun mağlubiyeti ve torpak kayıpları, Rusiya’da 1905 Meşrutiyeti ve 1917 Ekim
Devrimine giden yolu da açmıştır.

67

KAYNAKLAR
Admiral Yoji Koda (2005). “The Russo-Japanese War; Primary Causes of Japanese Success”, Naval
War College Review, V.58, N.2, p.n.11-43.
Berry Michael (2008). The Russo-Japanese War: How Russia Created The Instrument of Their Defeat,
Masters of Military Studies, United States Marine Corps Command and Staff College Marine Corps
University, Virginia.
Charles T. Payne (1990). The Russo-Japanese War Impact on Western Military Thought, A Thesis
Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia, In Partial Fulfillment of The
Requirements for The Degree, Master of Arts, Athens, Georgia.
Kowner Rothem (2001). “Becoming an Honorary Civilized Nation: Remaking Japan’s Military İmage
During The Russo-Japanese War 1904-1905”, The Historian, V.64, I.1, p.n. 19-38.
Kissinger Henry (2000). Diplomasi (çev: İbrahim Kurt), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Samsun.
Kissinger Henry (2014). Yeni Dünya Düzeni (çev: Sinem Sultan Gül), Boyner Yayınları, İstanbul.
Lone Stewart (1998). The Japanese Military during the Russo-Japanese War, 1904-05: A
Reconsideration of Command Politics and Public Images, The Suntory Centre, London.
Sertçelik Seyit (2018). Rus ve Ermeni Kaynakları İşığında Ermeni Sorunu; Ortaya Çıkış Süreci 16781914, SRT Yayınları, Ankara.
Jacob Frank (2014). “Anti-Russian Secret Actions-The Kokuryukai and the Russo-Japanese War”, Altre
Modernita, no.11, p.n. 111-119.
Mainardi E. Benjamin (2019-2020). “The Russo-Japanese War: Origins and Implications”, James
Madison Undergraduate Research Journal, V7, I1, Virginia, p.n. 6-14.
Pavlov Yuri (2015). “What Are The Reasons for the Russian Defeat in the Russo-Japanese War of 19041905? The High Command of the Russian Army as a Case Study”, The Humanities and Social Studies
in the Far East, V.2, I.46, p.n. 36-41.
Streich Philip (2016). “Information, Commitment, and the Russo-Japanese War of 1904–1905”, Foreign
Policy Analysis, I.12, 2016, p.n. 489-511.
Şıhlınski Aliağa (1984). Hatıratlarım, Azerneşr, Bakü.
Апушкин В. А., Османов Е (2005). Из Истории Руско Яапонской Войны 1904-1905, СПБ,
Петербург.
Виниченко М (2013). Оборона Порт Артура Подземное Противоборство, Експринт, Москва.
Куропаткин А. Н (2003). Русско Японская 1904-1905 итоги войны, Полигон, Петербург.
Павлов Д., Петров С (1993). Японские деньги и русская революция. Русская разведка и
контрразведка в войне 1904-1905 гг.: М.: Издательская группа «Прогресс»:
«ПрогрессАкадемия», Москва.
Гущин, А. В (2014). Русская армия в войне 1904-1905 гг. Реноме, Moсkвa.
Сидоров А. Л (1954). Ченний источник по обороне Порт Артура, Исторический Архив, Москва.
Ягодов П. Ф (1993). Русско Японская Война, Военно Политикеская Академия ПККА, Ленинград.
Web
https://academicworks.cuny.edu/qb_pubs/17/ (erişim tarihi: 20.11.2020).

68

TÜRK MİLLİ SAVUNMA SANAYİ’SİNİN İNCELENMESİ
ÇAĞRI KARGI*
Özet
Uluslararası sistem içerisinde başat aktör ve karar alıcı konumunda bulunan mekanizmalar devletlerdir. Her devlet
uluslararası arena içerisinde kendi payını maksimize etmeyi amaç edinerek sahip olduğu güç doğrultusunda belirli
kararlar alır. Bu kararların uluslararası alan ve sınırları etkilemesi veya diğer devletlerle etkileşimi söz konusu
olduğunda devreye dış politika unsurları dâhil olur. Dış politika dâhilinde alınacak olan kararlarda her devlet karar
aldığı meseleyle ilgili olan devletlere ve bu devletlerin sahip olduğu görece güçlerine göre karar almak zorundadır.
Gerçekçi bir pencereden meseleye baktığımızda bu gücün savunma sanayi ve askeri güç ile doğrudan ilintili
olduğu ortadadır. Yani güvenlik, ülke çıkarları ve diplomatik adımlar atılırken devletlerin birbirine görece
caydırıcılığı esastır. Savunma sanayi ve askeri güç ise devletlerin teknolojik altyapıları ve askeri yatırımları ile
edindikleri kazanımların tümüdür. Geçmişten günümüze devletlerarası ilişkilerde alınan kararlarda caydırıcılığı
yüksek olan devletlerin kâr diliminden daha fazla pay aldığını görmekteyiz. Bu bildiride, Türkiye odağında Milli
Savunma Sanayi’nin gelişimini ele almayı amaçlamaktadır. Araştırmada savunma sanayinin gelişim
dönemlerinden belirli bir kronolojik düzen içerisinde bahsedilecek, farklı zaman dilimleri içerisinde Savunma
Sanayi adına uygulanan politikalar incelenecek, savunma sanayiyi bugüne taşıyan dinamikler gösterilmeye
çalışılacaktır. Dönemlere ayrılan bu çerçeve içerisinde faaliyete geçirilen endüstriyel üretim tesislerimizin
kuruldukları dönemleri anlamak adına önemleri incelenecektir. Bu dönemler zamanlarının şartlarına göre
değerlendirilecek olup, günümüzde gelinen noktaya değinmeyi de ihmal etmeyecektir. Son olarak teknolojik
gelişmeler ışığında üretebildiğimiz askeri donanım ve teçhizatlarımız görsel olarak ifade edilecek, caydırıcırılık
güçleri sahip oldukları potansiyel, nicel rakamlarla aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Savunma Sanayi.
INVESTIGATION OF THE TURKISH DEFENCE INDUSTRY
Abstract
The mechanisms within the international system that are the main actors and decision makers are states. Each state
aims to maximize its share within the international arena and takes certain decisions in line with its power. Foreign
policy elements are included in the circuit when these decisions affect international areas and borders or interact
with other states. In the decisions to be taken within the scope of foreign policy, each state has to make decisions
according to the states that are concerned with the issue and the relative powers of these states. When we look at
the issue through a realistic window, it is obvious that this power is directly related to the defense industry and
military power. In other words, while taking security, country interests and diplomatic steps, relative deterrence
of states is essential. Defense industry and military power, on the other hand, are all the achievements of the states
with their technological infrastructures and military investments. We see that the states with high deterrence in the
decisions taken between the states from past to present have received more shares from the profit segment. In this
study, Turkey aims to address the development of the National Defense Industry in focus. The development periods
of the defense industry will be mentioned in a certain chronological order, the policies implemented in the name
of the Defense Industry in different time periods will be examined, and the dynamics that have brought the defense
industry to today will be shown. The importance of our industrial production facilities, which were put into
operation within this framework divided into periods, will be examined in order to understand the periods when
they were established. These periods will be evaluated according to the conditions of their time and will not neglect
to touch on the point reached today. Finally, our military hardware and equipment, which we can produce in the
light of technological developments, will be expressed visually, and their deterrence powers will be conveyed with
their potential and quantitative figures.
Keywords: International Relations, Foreign Policy, Defense Industry
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Giriş
Uluslararası ilişkiler arenasında başat ve aktör konumunda bulunan mekanizmalar devletlerdir
(Goldstein ve Pevehouse, 2015: 49). Devletlerin uluslararası arenada içerisinde davranışlarını
açıklamakta ise sıklıkla başvurulan kavram güçtür, güç kavramı üzerine her ideolojinin yaklaşımı, bakışı
ve getirdiği açıklama farklıdır. Genel olarak yüzeysel ve sınırlı bir şekilde realist yaklaşımla eşleştirilen
güç unsuru idealist teori ve yaklaşımlarda da önemli bir yer tutar. İdealist görüş de tıpkı realist görüş
gibi uluslararası ilişkilerde gücün önemini onarken, güç mücadelelerinin savaş-dışı ve özellikle
ekonomik uygulamalarla yürütülebileceğini savunur.
Feminizm ve Marksizm gibi eleştirel teori analizlerinin odak noktasında da ise yine güç ilişkileri vardır.
Eğer güç odaklı bir uluslararası ilişkiler yaklaşımı ile sadece realizm özdeşleştirilmiş olsaydı herkes
realist olurdu. Ancak güç kavramı sadece realizmle sınırlı değildir. Realizme has olan birincil varsayım,
gücün yalnızca somut uygulamalar (“brute material forces”) sayesinde kazanım elde edebileceğidir.
(WENDT, 2006: 97). Güç kavramının etkin kullanımı aynı zamanda devletin ikna kabiliyeti ile
caydırıcılık yeteneği ile doğrudan alakalıdır. İkna kabiliyeti yumuşak gücü, caydırıcılık kabiliyeti ise
askeri gücü betimler. Bu iki değerin buluştuğu payda ise milli güçtür. Milli gücün "hesaplanmasında"
askerî gücün ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Lakin "en büyük orduya sahip olan devlet, dünyanın en
güçlü devletidir" demek doğru değildir. Çok büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip bir orduyu
barındırmak, uluslararası alanda istediklerini her zaman yaptırabilmek anlamına gelmez. Ancak
geçmişten günümüze, askeri güç gibi sert bir unsurun dış politikada yumuşak güç unsurlarından geri
kaldığını söyleyemeyiz. (ERHAN: 2012)
Gerçekçi ve somut unsurları incelediğimizde savunma sanayi, askeri güç gibi kavramların ister
güvenliklerini sağlama, ister dış politik alanda etkin durumda bulunmak için kullanılsın, doğrudan
somut uygulamalarla ilintili olduğunu, doğrudan bir güç unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Makalede milli
güç unsurlarından olan askeri gücün üreticisi ve sağlayıcısı olan Savunma sanayi kurumu ile devletlerin
dış politikalarında istediğini yaptırabilme yetisi ele alınacak ve Türkiye’nin bu bağlamda
değerlendirmesi yapılacaktır.
1. Dış Politika ve Savunma Sanayi
Devletler öncelikle ulusal sınır ve güvenliklerini koruyabilmek ve dış politika hedeflerine ulaşabilmek
adına, teknolojik ve modern silah sistemlerine sahip olan silahlı kuvvetlere ve buna paralel askeri güç
unsurlarına sahip olmaları gerekmektedir (Morgenthau, 1970: 152-157). Günümüzde ise devletlerin
teknolojik, modern ve bağımsız askeri güç unsurlarına erişebilmeleri güvenliklerini sağlayabilmeleri
adına önem arz etmektedir ve bu ancak yerli ve milli savunma sanayinin etkin kılınmasına bağlıdır
(PINAR, 2018: 2346). Kullanılan silah ve teçhizatların yerli ve millilik özellikleri taşımaması
durumunda üretici veya bağışlayıcı olan devlet, bu unsurları sağladığı devletin kullanımına uygun
görmediği durumlarda egemenlik haklarına müdahil olmayı var olan sözleşme dâhilinde
deneyebilmektedir.
Savunma sanayi, silahlı, askeri güçlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda her türlü stratejik ve taktiksel saldırı
ve savunma sistemleri ile kullanılan donanımları geliştiren, üreten, bakımını ve tadilatını yapan, kamu
ve özel kuruluşlarının mülkiyeti altında bulunan firma ve kurumlar topluluğudur (Şimşek, 1987: 61).
Savunma sistem ve teçhizatı ülke güvenliğinin kesin olarak sağlanması için büyük oranda millî savunma
sanayi tarafından üretilmelidir. Güçlü bir savunma sanayisi kritik savunma sistemlerinde dışa
bağımlılığın getirdiği tehlikeli riskleri azaltmakta ve belirlenen stratejilerin uluslararası alanda
kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır (Köseoğlu, 2011: 125). Savunma sanayinin ulusal politikalar
ve stratejilerin uluslararası alanda uygulanmasındaki etkisi, caydırıcılığa olan katkısı, kritik savunma
sistemlerinde dışa bağımlılığın getirdiği tehlikeli riskleri azaltması, teknolojik gelişmeye ve ulusal
refaha katkısı gibi özellikleri savunma ihracatı yapan gelişmiş ülkeler tarafından çok iyi bilinmektedir
(Zaim, 2009: 12).
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Dış politikalarında ülkeler, sahip oldukları ve geliştirerek diğer ülkelere ihraç ettikleri üstün teknolojiye
sahip olan savunma sistem ve teçhizatları yoluyla, askeri ihracat yaptıkları ülkenin ve ihracat yapılan
ülkenin komşuları üzerindeki etkilerini arttırmaktadırlar. Savunma sanayine özellikle değer vererek
geliştiren, ar-ge çalışmalarında bulunan, ihraç eden ve diğer ülkelerin askeri unsurlarında barındırabilen
ülkeler; dış politikalarında da bu güçleri sayesinde milli stratejik hedef ve politikalarını
gerçekleştirmekte oldukça etkin bir güç olarak kullanmaktadırlar. Savunma sanayini geliştirmemiş
yahut geliştirememiş ülkeler ise, dışa bağımlı silahlı kuvvetleri ve mekanizmaları ile ülke içerisinde
düzen, savunma ve caydırıcılığını sağlamaya çalışan ülkeler ise küresel boyuttaki stratejik ve politik
amaçlarını gerçekleştirmekte özgür bir dış politika tutumunda bulunamamakta ve yine uluslararası
arenada söz sahibi olmaktan oldukça uzakta, hatta teçhizat satın aldıkları ülkelerin tutum ve politikaları
ile uyum içinde bulunmak durumunda kalmaktadırlar (Köseoğlu, 2011: 109-110). Bu durum,
uluslararası arenada, özellikle politika oluşturma ve uygulama alanında özgür ve aktif bir aktör
konumunda bulunmak isteyen her devleti, teknolojik olarak yetkin, ve diğer devletlerin sahip olduğu
teçhizatların muadilleriyle rekabet yetisine sahip malzemeleri üretme, bakma, destekleme gibi fiillerde
dışa bağımlı olmaktan uzak, kendi milli savunma sanayisine sahip olması zorunluluğunu doğurmaktadır.
Tarih boyunca ve günümüzde savunma sanayiinin, ülkelerin güvenliği ve uluslararası politikalarda
etkinliği bakımından sahip olduğu önem, ülkelerin savunma sanayilerini yenilikçi ürünler ortaya
koymaya, teknoloji transferine ve savunma teknolojisine egemen olmaya yöneltmiştir (Eren ve Kılıç,
2013). Gelişen endüstrinin de etkisiyle gelişen silah ticaretinin de uzun süre devam edeceği
öngörülmektedir (Akgül, 1987: 5). Üretilen bir malzemede dünyada ön saflarda bulunmak, teknolojik
ve askeri üstünlüğe sahip olarak uluslararası arenada daha aktif bir konumda bulunmayı sağlamaktadır.
Bu teknolojiyi pazarlama kapasitesi ise, ihraç edilen malzemeler vesilesiyle diğer devletlerin
politikalarına müdahil olarak görece dominant güç olma imkanını yaratmaktadır. Bu edim ise güçlü bir
pozitif imaj demektir. Bir devletin askeri gücünün gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak artması
bittabi uluslararası politika arenasına da olumlu yansıyacaktır. Devlet güçlü olması sebebiyle müttefik
sayısını arttırarak ülkenin politik gücünü yükseltirken, her hangi bir işgale karşı güçlü bir savunma ve
askeri güç de ülkenin diğer devletlere karşı imajını arttırır (Gallarotti, 2011).
Ekonomik gücünü arttırmakla birlikte askeri gücüne de önem veren ülkelerin, sert gücün seviyesinin
yüksek olması sayesinde böyle bir ülkenin model ülke olarak alınabileceğinin altını çizmiştir (Gallarotti,
2011). Yukarıda bahsedilen fikir ve görüşlerden hareketle, bir ülkenin dış politikada etkin durumda
olabilmesi; sahip olduğu askeri gücün, savunma sanayi unsurlarının ve bunların gelişimine etki
edebilecek ekonomik faaliyetlerle teknolojik altyapının gelişmişliği ile doğrudan alakalıdır. Savunma
sanayi güç unsurunun oldukça önemli bir unsuru konumundadır.
2.Türkiye ve Savunma Sanayi
Uluslararası sistem içinde bulunan devletlerin dış politikaya dair tutum ve davranışlarının hedefine
ulaşma oranını belirleyen unsurların en önemlilerinden bir tanesi olan savunma sanayinin varlığı,
caydırıcılığı yüksek askeri güce, silahlı kuvvetlere sahip olmanın en önemli şartıdır. Nitekim üstün ve
güçlü bir silahlı kuvvetlerin varlığı, doğrudan üstün ve güçlü bir savunma sanayinin varlığına bağlıdır.
(Ziylan, 1999: 6) Silahlı kuvvetlerin merkezinde yer alan gerçek güç ise, çağına ayak uydurabilen ve
teknolojik yenilikler ve ilerlemeler vasıtasıyla durmaksızın geliştirilen milli savunma sanayidir (Ziylan,
2004: 6). Bu durumda dış politikada etkin, olaylara yön vermek isteyecek, uluslararası politikada sözü
geçen proaktif bir devlet olmak ile milli savunma sanayinin gelişimi birbiriyle yakından alakalıdır.
Türkiye ve bulunduğu konumu itibariyle ele aldığımızda Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören,
üç ayrı denize kıyısı olan, önemli boğazlara ve geçiş noktalarına sahip gelişmekte olan bir ülke olması
sebebiyle stratejik olarak bir cazibe merkezidir. Öte yandan Ortadoğu coğrafyası ile olan yakın ilişkisi,
kargaşa ve kaosun hakim olduğu bölgelerle olan teması Türkiye’yi daimi bir teyakkuz halinde
bulunmaya zorlamaktadır. Bu hal ve durum gereği Türkiye bu ortamda siyasi emellerine ulaşabilmek
ve bunu yaparken civar tehdit ve zararlarından sıyrılabilmek için milli savunma sanayine önem atfetmek
zorundalığındadır.
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Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişimi ve atılan ilk adımlar Osmanlı Devleti’nin yükselme
dönemine uzanmaktadır (TEMİZ, 2012: 3). Bu dönemde çağının bir hayli ilerisinde olan Osmanlı harp
sanayi teşkilatı bu üstünlüğünü 17’nci yüzyıl sonlarına kadar devam ettirmiştir. 18’inci yüzyıldan
itibaren Avrupa’da başlayan teknolojik gelişmeler ve seri üretime dayalı harp sanayi kurma girişimleri
Osmanlı Devleti’nin 19’uncu yüzyılda savunma sanayi alanında geride kalmasına yol açmıştır (Tetik,
Soyluer, 2013: s.119). Bu süreçte özellikle 18’inci yüzyılda acil silah ihtiyacı karşısında silah ithalatına
yönelinmiş ve ordunun talepleri bu yolla karşılanmaya çalışılmıştır (Yeşil, 2016: s. 135). Birinci Dünya
Savaşı yıllarında savunma sanayi alanında önemli bir gelişme gösteremeyen Osmanlı Devleti, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne de savunma sanayine ilişkin ciddi bir altyapı devredememiştir ( ÖZLÜ, 2019:
179-180).
Türk savunma sanayi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren,1923-1950, 1950-1974, 19741985, 1985-1998 ve 1998 sonrası olmak üzere beş döneme ayrılarak incelenebilir. (Yavuzyılmaz, 2014:
5-12 ; Mevlütoğlu, 2016: 9-19) (Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ait olan web sayfasında bu dönemler
1923-1950, 1950-1974, 1974-1985, 1985-2006 ve 2006’dan sonrası başlıkları ile beş döneme
ayrılmaktadır).
1923-1950 arası dönemde, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de devletin sanayileşmeye
öncülük ettiği, ulusallık(millilik) politikasına yüksek önem verildiği, devletçiliğin esas alındığı bir
dönemdir. Daha sonra Makine Kimya Endüstrisine devredilecek olan savunma sanayi kuruluşlarının
çoğu devlet bünyesinde bu dönemde kurulmuştur. Dönemin sonlarına doğru, 1947-1950 yılları arasında
yapımı üç yılda tamamlanan rüzgar tüneli projesi, o zamanın devlet bütçesinin üçte birine mal olmuştur.
Bu gelişmeler göstermektedir ki, 1923-1950 arasında bulunan ilk dönemde savunma sanayinde devlet
desteğinin ağırlıklı olarak hissedildiği dönemdir (Ziylan, 2001: 1)
TABLO 1. 1923-1950: Savunma Sanayi Hizmete Başlayan Kuruluşlarımız

Kaynak: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876404.pdf

1950-1974 arası dönemin henüz başında, Türkiye NATO’ya üye olmuştur. NATO üyelerinin , ihtiyaç
fazlası askeri teçhizat ve malzemeleri müttefiklerine askeri yardım ve hibe adı altında birbirine
göndermesi, Türkiye’nin bu dönemde yurt içi üretiminin durma noktasına gelmesine sebep olmuştur.
1954 yılında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Ar-Ge Daire başkanlığı bu alanda milli
üretimin desteklenmesi için çalışmalar yapmışsa da istenilen sonuca ulaşılamamıştır (TEMİZ, 2012: 4).
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Bu gelişmeler henüz emeklemeyi öğrenen Türk Savunma sanayinin gelişimini durdurmuştur (PINAR,
2018: 2350).
TABLO 2. 1950-1974: : Savunma Sanayi Hizmete Başlayan Kuruluşlarımız

Kaynak: : https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876404.pdf
1974-1985 yılları arası dönemde, 1974 Kıbrıs harekatı esnasında yaşanan Amerikan ambargosunun
hemen ardından Türkiye, diğer devletlerin askeri yardım ve hibeleriyle müdahalelerin oldukça zora
sokulabileceğini görmüş, çağdaş teknolojiye ve üretim seviyesine dayalı bir yerli ve milli savunma
sanayi inşasını sağlamak ve bu sanayinin hızlı bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla Türk Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakıfları'nı kurulmasını sağlamıştır. "Ordu ve millet
bütünleşmesinin en güzel örneğini teşkil eden bu üç vakıf, dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir
şekilde Türkiye’nin savunma sanayisinin gelişimine katkı yapmıştır." Dönem sonrasında ise bu
kuruluşlar 1987 yılında tek bir vakıf altında toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı
olarak adlandırılan alan bu teşebbüsler, Aselsan, Tusaş ve Havelsan gibi Türk Savunma Sanayi'nin önde
gelen kurumlarını oluşturan şirketlerin kurulmasını sağlamıştır (Akalın ve Bıyıkoğlu, 2009: 88-89).
TABLO 3. 1974-1985: Savunma Sanayi Hizmete Başlayan Kuruluşlarımız

Kaynak: 1950-1974: : https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876404.pdf
1985-1998 yılları arası dönemin en önemli gelişmesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 3238 sayılı
kanun ile kurulması olduğu söylenebilir (Arıs, 2001: 34). Yerli sanayinin alt yapısından maksimum
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düzeyde yararlanılmasını, ileri teknoloji içeren yeni yatırımların yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini,
yabancı şirketlerle teknoloji ve sermaye alanında işbirliği yapılmasını, araştırma geliştirilme
faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve ihtiyaç duyulan her türlü silah, araç, gereç ve teçhizatın Türkiye
sınırları içerisinde üretilmesini sağlamak amacıyla kurulan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hayata
geçirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok büyük bir sıçrama yapması sonucunu beraberinde
getirmiştir (PINAR, 2018: 2350)
Devlet temsiliyle Türk savunma sanayisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla faaliyete geçirilen
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın teknolojiye ulaşma konusundaki tutumu "savunma sanayii için
gerekli ileri teknolojilerin transfer edilmesinin mümkün olmayacağı ve transfer edilebilen teknolojilerde
de, edinen taraf olarak, teknolojik gelişmelerin izlenemeyeceği kabul edilerek, en son teknolojiyi
transfer edebilmenin ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilmenin yolu olarak; yabancı üreticilerin
katıldığı ve yerli ortakla birlikte üretimin her aşamasından sorumlu olduğu ortak yatırımları
desteklemek oldu." (Savunma Sanayi Sektör Raporu, 1991: 43) Bu tutum ve davranış 1923-1950 yılları
arasında uygulanmış olan “savunma sanayinin özgün, milli, yerli teknolojiye dayandırılması”
politikasının tam zıttı bir uygulamaydı. (Ziylan, 2001: 2) Böylece çağı daha hızlı yakalayabilmek adına
teknik, teknolojik bilgi ithalatına başlandığı söylenebilir.
TABLO 4. 1985-1998: Savunma Sanayi Hizmete Başlayan Kuruluşlarımız

Kaynak: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876404.pdf
1998 sonrası dönemin başlarında ise “Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları “(TSSPSE)
isimli döküman damgasını vurmaktadır. 25.5.1998 Gün ve 98/11173 sayılı BK Kararı ile kabul gören
“Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları Dokümanı”nda, kaynakların en doğru ve uygun
şekilde kullanılması açısından savunma sanayinin ürün ve malzemelerinin ve bağlı teknolojilerinin üç
farklı ana grupta incelenmesi öngörülmüştür. Birinci grup için, uzun dönem ve vadede mutlaka yerli
olarak geliştirilmesi ve ihtiyaçların yine yurt içinden karşılanması amacını güden “Millî Olması Zorunlu
Sistemler/Teknolojiler” belirlenmiştir. İkinci grup için, uzun dönem veya vadede yurt içinde üretilip
geliştirilmesi mümkün olmayan ve ortak üretim yoluyla karşılanması öngörülen, “Kritik
Sistemler/Teknolojiler” belirlenmiştir. Son grup olarak ise çok kaynaktan tedarik politikasına uygun
olacak şekilde, en ekonomik ömür/devir maliyetini sağlayan kaynaktan elde edilebilecek, millî olması
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zorunlu olan ve kritik sistemler/teknolojiler dışında kalan “Diğer Sistemler/Teknolojiler” belirlenmiştir.
Yapılan ayrım doğrudur, fakat sistemin bu şekilde çalışabilmesi ve millî savunma sanayisinin inşa
edilebilmesi için tedarik projelerinde, hangi sistemlerin ve teknolojilerin hangi gruba dâhil edildiği
açıklıkla önceden belirtilmelidir. Dolayısıyla millî savunma sanayisi firma ve üreticileri bu yönlendirme
doğrultusunda hazırlık yaparak uzun vadeli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile teknolojik hedeflerini
saptamalıdır (Köseoğlu, 2011: 126). Bu veriler ışığında, dökümanın milli savunma alanındaki üretimi
sınıflandırarak daha organize hale getirmeyi amaçladığı söylenebilir. Üretilecek olan ürün sınıfının,
üreticinin kapasitesine göre hangi yöntemle elde edileceği “TSSPSE” içerisinde belirtilmiştir.
Türkiye, çağdaş harp sistemlerinin milli(ulusal) imkanlar dahilinde üretim sürecinin sağlanması
hususunda önemli basamağa adım atmıştır. Hatta bu dönem içerisinde, çağın yaygın olarak kullanılan
muharebe ürünlerinden olan zırhlı muharebe araçları, yazılımlar, milli üretim donanımlar ve
simülasyonlar, elektronik savaş sistemleri (ESS), kripto haberleşme tertibatları, askeri füzeler, gemiler
ve toplar, komuta kontrol ekipman ve düzenekleri ve insansız hava araçları öncelikli olmak üzere Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne ait kullanımda olanı askeri araç, gereç ve teçhizatlara ait üretimin önemli bir
bölümü, ulusallık imajı altında Türk milli savunma sanayisi tarafından üretimi sağlanarak geliştirilmeye
başlanmıştır (PINAR, 2018: 2351).
Tarihsel gelişim süreci içerisinde bulunan tüm bu gelişme ve ilerlemelere rağmen Türk Savunma
Sanayinin ulaştığı noktanın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Öyle ki Türkiye, savunma
sanayi sektöründe mühendisliğe ve tasarıma dayalı bir yapıya tam olarak kavuşamamıştır. Ancak
Türkiye böylesine bir yapıya ulaşma yolunda istikrarlı bir biçimde ilerlemektedir (Öztürk, 2011: 30)
TABLO 5. 1998 Sonrası Savunma Sanayi Hizmete Başlayan Kuruluşlarımız

Kaynak: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876404.pdf
2006 tarihinde uygulanmaya başlayan 2007-2011 stratejik planı ile Savunma Sanayi; “Türkiye’nin
savunma ve güvenliğine yönelik olarak TSK ve kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarını karşılamak ve
savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak misyonu
doğrulusunda ülkenin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına teknolojik gelişmeler doğrultusunda
özgün yurt içi çözümler sunan, uluslararası pazara entegre ve rekabetçi bir savunma sanayiine yön
veren uzman tedarik kurumu olmaya yönelmiştir.” ( Savunma Sanayi Müsteşarlığı Resmi Web Sitesi)
3.Türk Savunma Sanayisi ve Türk Dış Politikası Arasındaki İlişki
Türkiye, bulunduğu jeopolitik konum itibariyle karmaşanın hüküm sürdüğü bölgelere komşudur ve bu
durum ülkenin dış politikasına da elbette yansımıştır. Çıkar çatışmaların ve kaos durumunun
durmaksızın sürdüğü anarşik bir coğrafyada bulunmak zorunda olan devletlerin dış politikalarındaki en
önemli amacı uluslararası sistem ve düzen içerisinde varlıklarını sürdürebilmektir. (Williams, Wright
ve Evans, 2007: 283). Devletlerin bu amacı gerçekleştirebilmeleri, büyük ölçüde ulusal güvenliklerini
kendi başlarına koruma yeteneğine sahip olup olmadıklarına
bağlıdır (Donnelly, 2009: 56). Bu da güçlü bir caydırıcılığa sahip olmayı gerektirirken teknolojik
üstünlük caydırıcı etkisi ile bir ülkenin güvenliğini emniyete alır (TEMİZ, 2012: 2).
Türkiye'nin dış politikasına yön veren unsurlardan bir tanesi de ulusal güvenliğini koruma endişesi
olmuştur. Türkiye'yi uluslararası sistemin büyük güçleriyle kimi zaman müttefiklik kurmaya iten, kimi
zaman da karşı karşıya getiren güvenlik endişesi özellikle son yıllarda Türkiye’nin dış politikası
üzerindeki ağırlığını önemli ölçüde arttırmıştır (PINAR, 2018: 2351-2352).
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Son dönemde patlak veren Arap Baharı, Türkiye’nin coğrafi komşuluğu bulunan veya siyasi olarak
yakın olduğu ülkelerin bir kısmını etkileyerek kaosa sürüklemiştir. Özellikle yakın coğrafyada bu
anarşiyi fırsat bilen PKK, PYD, DAEŞ gibi terör örgütleri Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit
oluşturur durumdadır. Rusya ile de son dönemde İdlib üzerinde yaşanan kriz, bölgesel güçleri endişeye
sokmuştur. Ancak Türkiye, gerek İdlib meselesinde, gerekse diğer terör odaklarına karşı uygulanan
operasyonlarda olsun oldukça başarılı bir tablo çizmiştir. İstediğini elde etme konusunda bir hayli
başarılı olan Türkiye, bu gücünü yenilenmekte olan Milli Savunma Sanayi’ne borçludur.
11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri
müdahalenin ve Arap Baharı olarak nitelendirilen ayaklanmaların Suriye'de yansımalarının
görülmesinin ardından bu ülkenin topraklarında ortaya çıkan isyan ve iç savaş, bahsi geçen terör
örgütlerinin güç bularak Türkiye aleyhindeki eylemlerini hızlandırmalarına sebebiyet vermiştir. Bu
durum Türkiye'nin ulusal güvenlik algılamalarının odak noktasına, bir anda dile getirilen terör
örgütlerinin faaliyetlerinin yerleşmesine sebep olmuştur (PINAR, 2012: 2352).
Terör örgütlerine yönelik yoğun operasyonların en kapsamlılarından olduğu söylenebilecek Zeytin Dalı,
Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında istenilen stratejik amaçların büyük bir
bölümüne ulaşılmıştır. Türkiye’nin vurucu gücünün bu bölgedeki üstünlüğü Bayraktar ve Anka İHA ve
SİHA araçlarının etkinliğiyle gözler önüne serilmiştir (Yeni Şafak, 2020). Bu başarının sağlanmasında
en büyük etkenlerden biri Türkiye’nin bölge coğrafyasına hakim oluşu sebebiyle, operasyonlara uygun
silah, teçhizat ve askeri araçları üreterek ulusal güvenliği koruma gayesiyle özgürce kullanmış
olmasıdır. Bu gelişmeler, Türkiye’nin bölgede dış politika üretiminde etkin olmasına, ayak uyduran
değil, yönlendirebilen ve zorlayıcı güce sahip bir devlet olmasını sağlamıştır.
Türkiye’nin 2002 yılında savunma sanayi ürünlerinde yüzde 20 seviyesinde olan millilik oranı
günümüzde yüzde 68 oranına ulaşmıştır. Operasyonlarda sağlanan başarının ardında gelişen ve güçlenen
Milli Savunma Sanayi olduğu ortadadır .
Dış politika etkinliği ve özgür karar alma yetisi devletlerin caydırıcılık yeteneğiyle alakalıdır. Türk
Savunma Sanayisinin gelişimi, bölgede kendine güvenen ve askeri olarak daha güçlü bir Türkiye
oluştururken, ülkenin caydırıcılık seviyesini de yükseltmiştir. Bölgede sözü geçen ve özgürce dış
politika üretip, uygulayabilen bir ülke konumuna gelen Türkiye, kuşkusuz bu devinimini gelişen Milli
Savunma Sanayisi’ne borçludur.
4.Sonuç:
Milli Savunma konusunda coğrafyada atılan ilk adımlar Osmanlı Devleti zamanına dayanmaktadır.
Ancak imparatorluğun ekonomik ve askeri açıdan zayıflaması savunma sanayi alanında atılmak istenen
adımları yarım bırakmıştır. Güçlü bir sanayi altyapısını devralamayan Cumhuriyet dönemi Türkiye’si
neredeyse her şeye sıfırdan başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında ulusallık ve millilik gayesiyle
üretimin ülke sınırları içerisinde yapılması istenmiş ve bu yönde yatırımlar yapılmıştır. Ancak NATO
üyeliği sonrası Türkiye’ye yapılan silah yardım ve hibeleri üretime gerek olmadığı algısı yaratarak milli
savunma sanayisini durma noktasına getirmiştir. 1974 Kıbrıs harekatı sırasında uygulanan ambargo,
Türkiye’ye milli savunma sisteminin önemini bir kere daha göstermiş, askıya alınan üretimin devam
ettirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Özellikle 1998 yılından sonra üretimin etkin kılınması ile ilgili
kararlar alınarak millileşmeye önem verilmiştir. Günümüzde ise artık Türkiye, ihtiyacı olan silahların
büyük bölümünü üretebilmektedir. 2002 yılında yüzde 20 olan millilik oranı günümüzde yüzde 68
seviyesine yükselmiştir. Yüzde yüz yerli üretim henüz sağlanamamış olsa da, Türkiye’nin bu yolda bir
geçiş sürecinde olduğu söylenebilir.
Türk Savunma Sanayisi, ürettiği silah, cephane ve teçhizatlarla bölgede daha güçlü ve caydırıcı bir
Türkiye oluşmasını imkan sağlamıştır. Güçlenen Türkiye ise bölgede daha etkin ve özgüvenli bir duruş
sergilemekte, istediğini planlama ve elde etme konusunda daha özgür hareket edebilmektedir.
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TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİNDE BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA
İLKE VE TEKNİKLERİ DERS KONULARI KAPSAMINDA ELE ALINAN MAKALELERİN ÇEŞİTLİ
ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AYPERİ OTRU KILIÇ*
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin günümüze kadar yayınladığı dergilerden,
Türkiye de PDR ana bilim dalı eğitim programında yer alan bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri ile ilintili
olan makalelerin çeşitli özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırma Türk PDR dergisinin ilk 10 cilt ve ilk 59
sayısını kapsamaktadır. Taranan dergiler sonucu, toplamda 38 adet bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri
dersi konuları ile doğrudan örtüşen makale bulunmuştur. Her bir makale için ‘Makale Sınıflama Formu’
kullanılarak bilgi toplanmış olup, makaleler; yazarları, konu başlıkları, anahtar kelimeleri, makalenin yöntemi,
veri toplama araçları, örneklemleri ve kaynakçaları açısından incelenmiştir. Araştırma için seçilen makalelerin
büyük çoğunluğu alan yazını tarama ve bu verilerin anlamlı sentezi şeklinde bir yol izlemiştir. Araştırma
eğilimlerine bakıldığında çoğu, psikolojik danışma müdahale yöntemlerini konu kapsamı olarak alınmıştır. Diğer
bir bakışla, bu 38 makale ile psikolojik danışma yaklaşımlarıyla ilgili derinlemesine kaynağa ulaşım
sağlanabilmektedir. Bu kaynaklarla, müdahale yöntemine ilişkin ele alınan temel kavramlar, tarihsel örüntü ,
konuya ilişkin benzer araştırmalar, psikolojik danışmanın rolü, terapötik ilişki, bahsedilen kuramın varsayımları
ve sınırlılıklar, teknikler ve yöntemler, diğer yaklaşımlarla benzerlik ve farklılıklar, Türkiye’de uygulanabilirliği
ve etik boyutları ayrıntılı olarak okuyana ulaşmaktadır. Bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi
kapsamında bir bireyin öğrenmesi gereken konular açısından desteklenmesi Türk PDR Dergisi’nde ki belirtilen
38 makale ile olanaklı olmaktadır. Ancak bu ders açısından tüm bilgilere ulaşılabilir gibi bir anlam ifade
etmemektedir ve tüm dergi yazınlarına genellenemez. Başka açıdan, tüm dergi ve PDR konuları kapsamında
düşünüldüğünde 59 sayı için bu rakam tatmin edici bir rakam olmakla birlikte, özellikle, araştırma deseni, veri
toplama araçları ve veri analizi açısından homojen bir yapı göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Bireysel psikolojik danışma, bireyle psikolojik
danışma ilke ve teknikleri
EXAMINATION OF THE ARTICLES COVERED IN THE SCOPE OF THE PRINCIPLES AND
TECHNIQUES OF THE INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN THE TURKISH
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE JOURNAL IN TERMS OF VARIOUS FEATURES
Abstract
The purpose of the study is to determine the articles published by the Turkish Psychological Counseling and
Guidance Association up to the day, in terms of various characteristics of the articles related to individual
psychological counseling principles and techniques in PDR education program in Turkey. The survey covers the
first 10 volumes and the first 59 numbers of the Turkish PDR magazine. Scanned magazines have resulted in a
total of 38 articles that correspond with the subjects of psychological counseling principles and techniques. For
each article, information is gathered by using 'Makale Sınıflama Formu', additionally articles; authors, subject
headings, key words, method, sampling, data collection tools and references. The majority of the articles selected
for the research followed a way of scanning the literature and the meaningful synthesis of these data. Considering
the research trends, most of the psychological counseling intervention methods were taken as the scope of the
subject. On the other hand, these 38 articles provide access to in-depth resources on counseling approaches. With
these resources, the basic concepts are discussed concerning the methods of intervention, the historical pattern,
similar research on the subject, the role of counselors, therapeutic relationship, the assumptions and limitations
mentioned theories, techniques and methods, similarities and differences with other approaches, feasibility and
ethical dimension in Turkey detail as it reaches the reader. Within the scope of the principles and techniques of
psychological counseling with the individual, it is possible to support an individual in terms of the issues to be
learned with 38 articles specified in the Turkish PDR Journal. However, for this course, it does not mean that all
information is accessible and cannot be generalized to all journal articles. On the other hand, when considered
within the scope of all journals and PDR issues, this number for 59 issues is a satisfactory number, but it shows a
homogeneous structure especially in terms of research design, data collection tools and data analysis.
Keywords: Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, Individual psychological counseling,
Individual psychological counseling principles and techniques
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Giriş
1950’li yıllarda Türk eğitim sisteminde; mesleki yönlendirme ve mesleki yeterliliğin belirlenmesinin
gerekliliği ile, Psikolojik danışma ve rehberlik alanına verilen önem artmaya başlamıştır. Alanın
gelişimi özellikle 1989 yılı ve sonrası mesleki örgütlenme ve bilimsel çalışmalarla büyük bir ivme
kazanmıştır. (Güven ve ark., 2009). En önemli adımlardan biri, alana ilişkin bir derneğin kuruluşunun
gündeme gelmesidir. Mesleki işbiriliği, alanda var olanların sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yönden
zenginleşmesi, mesleki haklarının savunulması gibi amaçlarla 1989 yılında Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği kurulmuştur. Bakanlar Kurulu, 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı karar ile derneğin
adına “Türk” sözcüğünü eklemiştir. Bu alanda filizlenen ilk ulusal dernek olma hakkını da kazanmıştır
(Yeşilyaprak’tan aktaran Güven ve ark., 2009). Derneğin en önemli faaliyetlerinden biri ise,
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nin hayata geçirilmesi sayılabilir. Başlangıçta 1990–
1997 yılları arasında yılda bir kez yayınlanan bu dergi, 1998 yılından itibaren düzenli olarak yılda iki
sayı şeklinde yayınlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle İngilizce yayın dili olarak düzenlenmiştir. Hakemli
ve akademik dergi olma koşullarını sağlayan bilimsel bir dergidir (Al ve Coştur, 2007). Türk PDR
dergisi ve diğer bütün bilimsel dergiler bilimin birikimli etkileşiminde büyük rol oynamaktadır.
Bilimsel alanda yapılan araştırmaları takip etmek bilimin gelişimini gözler önüne sermektedir. Bu
gelişim de bilimsel dergiler aracılığıyla takip edilmektedir (Yıldız, 2016). Arık ve Türkmen’e (2009)
göre; Türkiye’de eğitim alanındaki en önemli çalışmaların yayınlandığı hakemli bilimsel dergiler
incelendiğinde en çok makalenin yayınlandığı ikinci alan, Rehberlik ve Psikolojik Danışma’dır.
Bu bağlamada, dergilerde yayınlanan makalelerin ve bilimsel çalışmaların analiz edilerek bu alandaki
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi gelişimin yönünü belirlemek açısından bir bilgi kaynağı olacaktır
(Seçer ve ark., 2014). Ek olarak, bilim insanı için veri kaynağı olacak ve bu gelişimin boyutları
incelenebilecektir.
Bu ihtiyaçla ulusal literatür incelendiğinde; 2014 yılında, Seçer, Ay, Ozan ve Yılmaz; 2007-2011 yılları
arasında rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılmış olan bilimsel çalışmalardaki araştırma
eğilimlerini incelemiştir. Sonuçlara göre; bu alanda yapılan yayınların önemli bir kısmı tek veya iki
yazarlı olarak yapılmakta ve bu çalışmaların büyük bir kısmı araştırma ve incelemeye dayalı betimsel
çalışmalardan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak çoğunluk anket ve ölçek kullanmış ve araştırma
desenlerinin bu doğrultuda nicel ağırlıkta olduğu bulunmuştur. Örneklem grubu ise büyük çoğunlukla
lisans öğrencilerinde oluştuğu, veri analiz tekniği olarak çoğunlukla t testi ve ANOVA kullanıldığı,
nitel araştırmaların ve nitel veri analiz tekniklerinin ise alanda oldukça sınırlı olduğu anlaşılmıştır.
Bu konuyla bağlantılı alan yazınları incelendiğinde ise, dergi bazında değerlendirme çalışmalarının
yapıldığı görülmüştür. Rastlanan bir çalışma, Al ve Coştur’un (2007) Türk Psikoloji Dergisi’ndeki
makalelerin bibliyometrik özellikleri açısından incelenmesiyle ilgilidir. Adı geçen çalışmada, Türk
Psikoloji Dergisi’nde 1995-2005 yılları arasında yayınlanan 118 makale, psikolojinin alt alanları, çok
yazarlık durumu, yazarlarının çalıştıkları kurum, atıf alanlarının özellikleri, makalelerde en sık atıf
yapılan kaynak türü ve yapılan atıfların dağılımı yönünden incelenmiştir.
Bir başka dergi bazında yapılan çalışmada ise, Türk PDR dergisinde yayınlanan makaleler çeşitli
değişkenlerce incelenmiştir. Güven, Kısaç, Ercan ve Yalçın (2009), Türk PDR dergisinin ilk 30 sayısını
analiz etmiş ve evlilik, mesleki rehberlik konularında yapılan çalışmaları, betimsel araştırmaların,
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların ve tek yazarlı çalışmaların diğerlerine göre daha
fazla olduğu belirtmişlerdir.
Diğer bir çalışmada ise, ‘Journal of Counseling Psychology’ ile ‘Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Dergisi’nde 2006-2015 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde yayınlanan makaleler içerik analizi
yöntemiyle incelenerek psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki güncel araştırma eğilimlerin
belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Dikkat çeken bulgular, her iki dergide de yayınlanan makaleler arasında
yazar sayısı bakımından en büyük çoğunluğu iki yazarlı makaleler alırken, tür olarak ise
araştırma/inceleme türündeki makaleler en çok sayıda çıkan sonuçları ortaya koymuştur. Makalelerdeki
örneklemlerin sayılarında 201-400 kişi arası örneklemler çoğunluğu oluştururken, örneklem gruplarında
ise, üniversite öğrencileri olmuştur (Güven, Özhan, Kaynak, Kurt Demirbaş, 2018). Ancak, bu zamana
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kadar PDR eğitim program kapsamında yer alan herhangi bir dersin konuları açısından bir dergi
incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nin, Türkiye de
PDR ana bilim dalı programında yer alan bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi ile ilişkili
olan makalelerin çeşitli özellikleri açısından incelenmesidir.
Yöntem
Materyal
1990- 2021 yılları arasında Türk PDR Dergisi’nde yayınlanan makalelerden Bireyle Psikolojik Danışma
İlke ve Teknikleri konuları ile doğrudan bağlantılı olan makaleler incelenmiştir. Bu zamana kadar
mevcut olan 59 dergi, makalelerin konuları açısından taranmış, dersin konu başlıkları ile doğrudan ilgili
olanlar belirlenmiştir. Toplamda 38 makale ikinci aşamaya geçip ayrıntılı incelenmiştir. Bu makalelerin
tamamı EK.2 ‘de sunulmuştur.
Verilerin toplanması
Veriler, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi,
araştırılacak konular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek,
2006). İki aşamada bilgiler toplanmıştır. İlk aşamada, Makale Sınıflama Formu her bir makale için
doldurulmuştur. “Makale Sınıflama Formu” Sözbilir ve Kutu (2008) tarafından geliştirilmiştir. Form,
beş ana bölümden oluşmaktadır; makalenin künyesi, araştırma deseni/yöntemi, veri toplama araçları,
örneklem ve veri analiz yöntemleri. Form doldurulduktan sonra, İkinci aşamada bu makalelerin
kaynakçaları incelenmiştir.
Bulgular
Makaleler içerik analizi yöntemi ile birçok özelliği açısından ele alınmıştır. Bu özellikler aşağıda
sunulmuştur.
Konu Başlığı
Bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri ders konuları açısından makaleler
sınıflandırılmıştır. Her bir makalenin bir ya da birden fazla konuyu içerdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda
makalenin kapsadığı konular aşağıda Tablo 1. Makalelerin konu başlıklarında gösterilmiştir.

Tablo 1. Makalelerin Konu Başlıkları
KATEGORİ

ALT KATEGORİ

Psikolojik Danışma ve Psikolojik

Psikolojik danışma nedir?

Danışman

Psikololojik danışma ilkeleri ve etik
İlkeler

F
26

%
28,8

3

3,3

1

1,1

Psikolojik danışmada Beceriler ve
Koşullar
Etkili danışmanların özellikleri: terapötik
bir birey olarak PD, PD’nin kendi
değerleri ve terapötik süreç, Sosyal etki
süreci

15

16,6

81

Psikolojik Danışma Süreci

Danışanla İlişki kurulması ve iletişim:
etkin katılım ve dinleme, empati
Danışan sorunlarını değerlendirme
Psikolojik danışmada amaç oluşturma

6

6,6

1

1,1

3

3,3

Müdahale yönteminin belirlenmesi ve
sorumluluk alma

4

4,4

Sonlandırma ve İzleme

0

0

Temel Psikolojik Danışma

Duygularla ilgili Müdahaleler

1

1,1

Yaklaşımları

Bilişsel müdahaleler

5

5,5

Davranışçı müdahaleler

3

3,3

Sistemik müdahaleler

0

0

Diğer müdahaleler

11

12,2

4

4,4

-

1

1,1

-

5

5,5

Müşavir olarak Psikolojik Danışman -

1

1,1

Toplam

90

Psikolojik Danışmada Süpervizyon
ve Akran Danışmanlığı

-

Psikolojik Danışmada Sorunlar,
Ve Sorun Grupları: danışanın
yeterlikleri, dirençli danışan,
tranferans
Psikolojik Danışmada Çocuk

100

Tablo 1 incelendiğinde görülmüştür ki, makalelerin tümü okunduğu zaman elde edilecek bilgiler en çok
“Psikolojik danışma nedir?” (%28,8) konusu ile ilintilidir. Bunu sırasıyla, “Etkili danışmanların
özellikleri: terapötik bir birey olarak PD, PD’nin kendi değerleri ve terapötik süreç, Sosyal etki
süreci”(%16.6), “Diğer müdahaleler”(%12.2), “Danışanla İlişki kurulması ve iletişim: etkin katılım
ve dinleme, empati”(%6.6), “Bilişsel müdahaleler”(%5.5), “Psikolojik Danışmada Çocuk”(%5.5),
“Müdahale yönteminin belirlenmesi ve sorumluluk alma ”(%4.4), “Psikolojik Danışmada
Süpervizyon ve Akran Danışmanlığı”(%4.4), “Davranışçı müdahaleler” (%3.3), “Psikolojik danışmada
amaç oluşturma”(%3.3), “Psikolojik danışma ilkeleri ve etik İlkeler”(%3.3), “Psikolojik danışmada
Beceriler ve Koşullar”(%1.1),“Danışan sorunlarının
değerlendirme”(%1.1), “Duygularla ilgili
Müdahaleler”(%1.1), “Psikolojik Danışmada Sorunlar, ve Sorun Grupları: danışanın yeterlilikleri,
dirençli danışan, tranferans”(%1.1) ve “Müşavir olarak Psikolojik Danışman”(%1.1) takip etmektedir.
Bu makaleler kapsamında olmayan konular ise “Sistemik müdahaleler” ve “Sonlandırma ve İzleme”dir.
Son 5 yıllık dönem kapsamında ise, en çok psikolojik danışman özellikleri ve eğitimleri üzerine
araştırmalarda artış olduğu gözlemlenmektedir.
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Makalenin Yazarları
Seçilen makalelerin yazarları çeşitli açılardan incelenmiştir. 2016 yılına kadar, toplamda 23 yazar
tarafından 24 adet makale kaleme alınmıştır. Son 5 sene incelendiğinde ise, yazar çeşitliliğinin arttığı
ortaya çıkmıştır. Başka bir açıdan bakıldığında, tek yazarlı makale sayısı 19 ve iki yazarlı makale sayısı
13, üç yazarlı makale sayısı 3, dört yazarlı makale sayısı 1, beş yazarlı makale sayısı 1 ve yedi yazarlı
makale sayısı 1’dir.
Makalenin Yöntemi
Makalelerin araştırma desenlerine bakıldığında ise; 30 tanesin nitel, 4 tanesi karma ve 3 tanesinde nicel
araştırma kapsamında incelendiği ortaya çıkmaktadır. Nitel çalışmaların büyük çoğunluğu kavram
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Nicel çalışmaların ise ilişkisel tarama yöntemi ile araştırıldığını ancak
hiç deneysel bir çalışma yönteminin olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama araçlarında çoğunluğunun doküman incelemesi ile olduğu, bununla birlikte 5 tanesinde
ölçek, 3 tanesinde görüşme ve 1 tanesinde kişilik testi araçlarının kullanıldığı görülmüştür. Nitel
araştırma yöntemi ağırlıklı çalışmalar olduğu gerekçesiyle daha çok içerik analizi, meta analiz ve gözlem
kullanılmıştır.
Örneklem
Makalelerde en çok lisans düzeyinde çalışmaların uygulandığı daha sonra çalışan bireylerin tercih
edildiği en sonda da çocukların örneklemde yer aldığı belirtilmiştir. Ancak hiç orta yaş üstü bireylerle
yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Buna göre örneklem büyüklüğü, 11-30 kişi arasında 2, 31-100
kişi arasında 1, 101-300 kişi arasında 2 ve 301-1000 kişi arasında 2 makale bulunmaktadır.
Makalenin Kaynakları
38 makalenin kaynakları iki açıdan analiz edilmiştir. Bunlar; yurtiçi ve yurtdışı kaynak yoğunluğu ve
kaynakların kitap ve makale yoğunluğudur. Yurtiçi ve yurtdışı kaynak yoğunluğuna bakıldığında; ulusal
kaynak sayısının fazla olduğu 4 tane makaleye rastlanmıştır. Sadece yurtdışından kaynak gösteren 11
makale vardır. Bununla birlikte yoğunluğun yabancı kaynaklarda olduğu 17 kaynakça bulunmuştur. Bu
17’nin 6 tanesi ise yalnız bir kaynak olarak yurtiçinden alınmış geri kalanı yurtdışından toplanmıştır.
Özellikle son 5 yılda kaynakçalarda daha çok yurtiçi kaynaklara yer verilmeye başlandığı
gözlemlenmiştir. Tüm makalelerde ise, en çok atıf kitap çalışmalarından çok makalelere yapılmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Türkiye’de eğitim alanındaki en önemli çalışmaların yayınlandığı hakemli bilimsel dergiler
incelendiğinde en çok makalenin yayınlandığı ikinci alan, Rehberlik ve Psikolojik Danışma’dır
(Arık ve Türkmen, 2009). Gelişimi hızla devam bu alanın, sık sık bilimsel açıdan gelişiminin ne
doğrultuda olduğu da kontrol gerektirmektedir. Ulusal araştırmacıların bu alanda çalışma eğilimlerini
belirlemek bir yol olabileceği gibi, güncel bilimsel kaynakların taranması ve farklı açılardan incelenmesi
şeklinde de olabilir (Al ve Coştur, 2007). İş bu durumda; bu makalede, Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Dergisi’nin günümüze kadar yayınladığı dergilerden, Türkiye de PDR ana bilim dalı eğitim
programında yer alan bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri ile ilintili olan makalelerin çeşitli
özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Türk PDR dergisinin ilk 10 cilt ve ilk
59 sayısını kapsamaktadır. Taranan dergiler sonucu, toplamda 38 adet bireyle psikolojik danışma ilke
ve teknikleri dersi konuları ile doğrudan bağdaşan makale bulunmuştur. Her bir makale için ‘Makale
Sınıflama Formu’ kullanılarak bilgi toplanmış olup, makaleler; yazarları, konu başlıkları, makalenin
yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve kaynakçaları açısından incelenmiştir. Makalelerin
konularının, bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi kapsamında işlenen alt konulardan
ne kadarını kapsadığına bakılmıştır. Diğer bir değişle, bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi
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alan bir öğrenci için gerekli olan 38 makalenin kapsamı incelenmiştir. Bu bağlamda, 38 makalenin
hepsini okuyan bir öğrenci en çok “Psikolojik danışma nedir?” sorusunun cevabını bulacaktır. Sırasıyla
da;Etkili danışmanların özellikleri: terapötik bir birey olarak PD, PD’nin kendi değerleri ve terapötik
süreç, Sosyal etki süreci, Diğer müdahaleler, Danışanla İlişki kurulması ve iletişim: etkin katılım ve
dinleme, empati, Bilişsel müdahaleler, Psikolojik Danışmada Çocuk, Müdahale yönteminin
belirlenmesi ve sorumluluk alma , Psikolojik Danışmada Süpervizyon ve Akran Danışmanlığı,
Davranışçı müdahaleler, Psikolojik danışmada amaç oluşturma, Psikolojik danışma ilkeleri ve etik
İlkeler, Psikolojik danışmada Beceriler ve Koşullar, Danışan sorunlarının
değerlendirme,
Duygularla ilgili Müdahaleler, Psikolojik Danışmada Sorunlar, ve Sorun Grupları: danışanın
yeterlilikleri, dirençli danışan, tranferans ve Müşavir olarak Psikolojik Danışman konusunda bilgi
sahibi olacaktır. Tüm makaleler okunduğunda bilgi sahibi olunamayacak konular ise “Sistemik
müdehaleler” ve “Sonlandırma ve İzleme”dir. Bu açıdan bakıldığında, bu dersi alan bir öğrenci ek
kaynak olarak Türk PDR dergisinin bu 38 makalesini seçtiğinde çoğu bilgiye ulaşabilecektir. Ancak bu
bilgiyi bütün dergi makalelerine genellemek olanaksızdır. Çünkü, bütün dergi makalelerinden sadece
38 tanesi bu dersle doğrudan ilintilidir.
Makaleler yazarları açısından incelendiğinde ise; bu ders kapsamında en çok Özlem Karaırmak’ın
makale yayınladığı söylenebilir. Ayrıca, tek yazarlı makale sayısı 19 ve iki yazarlı makale sayısı 13, üç
yazarlı makale sayısı 3, dört yazarlı makale sayısı 1, beş yazarlı makale sayısı 1 ve yedi yazarlı makale
sayısı 1’dir. Bu açıdan geçmiş araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında; Güven, Kısaç, Ercan ve
Yalçın (2009)’ın ortaya koyduğu verilere göre de tek yazarlı çalışmaların diğerlerine göre daha fazla
olduğu tespit edilmiştir.
Makaleleri tararken kullanılan anahtar kelimelerin iyi bir şekilde seçilmesi bir araştırmacının işlevsel
becerilerindendir. Bu araştırmada da anahtar kelimelerin makalenin konusu ile nasıl bir bağdaşımı
olduğu sorgulanmıştır. Araştırmacılara bu konuda ışık tutmak açısından, anahtar kelimeler
incelendiğinde, çoğunluk en az 2 en çok 5 anahtar kelime ve ya kelime kümesinden oluştuğu ve bu
anahtar kelimeler yazının başlığından seçildiği görülmüştür. Sadece 5 tanesinde başlık dışında konuya
ilişkin ek ya da benzer anlamlı kelime yazıldığı belirlenmiştir. Bu açıdan araştırılan konu araştırmacı
tarafından makalenin başlığında bulunacaktır. Ancak bu konu araştırmacının işini zorlaştıran bir durum
olarak da ortaya çıkabilir. Eğer başlıkta aradığı değişken/kavram her ne ise yoksa, makaleyi
incelemeden geçme ihtimali yükselir. Bu da zaman kaybı yaratabilir. Diğer bir anlatımla, sadece başlığa
bakarak makalenin tamamına ilişkin bir çıkarım yapmak zordur. Anahtar kelimelerinde başlıktan
seçilen kelimelerden oluşması, makalenin hepsi okunmadan arzu edilen bilgiye ulaşımı
zorlaştırmaktadır.
Makalelerin araştırma desenlerine bakıldığında ise; 30 tanesin nitel, 4 tanesi karma ve 3 tanesinin de
nicel araştırma kapsamında incelendiği bulunmuştur. Bu bağlamda, veri toplama araçlarınında
çoğunluğunun döküman incelemesi ile olduğu 5 tanesinde ölçek kullanıldığı görülmüştür. Toplanan
verilerin analizinde büyük çoğunluğunun, içerik analizi ve meta analiz olduğu görülmüş, sadece bir
tanesinde ANOVA testine rastlanmıştır. Güven, Kısaç, Ercan ve Yalçın (2009)’ın Türk PDR dergisinin
ilk 30 sayı üzerinde yaptığı analiz çalışmasında ise araştırma desenleri açısından sonuçların bu makale
ile uyuşmadığı görülmüşür. Bu makalenin nicel çalışmaların daha fazla yapıldığı tespit edilmiş, verilerin
analizi açısından ise, korelasyon ve varyans analizinin en fazla olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın
nedeninin, bu çalışmada Bireysel psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi konularınca kısıtlanmış
olması gösterilebilir. Bu açıdan, bu ders bağlamında en çok nitel çalışma eğilimlerinin olduğu
söylenebilir. Ancak araştırmaların zenginleştirilmesi açısından daha çok nicel ve karma desene
ilişkin yazın inşa edilmesi önerilebilir.
Araştırma için seçilen makalelerin büyük çoğunluğu alan yazını tarama ve bu verilerin anlamlı
sentezi şeklinde bir yol izlemiştir. Araştırma eğilimlerine bakıldığında çoğu, psikolojik danışma
müdahale yöntemlerini konu kapsamı olarak alınmıştır. Diğer bir bakışla, bu 38 makale ile psikolojik
danışma yaklaşımlarıyla ilgili derinlemesine kaynağa ulaşım sağlanabilmektedir. Bu kaynaklarla,
müdahale yöntemine ilişkin ele alınan temel kavramlar, tarihsel örüntü , konuya ilişkin benzer
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araştırmalar, psikolojik danışmanın rolü, terapötik ilişki, bahsedilen kuramın varsayımları ve
sınırlılıklar, teknikler ve yöntemler, diğer yaklaşımlarla benzerlik ve farklılıklar, Türkiye’de
uygulanabilirliği ve etik boyutları ayrıntılı olarak okuyana ulaşmaktadır.
Diğer bir incelenen başlık, makalenin kaynakları da iki açıdan analiz edilmiştir: yuriçi ve yurtdışı kaynak
yoğunluğu ve kitap ve makale yoğunluğudur. Sonuçlar bize gösteriyor ki son 5 yıla kadar alan yazın
taramaları daha çok yurt dışı kaynaklarından oluşmaktadır. Ancak son 5 yıldır kaynakçalarda ciddi
bir artış ile yurtiçi kaynakların daha çok tercih edildiği görülmektedir. Diğer bir analiz ise makalelerde
en çok atıfın kitaba mı makaleye mi olduğuna ilişkin. Sonuçlara göre ise, neredeyse tüm makalelerde
diğer makalelere atıfın daha çok olduğu gözlemlenmiştir.
Bireyle psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi kapsamında bir bireyin öğrenmesi gereken konular
açısından desteklenmesi Türk PDR Dergisi’nde ki belirtilen 38 makale ile olanaklı olmaktadır.
Ancak bu ders açısından tüm bilgilere ulaşılabilir gibi bir anlam ifade etmemektedir ve tüm dergi
yazınlarına genellenemez. Başka açıdan, tüm dergi ve PDR konuları kapsamında düşünüldüğünde 59
sayı için bu rakam tatmin edici bir rakam olmakla birlikte, özellikle, araştırma deseni, veri toplama
araçları ve veri analizi açısından homojen bir yapı göstermektedir. Bu da araştırmaların tek yöntemle
devam etmesine sebep olmaktadır. Söz bu ki, bundan sonraki araştırmacılara nicel ve karma yöntemleri
kullanmaları önerilmektedir.
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Ek 1.
Makale Sınıflama Formu
A. MAKALENİN KÜNYESİ
Makalenin Adı:
Yazarlar:
Yayımlandığı Dergi/ Yıl/ Cilt/ Sayı:
B. MAKALENİN KONUSU:
C. ARAŞTIRMANIN DESENİ/MAKALENİN YÖNTEMİ
1. NİCEL
2. NİTEL

3.KARMA

Deneysel

Deneysel olmayan

Etkileşimli

Etkileşimli
olmayan

Karma(Nicel/ Nitel)

1.( )Gerçek
deneysel

1.( )Betimsel tarama

1.( ) Kültür
analizi

1.( )Kavram
analizi

1.( )Açıklayıcı

2( )Olgubilim
3.( )Kuram
Oluşturma

2.( )Tarihsel
analiz

2.( )Yarı
deneysel
3.( )Zayıf
deneysel

2.( )İlişkisel tarama
3.( )Karşılaştırmalı
4.( )Yapısal eşitlik
modeli

4. ( )Tek
denekli

4. ( )Örnek olay

2.( )Keşfedici
3.( )Çeşitleme

3.( )Meta
analiz

5. ( )Eleştirel
çalışma

D.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

E. ÖRNEKLEM

1.( ) Gözlem

E1.Örneklem

E2. Örneklem büyüklüğü

( )Katılımcı ( )Katılımcı olmayan

1.( )Okulöncesi

1.( ) 1-10 kişi

2.( )Görüşme

2.( ) ilkokul

2.( )11-30 kişi

( )Yapılandırılmış ( )Yarı Yapılandırılmış

3.( ) Ortaokul,

3.( )31-100 kişi

( )Yapılandırılmamış ( )Odak grup

4.( ) Lise

4.( )101-300 kişi

3.( ) Başarı testleri

5.( ) Lisans

5.( )301-1000 kişi

( )Açık Uçlu ( )Çoktan Seçmeli ( )Diğer

6.( ) Lisansüstü

6.( )1000 kişiden fazla

4.( )Tutum/Algı/Kişilik/Yetenek Testleri

7.( )Öğretmenler

( )Açık Uçlu ( )Çoktan Seçmeli ( )Diğer

8.( )Yöneticiler

5.( ) Anket/Ölçek

9.( )Veliler

( )Açık Uçlu ( )Çoktan Seçmeli ( )Diğer

10.( )Öğretim
eleman
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EK. 2
İncelenen Makaleler
Makaleler alfabetik düzene göre sıralanmıştır.
1.
2.
3.
4.

Akılcı-Duygusal Terapi: Kuramsal Bir İnceleme,
Bilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecinin Yasal Ve Etik Yükümlülüğü,
Bilişsel Davranışcı Terapi Kullanılarak Yapılan Araştırma Makalelerinin İçerik Analizi 1997-2018,
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli’nin
Etkililiğinin İncelenmesi,
5. Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik ve Standartlar: Bir Model Önerisi,
6. Çocukla Psikolojik Danışmada Metaforik Süreç,
7. Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin
İncelenmesi,
8. Çok Kültürlülük, Kültürel Duyarlılık Ve Psikolojik Danısma,
9. Çok kültürlü Süpervizyon İlişkisinin Kurulması,
10. Çözüm - Odaklı Kısa Süreli Terapi: Kuramsal Bir İnceleme,
11. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme,
12. Developmental Counselıng And Therapy: The Basıcs Of Why It May Be Helpful And How To Use
It,
13. Dinamik Yönelimli Kısa-Yoğun-Acil Bireysel Psikolojik Danışma Oturumlarının Etkisi,
14. Emotıon-Focused Therapy: An Overvıew,
15. Erken Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarının Psikodinamik Oyun Terapisiyle Teşhisi Ve Tedavisi,
16. Farkındalık Eğitim ve Uygulamalarının Terapistlerin Kişisel Yaşamlarına Etkisi: Bir MetaSentez
Çalışması,
17. Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma: Vaka Çalışması,
18. Gelecekteki Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Liderlerini Sosyal Çeşitlilik ve Sosyal Adaleti Ele
Almaya Hazırlama,
19. Metafor: Danışan Ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü,
20. Okul Psikolojik Danismanlari Için Bir Müdahale Yöntemi: Ikili Psikolojik Danisma,
21. Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları,
22. “Öteki” ile Karşılaşmak: Psikolojik Danışman Eğitiminde LGBTİ Meselesi ve Ayrımcılık Karşıtı
Ders,
23. Postmodern Diyalog: Öyküsel Psikolojik Danışma,
24. Psikolojik Danışma İlişkisinde Adler Yaklaşımına Göre Cesaretlendirme,
25. ‘’Psikolojik Danışman Adayının Danışanı Olmak’’: Danışanların Psikolojik Danışma Sürecindeki
Deneyimleri,
26. Psikolojik Danışma ve Kültürel Faktörler,
27. Psikolojik Danışman Eğitiminde Süpervizyon,
28. Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin (Profesyonel) Kişisel Eğilimi Değerlendirme:
Ölçek Geliştirme Çalışması,
29. Psikolojik Danışman Eğitimi ve Mesleğin Profesyonel Kimlik Gelişimi için Gereksinim Duyulan
Yasa ve Yönetmelik Düzenlemeleri,
30. Psikolojik Danışmanların Etkili Nitelikleri ile Danışma Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki.
31. Psychological Counselor Candidates’ Attitudes towards Gender Roles: The Predictive Role of
Multicultural Personality Trait,
32. Tinsel Anlayışın Psikolojik Danışmadaki Rolü,
33. Subspecialty Areas in Psychological Counseling and Guidance: Opinions of Psychological
Counselors,
34. Using Creativity And The Creative Arts İn Counseling: An International Approach.
35. Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot
Uygulama,
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36. Yapılandırmacı Yaklaşım: Çağdaş Psikolojik Danışma Anlayışını Ve Uygulamalarını
Biçimlendiren Bir Güç,
37. Yapılandırmacı Yaklaşım Ve Türkiye’de Psikolojik Danışma Alanında Uygulanabilirliği,
38. Yetişkinlerle Yapılan Psikolojik Danışmada Bibliyoterapi (Okuma Yoluyla Sağaltım)
Yönteminin Kullanılması.
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CİHANYANDI FEMİNİST NİGAR
BİR NİDA AT DEVRİYELER KOŞAR: GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNDA HAFİF MEŞREP
KADIN TİPİ
MİHRİBAN AKKUŞ
Özet
Geleneksel Türk tiyatrosunda kadın tipleri ele alınırken, kadınlığı yüzünden başına gelmedik kalmayan, Türk
tiyatrosunun ve ortaoyununun önemli tipi Kanlı Nigâr vb. kadın tipleri bu çalışmada dönem şartları bağlamında
değerlendirilmektedir. Kanlı Nigar’ın, ilk olarak Karagöz oyunlarından birinde karşımıza çıktığı görülmektedir.
Kanlı Nigar’la ilk karşılaşmamızda, Osmanlı Devleti’nde, kadının çektiği sıkıntıları yansıtan güçlü bir kadın
tipinin mücadelesini görmekteyiz. Ayrıca Nigâr, gölge oyunundaki yosma tipini yorumlayışıyla ününe ün katarak
bugün hala “Cihan Yandı Kanlı Nigâr” olarak anılmaktadır. Gemişten günümüze Türk toplumunda kadının
tanımının, dönem ve şartlara göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Sözlü ve yazılı anlatılarda, kadın her daim
kutsal olarak görülürken, bu kutsallıkla bağlantılı gerçekleşen kadın tanımın, kadının anneliği ve zarafeti üzerinden
yapıldığı dile getirilmektedir. Toplumsal roller üzerinden yapılan tanımlamaların, kadını sınırlandırdığı
görülmektedir. Geleneksel Türk tiyatrosunda, kadın tiplerine bakıldığında kadınların, kavgacı, hafif meşrep,
düşüncesiz olarak sergilendiği görülmektedir. Çünkü bahsi geçen kadınların, toplumsal rollerin dışına çıkan ve
kendini ifade etme gücünü elinde bulunduran kadın tipleri olduğu ifade edilmektedir. Erkek egemen sitem
içerisinde sözde başına buyruk hareket eden kadınların, geleneksel Türk tiyatrosu bağlamında ve oyun
metinlerinde ele alınış biçimi, bir nevi bahsi geçen kadınların çığlıkları olarak ifade edilebilir. Erkeğin, aynı bedeni
ve ruhu paylaşmadığı bir bireyi sadece belirli kalıplarla sınırlı olarak canlandırılması, sosyal hayattan izole edilen
kadınların ve kadın dünyasının gerçeği yansıtan bir şekilde ele alınmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, Kanlı
Nigâr tipi üzerinden Türk kadının geçmiş ve günümüzde toplumdaki yeri, önemi ve kadının kendini bir birey
olarak ifade etmeye çalışırken, bedeni ve özgürlüğü için vermiş olduğu mücadele üzerinde durulmaktadır. Bahsi
geçen kadınların çevre ve şartlara yorumlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Osmanlı’da kadın, Kadın hareketleri, Ortaoyunu, Toplumsal cinsiyet
THE WORLD IS ON FIRE - FEMINIST NIGAR
GIVE A VOICE AND THE COPS COME: WANTON WOMAN TYPE IN TRADITIONAL TURKISH
THEATER
Abstract
In this study, the important types of Turkıish Theater and Middle Game, Kanlı Nigar who had many struggles in
her past because of her femininity and some other women characters are considered in the context of the conditions
of the period. Kanlı Nigar first appeared in one of the Karagöz games. When we first meet Kanlı Nigar, we see the
struggle of a strong woman type that reflects the problems of women in the Ottoman Empire. In addition, Nigâr is
known as Cihan Yandı Kanlı Nigâr by adding fame for his shadow play. It is seen that the definition of women in
Turkish society varies according to periods and conditions. In oral and written narratives, while women are always
considered sacred, it is stated that the definition of a woman associated with this sanctity is made through the
motherhood and elegance of the woman. When we look at the types of women in traditional Turkish theatre, it is
seen that women are exhibited as combative, somewhat busy and thoughtless. Because it is stated that the women
mentioned are types of women who go outside of social roles and have the power to express themselves. In the
male-dominated system, the way in which women who supposedly act alone are handled in the context of
traditional Turkish theatre and in play texts can be expressed in a way as the screams of the women mentioned.
The fact that the man plays an individual with whom he does not share the same body and soul, limited only to
certain patterns, shows that women isolated from social life and the world of women cannot be treated in a way
that reflects reality. In this sense, women in game texts should be evaluated according to environment and
conditions. In this study, the turkish woman's place in society past and present through the Kanlı Nigâr type and
the struggle of the woman for her body and freedom while trying to express herself as an individual are
emphasized. The women mentioned should be interpreted in the environment and conditions.
Keywords: Woman, Woman in the Ottoman empire, Women's movements, Middle game, Gender
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GİRİŞ
Geleneksel Türk Tiyatrosu, Türk toplumunun geçmişten bugüne sosyo-kültürel anlamda kendini ifade
edebilmesinde, önemli bir etkiye sahip olmuş ve halkbiliminin içerisinde yer alan alanlardan bir tanesi
olarak görülmüştür. Nitekim alanın geniş bir yelpazeye sahip olması, toplumun her bir noktasına
değinildiğinin gözle görülür kanıtı sayılabilir. Türklerin her çağda geniş bölgelerde hüküm sürdükleri
bilinmektedir. Türk kültürünün, Uygurlarla birlikte doğuda büyük bir atılım yaptığı dile getirilmektedir.
Ayrıca Batı’ya yönelen Türklerinde, bulundukları bağlama uyum sağlamaya çalıştıklarından
bahsedilmektedir. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler, kültürlerine ait temel unsurları korumayı
bilmişlerdir (Ögel, 1986:10). Kültüre ait unsurlar korunurken, aynı zamanda aktarımının da sağlandığı
görülmektedir.
İnsan topluluklarının, bir ekonomik kültürden diğerine farklı zamanlarda geçiş yaptıkları bilinmektedir.
Hayvancılık ve tarıma geçişle birlikte, inanç sistemlerinde de gelişmeler görülmeye başlandığı dile
getirilmektedir. Gerçekleştirdikleri törenlerle, tiyatro sanatının aktör ve insan tipini kazanmasına katkı
sağladıkları ifade edilmektedir (Pirverdioğlu,2003:58). Johan Huizinga’nın, iş, ritüel ve din
kavramlarının karşısında daha az değerli olarak görünen oyun kavramına olan algıyı, değiştirdiği
bilinmektedir. Ona göre oyun kültürden öncedir ve çeşitli kültürlerin ortaya çıkmasında başlıca etken
olmuştur (And, 2003: 27). Oyun kavramı için; fazla enerjiyi atmak, benzetmece içgüdüsünü doyurmak,
boşalma gereksinimini karşılamak gibi tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Bir görüşe göre ise
oyunun; genç yaratıkları (insan veya hayvan) hayatın ciddi iş ve uğraşına hazırlamak olarak tanımlandığı
dile getirilmektedir( 2003: 27, 28). Konu bağlamında, bağlı olduğu kültür dairesi içerisinde oyun
kavramına kendine özgü yön veren, geleneksel Türk tiyatrosuna yönelmek gerekmektedir. Seyirlik
oyunların; bir halkın eski inanç, gelenek ve göreneklerinin izlerini korumakla kalmayıp, onun tarihi,
kültürü, kökeni ve başka halklarla ilişkileri hakkında bilgiler içerdiği dile getirilmektedir (2003: 58).
Köylerin yüzyıllar boyunca kentlerden kopmuşluğunun bir sonucu olarak, eski uygarlıklardan gelme
birçok törenin korunduğu bilinmektedir (1969:11). Bahsi geçen kültür değerlerinin temelinin çok
sağlam olduğu ve kendi özünü koruyarak, yeni inanç sistemlerine kolaylıkla uyum sağladıkları
bilinmektedir (2003: 58). "Türk temaşası" olarak adlandırdıkları bu sanat dalı, Metin And'ın
kullanımıyla birlikte "geleneksel Türk tiyatrosu" biçiminde yaygınlık kazanmıştır. Ancak, "halk
tiyatrosu", "seyirlik halk oyunları" ve "Türk seyirlik sanatları" biçimindeki kullanımlara da
rastlanmaktadır (Düzgün, 2000: 63).
Geleneksel gösteri türlerinin, içerisinde bulunduğu kültürün etkisiyle şekil alarak gelişimini
tamamladığı bilinmektedir. Seyirlik gösteri türlerinde, kadınların nasıl yansıtıldığı çalışma bağlamında
önem teşkil etmektedir. Çünkü geleneksel gösteri türlerindeki kadın algısının, kadını algılayış ve
tanımlayış şekli göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen toplumun bilinçaltını yansıttığı
görülmektedir.
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumun bireye biçtiği rol ve
sorumlulukları ifade etmektedir. Hayata gözlerini açan bir bebeğin cinsel organına bakarak, onun kız
veya oğlan çocuğu olduğu bilgisi biyolojik cinsiyeti işaret etmektedir (H. Çakır ve ark., 2013: 15).
Toplumsal cinsiyet ise bebeğin doğduğu toplum içerisinde, birey olma sürecinde zamanla üstlendiği
roller, olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizliğin, insanlığın tarih sahnesine
ilk çıktığı andan itibaren kendini gösterdiği görülmektedir. Avcı- toplayıcı dönemde, değerli olan eti
bulmaya giden erkeğin, üstün birey olarak görüldüğü, kadının ise mağarada kocasını bekleyen pasif
birey olarak değerlendirildiği dikkat çekmektedir(Draper, 2014: 83). Fakat tarih sahnesinde yiyecek için
güvenilir kaynakları, kadınlarca sağlanan bitkilerin oluşturduğu dile getirilmektedir (Reed, 1985: 33).
Kadın ve erkek arasındaki anatomik farkların, duygusal, entelektüel, fiziksel ve yeteneklerdeki
farklılıklarla karşılaştırılarak ilişkilendirildiği görülmektedir. Birçok toplumun kültürel geleneğinde bu
yargının olduğu dile getirilmektedir (Leibowit, 2014: 19). Gerçekleştirilen çeşitli çalışmaların, kadının
fiziksel ve duygusal işleyişi hakkında fikirler üreten çoğu araştırmacının tezini çürüttüğü görülmektedir.
Fiziksel yapının, insanın alın yazısı olduğu konusundaki fikir yıkılarak, kadın ve erkeğin toplum
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üzerinde üstlendiği rolleri kültürün belirlediği ortaya koyulmuştur(2014: 19). Kadınlar ve erkekleri,
toplumsal cinsiyet rollerinden sıyırarak daha eşitlikçi bir yaklaşıma hazırlamanın mümkün olduğu
bilinmektedir. Bahsi geçen değişim; kişilerin bilgi, beceri, bilinci ve davranışlarıyla doğru orantılı
olarak ilerlemektedir. Kişiler talep etmeleri doğrultusunda, eşitsizlik bağlamında meydana gelen katı
modellerden sıyrılabilmektedir(H. Çakır ve ark.,2013).
Geleneksel Türk Tiyatrosunda Hafif Meşrep Kadın Tipi
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda yer alan oyunlara bakıldığında, oyunların birçoğunun belli bir ritüel
etrafında döndüğü ve bu ritüelleri gerçekleştirenlerin genellikle erkekler olduğu görülmektedir.
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda; doğaçlama, taklit, kılık değiştirme unsurlarının çokça kullanıldığı dile
getirilmektedir. Bu nedenle erkeklerin, kadın kılığına girerek, oyundaki kadın figürü eksikliğini
giderdiği bilinmektedir. Ayrıca kadınlara, birilerinin kızı veya karısı olma rolleriyle bağ kurularak
hareket edildiği de görülmektedir. Geleneksel görüşte, bu anlayışlar doğrultusunda tanımı yapılan
kadınlara ritüel kökenli oyunların içerisinde rastlanmayışın şaşırtıcı olmadığı açıktır. İlk kadın
sanatçılar, Helenistik Çağ tiyatrosunda rahibelerden oluşan kadın korosunda yer almışlardır. Doğu ve
Batı’da kadınlar XVII. yüzyılda tiyatro sahnesine çıkabilmişlerdir. Anadolu’da ise kadınlar ilk olarak
sahneye, II. Meşrutiyetten sonra kaçak yollarla çıkarken, yasal olarak ise Cumhuriyet’in ilanıyla sahneye
çıkabilmişlerdir(Nutku, 2010: 137). Osmanlı Dönemi’nde “kadın” hiçbir zaman bireysel kimliğini
edinememiş ve hep baskı altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır (Küçük Arat, 2008:108).
Tanzimat Dönemi romanlarında da, toplumsal rolleriyle övülen Türk kadınlarının, tiyatroya girişinin
kolay olmadığı görülmektedir. Kapalı bir toplumda, Batı tarzı eserlerin ele alındığı görülmektedir.
Haremlik selamlık sisteminin etkisi altında olan kadınları, bahsi geçen eserlerde konu edilebilmesi için,
oyunların konularının yabancı ülkelerde geçirildiği dile getirilmektedir (Demirdağ, 2014: 20). Bu
bağlamda kadınların kendilerine yer bulamadığı tiyatro sanatında, bazı aksaklık ve eksikliklerin
görüleceği fikrini dile getirmek gerekmektedir. Tiyatro oyunu içerisinde, verilmek istenen mesaj özne
eksikliğinden verilemeyecek duruma geldiğinde, bazı sorunların gün yüzüne çıkacağı görülmektedir.
Geleneksel Türk tiyatrosunda kadınların oyunlarda zenne ve rol gereği kadın biçimine bürünme olarak
iki şekilde işlendiği dile getirilmektedir. Canlandırılan kadınlar, genellikle orta sınıf ve alt sınıf kadınlar
olarak karşımıza çıkmakladır. Çünkü üst sınıf kadınların ve dini konuların işlenmesi yasaktır (Gürkan,
2017:276). Her ne kadar İslam dairesi içerisinde, tiyatro ve dramatik sanatların yeterince gelişme
gösterememesinin sebebi olarak, gösterilerde kadınların yer almaması hususu ileri sürülmüşse de bu
durumun Batı tiyatrosu için de problem olduğu dile getirilmektedir (1969: 28). XIX. yüzyılda Ermeniler
tarafından Türkiye’ye, Batı örneğinde bir tiyatro getirildiğinde, Hristiyan olmalarına rağmen Ermeni
kadınlarının da sahneye çıkmalarının kolay olmadığı ifade edilmektedir (1969: 28). Bu durum, konunun
inanç bağlamından çok kadının bulunduğu kültür dairesi içerisinde ifade ettiği anlamla
ilişkilendirilebilmektedir.
Küçük Arat, ortaoyununda kadın rollerine çıkan erkeklere “zenne” dendiğini ve zennenin bu durumun
çok net bir ironisi olduğunu belirtmektedir. Çünkü zennenin, Osmanlı toplumundaki kadınların çok
dışında ve hatta zıttı özelliklerle donatılmış olduğunu dile getirmektedir (2008: 108). Eski Osmanlı
şenliklerini ve eğlence hayatını konu alan kaynaklara bakıldığında, kadın giysileriyle dans eden erkek
dansçılara sıklıkla rastlandığı dile getirilmektedir (Gültürk, 2011: 3). Oyunların hemen hepsinde erkek
karakterler ön plana çıkarılmıştır. Fakat asıl dikkat çekilmesi gereken nokta, erkeklere nazaran önemsiz
rolleri olan kadınların, hep aynı şekilde resmedildiğidir (2017: 276).
Üst tabaka kadınların statüsü gereği zenne tipine layık görülmediği dile getirilmektedir. Ayrıca bu
durum kılık değiştirilerek ve taklit yoluyla canlandırılan kadınların, kendi içlerinde sınıflara ayrıldığı
görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Zenne olarak ifade edilen kadınların genellikle hafif meşrep,
vurdumduymaz, fettan, şirret olarak betimlendikleri ifade edilmektedir. Bu duruma örnek ise
Karagöz’ün karısı olduğu görülmektedir.
Karagöz ve karısının kavga esnasında birbirlerine karşı sınır tanımadıklarını ve bu kavgayı bitirmek
isteyen Hacivat’a da “Belki benim canım dayak yemek istiyor” diyerek itirazda bulunduğunu ve kavga
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sonunda intikamını aldığı belirtilmektedir (Ünlü, 2007: 36, 37). Ayrıca Karagöz ‘ün annesi için çingene
tipi yakıştırması yapılmaktadır. Çingenevâri davranışlarından dolayı çingene yakıştırması
yapılmaktadır. Dolayısıyla Karagöz’ün olumsuz davranışlarda bulunmasının müsebbibi olarak annesi
gösterilmektedir (Günana, 2016: 118). Gölge oyununda kadın tipleri, hafifmeşrep, erkeklerin parasını
yiyen kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadın tiplerine örnek olarak Kanlı Nigar tiplemesi
verilebilir. Kanlı Nigar, vurdumduymaz ve cesaretli haliyle, ortaoyununda ve gölge tiyatrosunda dikkat
çekmektedir. Hiçbir erkeğin evlenmek istemediği fakat aynı zamanda işvesine ve cilvesine vurulduğu
bir kadın tipi olarak değerlendirilebilir. Kanlı Nigar’ı çekici yapan bu özelliklerinin aynı zamanda itici
güç olarak da görüldüğü ortadadır. Konu bağlamında Seyfi Dursunoğlu'nun, Huysuz Virjin karakterine
bürünerek yaptığı gösterisi de bir tür çağdaş zennelik olarak kabul edilebilir. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz
Virjin karakteriyle, bir zenne ya da kadın rolünde bir erkek oyuncunun çok daha ötesinde bir şey
yarattığı dile getirilmektedir (2011:1,2). Huysuz Virjin’in gösterisinde, bol miktarda doğaçlama, taşlama
ve karşılıklı atışma olduğu görülmektedir. Bu özelliklerinden dolayı hem Karagöz’ün hem de
Ortaoyununun öğelerinden sayılmaktadır. Ayrıca Huysuz Virjin’ in, müstehcenlik unsurlarına sıkça yer
verdiği görülmektedir. Müstehcenlik, Karagöz bağlamında da önemli bir ayrıntı olarak
görülmektedir(2011: 1,2).
Bu durum sımsıkı kapanık bir toplumda, baskının yarattığı kımıltısızlık içinde, bu yoldan bir kaçamak
aranması; soluk verecek bir delik olarak buna başvurulmuş olması bağlamında değerlendirmektedir
(1969: 129). Huysuz Virjin değindiği konulardan, takındığı tavra kadar toplumun genelinin zıttı
yönünde hareket etmekte fakat bu durumun yadırganmadığı görülmektedir. Genellikle her konuyu
cinselliğe yorarak tabuları hiçe saydığı gibi, bunların hiçbirinin ayıp olmadığını, insanoğlunun
ihtiyaçları dâhilinde olduğunu ima eden tavrıyla, seyircideki iç-sansürün de ortadan kalkmasını
sağlamaktadır (2011: 3). Fakat Kanlı Nigar tipine bakıldığında, sahnede ve perdede gerçek bir kadın
olduğu görülmektedir. Sahnede kadın rolüne giren erkek oyuncunun müstehcenlikleri kabul edilmesine
rağmen, aynı müstehcenlik seviyesinde hareket eden kadının çeşitli sıfatlarla dışlandığı dile
getirilmektedir. Toplumsal rollerin dışına çıkan ve kendini keşfeden kadının korku yarattığı
görülmektedir. Bunun sebebinin ise toplumun zihnindeki kadın imgesinin sarsılmasından kaynaklı
olduğu aşikârdır.
SONUÇ
Geleneksel Türk kültüründe kadın, her daim kutsal ve kıymetli olarak görülmüştür. Kadına verilen
değeri; Türk destanlarından halk hikâyelerine, devlet yönetimine kadar pek çok alanda görmek
mümkündür. Fakat değişen inanç ve fikirlerinde etkisiyle, kadının zamanla toplum içerisinde aktif
rolden pasif role geçtiği görülmektedir. Kadının kamusal alanın dışına itilmesinin, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği kavramının gün yüzüne çıkmasını tetiklediği açıktır. Bu eşitsizlik kendini ilk olarak,
ekonomik ve sosyal düzlemde göstermektedir. Kadın ve erkeğin yaşadıkları topluma ve özlerine, eşit
şartlar altında fayda sağlayamamasının, büyük bir ekonomik ve sosyal buhranı ortaya çıkaracağı
öngörülmektedir. Bahsi geçen eşitsizliğin aile, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerinde de görülmesiyle
birlikte, suç ve zorbalığın artacağı açıktır. Kimi zaman karşı cinsi kimi zaman da hemcinsi tarafından
zorbalığa maruz kalan kadının, hak arama çabası neticesinde karşısına engel olarak, toplumsal cinsiyet
kalıpları çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyetin kadını belirli kalıplarla sınırlandırması, kadının toplumdaki
değerini sorgulatmakta ve hukuksal yaptırımları da etkilemekte olduğu açıktır. Davranış kalıplarının
toplum tarafından cinsiyetleştirilmesi, kadın folkloru alanının, günümüzde de hala istenilen seviyeye
ulaşamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir. Kadın sadece eviyle, çocuğuyla,
kocasıyla anılan bir varlık olarak görülmemelidir. Kadının, bir birey olarak işiyle, topluma sağladığı
katkıyla, fikirleriyle, sahip olduğu haklarıyla ve en az erkek kadar cinselliğiyle de ele alınması
gerekmektedir. Çünkü sıralanan bu unsurlar, insanı insan yapan unsurlardır. Kadınla ilgili daha
kapsamlı ve elle tutulur çalışmaların, ancak bu cinsiyetçi fikirler ortadan kalktığı takdirde açığa çıkacağı
görülmektedir. Çalışmada ele alınan Kanlı Nigâr vb. kadın tipleri, içinde bulunduğu toplumun bir aynası
olarak düşünülmelidir. Bahsi geçen kadınlar, acılarıyla, mücadeleriyle, dönemin sorunlarını bünyesinde
barındıran güçlü kadın tipleridir. Seçkin zümreye mensup kadınların mevkisini kullanarak aldığı hakları,
Kanlı Nigâr vb. kadın tiplerinin, dilini, karakterini ve bedenini silah olarak kullanarak aldığı
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görülmektedir. Burada yadırganması gereken, kadınların karşılaştığı sorunlar karşısında kullandıkları
araçlar değildir. Asıl yadırganması gereken, verilmeyen hakların belirlediği araçlardır.
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ÖĞRENCILERIN ÖĞRETIM SÜRECINDE BILIŞSEL ETKINLIKLERININ GELIŞTIRILMESI
FATMA İSAYEVA*
Özet
21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri toplumu değiştiriyor ve hızla geliştiriyor. Yeni teknolojilerin
uygulanması, modern zamanların gereksinimleri eğitimde bazı değişikliklere yol açmaktadır. Okullarda yeni
teknolojiler uygulanıyor ve BİT etkili bir şekilde kullanılıyor. Öğretme sürecinde BİT'in etkili kullanımı,
öğrenilenlerin% 40-50'sinin en iyi belleğini elde etmesini sağlayabilir. Yaşadığımız toplumun talepleri, toplumun
bir üyesini çok fazla bilginin taşıyıcısı olarak değil, yaratıcı düşünme ve yaratıcı yetenekleri olan bir birey olarak
görmek ister. Aynı zamanda, yükselen nesil bilgiyi bilgiye çevirebilmeli, kendi başına öğrenmenin yollarını ve
sosyal becerileri öğrenebilmelidir. Yukarıdakilerin tümü, yetkin öğrencilerin gelişimi, öğrencilerin modern
gereksinimlere uygun olarak geliştirilmesi, bilişsel etkinliklerinin artırılması gibi konuları gündeme getirmektedir.
Öğrencilerin bilişsel gelişimi, problemli durumlarda yaratıcı, mantıklı ve eleştirel düşünme yetenekleriyle
ilişkilidir. Öğrencilerin bilişsel etkinliklerini artırma sorunu her zaman öğretmenlerin odak noktası olmuştur.
Klasik eğitimciler "öğrenmeye yaklaşım" (YA Comenius), "öğrenme tutkusu" (J. Locke, JJ Russo), "öğrenmeye
ilgi" (D. Diderot), "öğrenme arzusu" (KD Ushinsky ). Bu kavramlar, öğrencilerin bilişsel aktivitesini arttırmak
olarak nitelendirilebilir. Bilişsel aktivitenin gelişmesi için en önemli koşullardan biri, öğrencilerin bağımsız
çalışmaya katılımıdır. Bir öğretim materyali üzerinde çalışırken, yeni bir konuyu öğrenirken hangi etkili yöntem
ve teknikleri uygulayacaklarını onlara açıklamak yardımcı olur. Öğrencilere ayrıca özdenetim becerileri
öğretilmelidir. Öğrencilerin bağımsız öğrenme ve araştırma becerilerini geliştiren bir öğretmen, araştırma
çalışmalarını amaçlı ve bağımsız hale getirmek için çabalamalıdır. Öğretmen, öğrencilerin araştırma becerilerini
geliştirmeye çalışmalıdır. Araştırma, öğrencilerin zihinsel aktivitesini artırır. Öğrenme sürecini optimize etmenin,
öğretilen materyallerin etkililiğini artırmanın ana yönünün öğrencilerin bilişsel yeteneklerini oluşturmak olduğu
bir gerçektir. Anahtar kelimeler: bilişsel aktivite, ders, öğrenci
DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY IN THE TEACHING PROCESS
Abstract
In the 21st century, information and communication technologies are changing society and developing it rapidly.
The application of new technologies, the requirements of modern times lead to certain changes in the field of
education. New technologies are applied in schools and ICT is used effectively. The effective use of ICT in the
teaching process can result in the best memory of 40-50% of what is learned in the learning process. The demands
of the society we live in want to see a member of society not as a bearer of a lot of knowledge, but as an individual
with creative thinking and creative abilities. At the same time, the rising generation must be able to translate
information into knowledge, learn ways to learn on their own, as well as social skills. All of the above raising
issues such as the development of competent students, the development of students in accordance with modern
requirements increase their cognitive activity. Cognitive development of students is associated with their ability
to think creatively, logically and critically in problematic situations. The problem of increasing the cognitive
activity of students has always been in the focus of teachers. Classical educators used such concepts in their works
as "approach to learning" (Y.A. Comenius), "passion for learning" (J. Locke, J.J. Russo), "interest in learning" (D.
Diderot), "desire to learn" (K.D. Ushinsky). These concepts can be characterized as increasing students' cognitive
activity. One of the most important conditions for the development of cognitive activity is the involvement of
students in independent work. When working on teaching material, it is useful to explain to them what effective
methods and techniques they will apply when learning a new topic. Students also need to be taught self-control
skills. A teacher who develops students' independent learning and research skills should strive to make their
research work purposeful and independent. The teacher should try to develop students' research skills. Research
increases students' mental activity. It is a fact that the main direction of optimizing the learning process, increasing
the effectiveness of the taught materials is to form the cognitive abilities of students.
Keywords: cognitive activity, lesson, pupil
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1. Giriş
21. yüzyıl, insan yaşamında drammatik deyişikliklerle işaretlenmişdir. Bu değişikler günlük
hayatımızı, iş hayatımızı, düşüncelerimizi etkiler.Bu, sorunlara yaklaşımımızı değiştiriyor. Değişen
bir dünyaya uyum sağlamak, insanların bir dizi taleplerini de deyişdirir. Yaşam boyu öğrenmeyi,
eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi, yaratıcı düşünmeyi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin
kullanımını ve s. özelliklere sahip olmayı içerir.
Avrupa eğitim sistemine entegranyon, kişilik oluşumuna yeni bir bakış açısı getirdi. Okulun temel
görevi, öğrencininin kişiliğinin tam olarak gelişmesini sağlamaktır. Öğretmen, bilişsel, iletişim ve
psikomotor etkinliklere dayalı olarak gelişmesini sağlamaktır. Öğrencilerde milli ve beşeri, insani
değerleri oluşturmalıdır.
Dünya eğitim sistemine entegrasyon bir dizi yenilikler getirdi: yeni sosyal ilişkilerin ortaya çıkışı,
bilgi çağının gereksinimleri, eğitimin amaç ve hedeflerine ilişkin yeni görüşlerin oluşturulması
vb. Bunlar müfredat reformunun gerekli olmasının nedenlerinden biridir. Dünya tarihinin çeşitli
evrenlerinde insanlık önemli değişimler geçirmiş ve bu tür doğru reformlarla başarılı sonuçlar
elde etmiştir. Müfredat reformunun kalbindeki anahtar fikir, kalite ve kavramıdır. Kaliteli bir
müfredatın göstergeleri uygunluğu, pratikliği, etkiliği ve sürdürüle bilirliğidir. Müfredatın
başarısının bir göstergesi, öğrencilerdeki öğrenmenin kalitesi ve öğrencilerin öğrendiklerini sosyal,
bilişsel, psixolojik ve duygusal gelişimleri için ne kadar etkili kullana bilecekleridir. Müfredatın
başarısının bir göstergesi, öğrencilerdeki öğrenmenin kalitesi ve öğrencilerin öğrendiklerini sosyal,
bilişsel, psikolojik ve duygusal gelişimleri için ne kadar etkili kullana bilecekleridir. Müfredat,
öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak kişisel gelişimlerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olur.
1.2.Aktif dersin önemi
Yeni programlar, yalnızca sistemi ve içeriği değiştirmeyi değil, aynı zamanda öğrencilerde bilişsel
süreçlerin gelişimin en üst düzeye çıkmayı da önemli hale getiriyor. Bu tasadüfi değildir. Uzun
yıllar boyunca , belirli alışkanlıkları telkin etmeye odaklanıldı. Sonuç olarak, bazı kurallar ve
yasalar öğrenciler tarafından bu kadar bilinçli bir şekilde yönetilmedi, tekrarlar nedeniyle mekanik
olarak ezberlendi. Bu nedenle öğrencilerin hafızayı az ya da çok gelişse, de, en önemli bilişsel
süreç olan düşünmeleri gerekiği gibi gelişmemiştir. Öğrenci, okunduğu materyalden sonuçlar
çıkarmasını ve onu farklı bir açıdan değerlendirmesini gerektiren sorular karşısında şaşırmıştı. Bu
nedenle, günümüzdü öğrenme sürecinde gerekli bilimsel bilgileri sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin
gözlemlemeleri, bağımsız, yaratıcı, mantıklı ve eleştirel düşünmeleri vb. araşdıra bilerik. Bilişsel
yeteneklerin gelişimine özel önem verilir.
Müfredat modelinde dersin temel avantajı bilgi edinme arzusudur. Bu, öğrencilerin bilişsel etkinlik
sırasında düşüncelerindeki gerçek çelişkileri çözme becerisine dayanmaktadır. Gerçek çelişkilerden
kaynaklanan duygular zihinsel kaynakları harekete geçirir, bilişsel aktiviteyi uyarır, uzun süre
konsantre olmasına izin verir. Bilgi “hazır” bir biçimde değil, bağımsız keşif sürecinde, yani
asimilasyon süreci pasif değil aktifdir. Öğrenci, istek ve fəaliyyetlerine göre yeni bilgiler keşf
ederse derse yaratıcı ve ilgiyle yaklaşır, edindiği bilgileri uzun süre ve sağlam bir şekilde
ustalaştırır. Bütün bunlar, öğrencilerin edilgenliğinin üstesinden gelmek, gerekli düşünme
becerilerinin ve yaratıcılığın oluşması ve öğretim kalitesinin iyileştirilmesi için koşullar yaratır.
Bağımsız öğrene bilmek için , öğrenciler öncelikle ve en önemlisi, belirli görevler belirleyerek
bu sorunlara çözüm bulabilmelidir. Bu amaçla, öğrenciler önce derinlemesine gözlem ve konunun
özüne nüfuz etme becerisi geliştirmelidir.
Öğrenme etkinliği, öğrencilerin sosyal deneyime ve öğretim materyallerine hızlı, başarılı ve bilinçli
bir şekilde hakim olmalarına yardımcı olur. Etkinlik, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir,
çevrelerindeki denyanın gerçekliğine doğru tutumu oluşturur. Öğrenme sürecindeki bilişsel
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etkinlik, öğrencilerin araştırma becerilerini de geliştirir. Öğrenci , çeşitli yöntemler kullanarak
durumu aktif olarak araştırır.
Aktif dersde öğrenme süreci, bilişin tüm aşamalarının gerekli yüksek düzeyde gerçekleştirile
bileceği şekilde tasarlanmalıdır. Şu anlama gelir: yeniyi görebilmek; ilgi konusu bir konu ve ya
olayı incelemek yeni gerçekleri entegre etmek, yaratıcı ve mantıklı düşünme ve araştırma fəaliyeti
geliştirmek; bulunan bilgileri anliz etmek, öğrendiklerini yaratıcı bir şekilde sunmak, edindikleri
bilgileri aktara bilmek. Bütün bunlar, öğrencilerde bilişsel aktiviteyi oluşturmaya ve artırmaya
yardımcı olur.
Öğrencilerde farkındalığın etkinleştirilmesinde eğitim amacının sosyal bağlantısı, uyaranlarla
öğrenmenin güdüleri haline gelir.Öğretmen, baskın nedenleri belirleye bilmelidir. Öğrencilerin
motivasyonu üzerinde derin bir etkisi ola bilir. Aynı şey teşvikler için de söylene bilir.Öğretmen,
bir dizi üstün uyaranı belirleyerek ve bunların etkinlerinden yararlanarak motivasyon alanını kasıtlı
olarak etkiler. Öğrencilerin bilişsel etkinliklerini geliştirerek öğrenme ve bilişsel ilgi sorununa
özel önem verir.
Dış uyaranlar şeklinde öğrenmeye yönelik bilişsel ilgi, bilişsel aktivitenin gelişimi için güçlü bir
araç haline gelir. Bilişsel ilgiyi uyarandan güdüye dönüştüre bilen, öğrenciler için yararlı ve
istikrarlı hale getirilebilen yetenekli bir öğretmendir.
Aşağıdakiler etkinliğini arttıtmanın nedenleridir (daha kısa sürede daha fazla bilgi öğrenme
yeteneği):
*öğrencilerin
bilişsel
etkinliği
ve
öğrenme
motivasyonu
nedeniyle;
*düşünmeye dayalı bağımsız, üretken ve yaratıcı bilgi edinme ve ustalık sayesinde. [Həsənov
İ.,Rüstəmova A.,Babayeva N.2020.227s. ]
Öğrenciler bir etkinliğe katılma arzusu varsa,uygun güdünün ortaya çıkması durumunda bir
etkinliğine katılırlar. Güdü, kısa vadeli bir durum ve ya istikrarlı bir kişilik kalitesidir. Bilişsel
etkinliğin doğası ve sonucu böyük ölçüde hangi saikin baskın ve belirleyici olduğuna bağlıdır.
Öğretmenin görevi, eğitimsel ve bilişsel fealiyetlerin güdülerin yaratmaya, korumaya ve bunlara
hükmetmeye çalışmaktır. Bu amaçla ilgili fealiyetin uyarlarının, diğer bir deyişle dış uyaranların
kullanılmasıdır.
Yukarıdakilerden, öğrencilerde bilişsel etkinliği etkin bir şekilde geliştirmek için, sorunun teorik
temelinin, özellikle teorik modelin açıkça anlaşılması gerektiği açıktır.Her şeyden önce, bilişsel
aktivitenin özü açıklığa kavuşturulmalıdır. Öğrencilerin bilişsel aktivitelerinin gelişimi ile ilgili
pedagojik çalışma koşulları belirlenmelidir.
2.Bilişsel aktivite
Bilişsel aktivite doğuştan gelen bir nitelik değil, kazanılmış bir niteliktir. Öğrencilerdeki gelişimi,
öğretmenin daha fazla beceriye sahip olması kadar etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Öğretmenin
yeterliliği, öğrencilerde bilişsel etkinliğin oluşumunda önemli bir şekilde gerçekliştirilir.
Öğretmenin yeterliliği, öğrencilerde bilişsel etkinliğin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Aktif
bir ders, öğrencilerin bilişsel aktivitesini artırır ve öğrencileri bağımsız kararlar almaya
yönlendirir.
Aktif bir dersin temel özelliklerinden biri, aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılmasıyla elde
edilebilecek öğrenci aktivitesidir. Bu yöntemlere dayanarak, çalışma şekli belirlenir: bireysel ,
çiftler halinde, böyük ve küçük gruplar halinde çalışmak daha uygundur. Öğrencinin iletişim
sürecinde kendini iyi anlaması nedeniyle hem gruplarla həm də çiftlerle çalışmakta aktiftir,
öğrencilerin etkinliklerinde işbirliği, yaratıcılık, karşılıklı ilişkiler oluşur. Öğretmen , bir öğretim
şekli seçerken öğrencilerin ilgi alanlarını dikkate alır.
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Bu gün, mevcut medyayı okul dışı ortamda aktif olarak kullanan bir öğrenci, sınıfta kendileri için
ilginç olanı görmek istiyor. Bunu yapmak için, öğretmen BİT'i yüksek derecede kullana bilmelidir.
Bu teknik desteği de gerekli mazemelerle zenginleştire bilmelidir. Başka bir deyişle, konuyla
ilgili uygun kaynakları seçmelidir ve bu kaynakların çeşitliliği dersin ilginç olmasını ve belirlenen
hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Bu tür sınıflarda başka teknik desteğin varlığı da dersin etkinliğini
artırır. Aktif bir derste öğretmen her çocuğu görür ve potansiyelinden en iyi şekilde yararlanır.
Aktif ders, tüm katılımcıların karşılıklı güvenine dayalı canlı bir iletişimdir. Ders sadece
öğretmenin değil, öğrencinin yaratıcılığının da sonucudur.
Aktif öğrenme, öğrencilerin bilişsel aktivitelerine dayalı ve eğitim sürecindeki diğer katılımcılarla
işbirliği içinde öğrenmeye içerir. Atif öğrenme, modern ilkelere dayalı öğretimi ve bilişsel etkinliği
organize etme ve yönteme yöntemlerinden oluşur. Aşağıdakı özellikler bu eğitim için tipiktir:
*öğretmen
* problem
*öğrencilerin
için koşullar

tarafından bilinçli olarak bir bilişsel problem durumunun yaratılması;
çözme sürecinde öğrecilerin aktif araştırma pozisyonunun uyarılması;
yeni ve gerekli bilgileri bağımsız olarak keşfetmeleri, edinmeleri ve ustalaşmaları
yaratmak. [Gasımova L.N.2012.548s. ]

Aktif bir dersin etkinliğini artırmanın en önemli koşullarından biri ders planlamasıdır.Aktif dersin
yaratıcı doğasına rağmen başarısı dersin tüm aşamalarının önceden ölçülmesine bağlıdır.Planlama
eğitimin hedeflerini tanımlamakla başlar. Öğrenme hedeflerinin bir kaç sınıflandırması vardır:
1.Öğretmenin fealiyetinin doğası gereği: öğretmen, geliştirici, eğitimci;
2.Biliş alanında elde edilen sonuçlar düzeyinde;
3.Bilişsel süreç düzeyinde farklı bellek türleri ve düşünme (mantıksal, eleştirel,yaratıcı)
[Gasımova L.N.2012.548s. ]
Aktif öğrenme, öğrencilerin bilişsel aktivitelerine dayalı ve eğitim sürecindeki diğer katılımcılarla
işbirliği içinde öğrenmeye içerir. Atif öğrenme, modern ilkelere dayalı öğretimi ve bilişsel etkinliği
organize etme ve yönteme yöntemlerinden oluşur. Aşağıdakı özellikler bu eğitim için tipiktir:
*öğretmen tarafından bilinçli olarak bir bilişsel problem durumunun yaratılması;
* problem çözme sürecinde öğrecilerin aktif araştırma pozisyonunun uyarılması;
*öğrencilerin yeni ve gerekli bilgileri bağımsız olarak keşfetmeleri, edinmeleri ve ustalaşmaları
için koşullar yaratmak. [Bayramova Leyla. 2020. 345s.]
2.1. Öğretim sürecinde bilişsel aktiviteyi artıran metodların kullanılmasının önemi
Bazı öğretmenler genellikle öğrenme hedeflerine dikkat etmezler veya koymada başarısız
olurlar.Sadece eğitim hedeflerini eğitimin amacı olarak tanımlarlar. Bununla birlikte, gelişimsel
ve eğitimsel hedefler gölgede kalır ve öğretmenin fealiyetine rehberlik etmez. Öğrenme
hedeflerini belirlerken, öğretmen aşağıdakı faktörleri göz önünde bulundurmalıdır: öğretim
materyallerinin doğası; bu dersin konuyla ilgili ders dizisindeki yeri ve sınıfın hazırlık düzeyi.
Bu bileşenleri bir-birine bağlayan unsurlar, öğrenme sürecinin iki ana alanını gösterir:
1.Öğrencilerin bilişsel süreçlerinin,yani düşünme, hafıza, dikkat, hayal gücü ve ilgili temel bilgi,
beceri ve alışkanlık süreçlerinin geliştirilmesi.
2. Öğrencilerin kişiliğinin gelişimi, yani öğrencilerin sosyal-psikolojik , duygusal-istemli gelişimi.
[ Hüseynzade R.L.2016.300s. ]
Bu iki faktör, eğitim sürecinin başarısı için ana kriter olmalı ve sürecin yönünü belirlemelidir.Aktif
bir ders planlarken, içerik satrının ana standardını ve alt standartlarını seçmek de önemlidir.Bir
dersi planlarken, öğretmen aynı zamanda dersin türünü de belirler.
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Öğrenme sürecinin başarısı büyük ölçüde dersin kalitesine bağlıdır. Öğretmenin sınıftaki tüm
etkinlikleri- bilimsel eğitimi, pedagojik becerileri, metodolojik becerileri, tüm öğrencilerin bağımsız
zihinsel çalışmalarının organizasyonu, öğrencilerin yeni materyale hakimiyet düzeyi ile ölçülür.
Bu, çocuğun sadece derste sağlanan bilgi miktarını anlaması ve ustalaşması gerektiği anlamına
gelmez, aynı zamanda onlardan gerekli beceri ve yetenekleri de edinmelidir. Bu dersin temel
gereklilikleridir. Öğretmenin soruları, öğretim sürecinde öğrencilerin düşünmesini harekete
geçirmek için çok önemlidir. Bazı öğretmenler, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerine inanmazlar,
onlara çok basit ve herhangi bir fikir aramadan cevaplana bilecek sorular sorarlar. Öte yandan,
yetkin öğretmenler ,öğrencilerden her biri argümanı doğrulamalarını, kanıt sağlamalarını ve uygun
sonuçlar çıkarmalarını ister.
Öğretmen, sorular aracılığınyla hem öğrencilerin öğrenme materyalinde nasıl ustalaştıklarını kontrol
eder ,hem de bilgilerini derinleştirir. Soruya cevap arama sürecinde her öğrenci entelektüel etkinlik
ve bağımsızlık gösterir, soru üzerinden öğrencinin okuduğu pasajı bilinçli olarak özümsemek,
aralarındaki fikirleri ve bağlantıları anlamak, çocuğu yeni sonuçlara getirmek mümkündür.
Öğretmenler, öğretim sürecinde genellikle aşağıdaki türden soruları kullanırlar: olayın nedenini
belirtmeyi gerektiren sorular, çalışılan metindeki önemli ve temel konuları ayırt etmeye yardımcı
olan sorular; nesnelerin ve olayların karşılaştırılmasını gerektiren sorular; gözlemlenen gerçeklerin
genelleştirilmesini gerektiren sorular vb. gerektiren sorular . Dolaysıyla öğretim sürecinde, özellikle
anket sırasında çeşitli düşündürücü sorular sorarak öğrencilerin düşüncelerini harekete geçirmek
ve geliştirmek mümkündür.
Öğrencilerde öğrenme ihtiyacının oluşumu, öğretmenin pedagajik becerilerine, öğretmenin
öğrencilere saygı ve talebe dayalı tutumuna, doğru öğretim yöntemi seçimine, öğrencilere kendi
güçlerine güven aşılanmasına vb. bağlıdır.Öğretmen, öğretim sürecinde öğrencilerin bilişsel
gelişimini sağlamak için bir dizi yöntem kullanır. Derste kullanılan yöntemler şunlardır:
Bibö,küme,müzayede, münazara, beyin fırtınası,Sokrates diyalog,yuvarlak masa, zikzak, evde
piknik,resim haritası,akvarium, karar ağacı vb. Öğretim sürecinde kullanılan yöntemler aşağıdaki
belirli özelliklere sahiptir:
*Eğitimin öznel doğası;
* Öğrencilerin aktif öğrenme konumu, bağımsızlık ve düşünme özgürlüğü;
* Tüm ders boyunca katılımcıların etkinliği;
* Dersin başında bir problem durumu yaratmak ve ders sürecini problem çözmeye odaklamak;
* Öğrencilerin, yansıtıcı ve yol gösterici sorular aracılığıyla yeni bilgileri bağımsız olarak
keşfetmeye yönlendirilmesi;
*Araştırma yöntemleriyle eğitim yürütmek;
* Dersi diyalog şeklinde yürütmek, geri bildirim oluşturmak;
*İşbirliği ve grup etkileşimi;
*Yaşam hedeflerine ulaşmak için bilginin yaratıcı uygulaması.[ Əliyeva Ferqane.2015.250s.]
Sonuç
“Aktif öğrenme”, öğrencilerin aktif bilişsel aktivitelerine dayalı ve eğitim sürecindeki diğer
katılımcılar ile işbirliği içinde gerçekleştirilen eğitim anlamına gelir. Aktif öğrenmede, öğretmen
ve öğrenci eşit haklara sahiptir- her ikisi de sonucun eşit derecede yazarıdır ve sonuçtan
sorumludur. Bu nedenle demokratik bir yöntem olarak kabul edilir.
Öğretim süreci, bilişsel aktiviteyi, doğal öğrenme aktivitelerini harekete geçirecek, öğrencinin
“ilk keşfetme” sevincini yaşamasına izin verecek ve ardından yeni bilgi edinme arzusu yaratacak
şekilde düzenlenmelidir. Bilişsel aktite, öncelikle düşüncenin aktivasyonu temelinde ortaya çıkar.
Bunu başarmak için öncelikle öğrenme sürecinde bilişsel aktiviteyi harekete geçiren problem
durumları yaratılmalıdır. Çocuğun bu sorunu çözme ihtiyacının bir sonucu olarak, tüm bilişsel
süreçler daha aktif gelir, yeni bilgiler keşfetmeye odaklanır.
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Öğrenme sürecinin duygusal doğası bağlamında, öğrenciler bilişsel aktiviteye ilgi duyarlar ve
içsel bir ihtiyaç duyarlar. Bunu yapmak için, biz öğretmenler farklı didaktik yöntemler ve teknikler
kullanmalıyız. Öğretmen,”karşılaştır”, “genelleştir”,”analiz et” ve “farklılaştır” gibi üretken etkinliği
teşvik eden sorular hazırlayarak düşündürücü görevler vermelidir. Öğretmenin temel amacı, ders
boyunca basit yaklaşımlar, diğer konulara entegrasyon,öğretmen aktivitesi, duygusallık, ilginç
gerçekler ve örnekler çizerek elde edilebilecek ilgi uyandırmakdır.
Eğitimcilere göre aktif dersin temel avantajı, öğrencilerin bilişsel aktivitelerini artırması, onları
düşündürmesi, bağımsız kararlar almaya yönlendirmesidir.Bilişsel etkinlik sırasında öğrenciler
mantıklı, algısal, yaratıcı düşünme geliştirir. Mantıksal düşünme, yaşamın her alanında kişi için
gerekli olan bir alışkanlıkdır. Mantık, öğrencilerin düşünmesini geliştirmeye, düşünme becerilerini
ve entelektüel düzeylerini artırmaya, bilgi, beceri ve alışkanlıklarını daha anlamlı ve ayrıntılı bir
şekilde oluşturmaya hizmet eder.
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KAVALALI İBRAHİM PAŞA (1789-1848)
MERYEM YİĞİT
Özet
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu olan İbrahim Paşa 1789 yılında doğdu. Babasının Mısır Valiliği sırasında
Kahire Kale komutanı, Mısır defterdarı, Yukarı Mısır valiliği gibi pek çok görevde kendisini hem başarılı bir
asker hem de bir devlet idarecisi olarak kanıtlamayı başardı. Kavalalı İbrahim Paşa asıl şöhretini 1824-1827
yıllarında Osmanlı Devleti’ne Mora seferindeki başarılı hizmetiyle kazandı. Babası Mısır Valisi Kavalalı
Mehmed Ali Paşa’nın 1831 yılında Osmanlı Devleti’ne isyan açmasıyla İbrahim Paşa komutasındaki Mısır
ordusu Filistin ve Suriye’yi aldıktan sonra 1832’de Anadolu içlerine kadar ilerledi. Böylece Osmanlı Devleti
için Mısır sorunu önemli bir hal aldı. İbrahim Paşa Mısır başkomutanı olarak Osmanlı Devleti ordularını
Humus’ta, Belen’de, Konya’da ve son olarak da Nizip’te yenmeyi başardı. İbrahim Paşa’nın savaş
meydanlarındaki başarısı Mısır sorununu uluslararası bir sorun haline getirdi. Osmanlı Devleti’ni pek çok
açıdan zor durumda bırakan Mısır sorunu sürecinde İbrahim Paşa’nın tasarladığı Sultan II. Mahmud’u tahttan
indirme, Arapça konuşulan Osmanlı coğrafyalarını Mısır idaresi altında birleştirme, halifeliği İstanbul’dan
Kahire’ye getirme ve Mısır vilayetini Osmanlı Devletinden bağımsız bir vilayet yapma isteği onu Mehmed
Ali Paşa’dan bile daha büyük bir Osmanlı düşmanı haline getirdi. İbrahim Paşa’nın İstanbul’u tehdit eder
hale gelmesi Osmanlı Devleti’ni pek çok uluslararası antlaşmayı imzalamak zorunda bıraktı. Avrupalı
devletlerin araya girmesiyle Osmanlı Devleti 13 Şubat 1841’de Mısır’ın yarı özerk bir statüye kavuştuğunu
“İmtiyaz Fermanıyla” ilan etti. Mısır’ın yarı özerk hale gelmesi Mehmed Ali Paşa’nın politik çabalarının bir
sonucu olduğu kadar İbrahim Paşa’nın askeri başarılarının ve politikalarının da bir sonucuydu. Bu bildiride
1789-1848 yılları arasında yaşayan Kavalalı İbrahim Paşa’nın hayatı, karakteri ve politikaları arşiv belgeleri
de kullanılarak anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kavalalı İbrahim Paşa, Mehmed Ali Paşa, Mısır Sorunu, Suriye Seferi, Anadolu’nun
İşgali
IBRAHİM PASHA OF KAVALA (1789-1848)
Abstract
İbrahim Pasha son of Mehmed Ali Pasha of Kavala was born in 1789. During his father's governorship of
Egypt, he was able to prove himself as both a successful soldier and a state administrator in many positions
such as Cairo Castle commander, Egyptian bookkeeper, governorship of Upper Egypt. İbrahim Pasha of
Kavala gained his real fame in 1824-1827 with his successful service to the Ottoman Empire during the Mora
campaign. When his father Mehmed Ali Pasha of Kavala the Governor of Egypt led the rebellion against the
Ottoman Empire in 1831, the Egyptian army under İbrahim Pasha took Palestine and Syria, and then
advanced into Anatolia in 1832. Thus, the Egyptian problem became important for the Ottoman Empire. As
commander-in-chief of Egypt, İbrahim Pasha succeeded in defeating the armies of the Ottoman Empire in
Homs, Belen, Konya and finally Nizip. İbrahim Pasha's success on the battlefields made the Egyptian
problem an international problem. During the Egyptian problem which left the Ottoman Empire in a difficult
situation in many aspects the things designed by İbrahim Pasha such as desire to depos Sultan Mahmud II,
unify the Arabic-speaking Ottoman geographies under Egyptian rule, bring the caliphate from Istanbul to
Cairo and make the Egyptian province an independent province from the Ottoman Empire made him an
Ottoman enemy even greater than Mehmed Ali Pasha. İbrahim Pasha's threat to İstanbul forced the Ottoman
Empire to sign many international treaties. With the intervention of European states the Ottoman Empire
declared on February 13, 1841, that Egypt had gained semi-autonomous status with the "Decree of
Concession". Egypt's semi-autonomy was the result of Mehmed Ali Pasha's political efforts as well as
İbrahim Pasha's military achievements and policies. In this statement, the life, character and policies of
İbrahim Pasha of Kavala who lived between 1789 and 1848 will be explained using archival documents.
Keywords: İbrahim Pasha of Kavala, Mehmed Ali Pasha, Egypt Problem, Syrian Campaign, Invasion of
Anatolia
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1. GİRİŞ
I. Sultan Selim tarafından Osmanlı hakimiyetine alınan Mısır vilayeti Osmanlı Devleti’ne ekonomik ve
stratejik katkılarının yanında Halifelik kurumunun kazanılmasına ve bununla beraber Osmanlı’nın
kutsal toprakların ana savunucusu olarak İslam dünyasında en güçlü devlet haline gelmesini sağladı
(Yıldızeli, 2019:114). Osmanlı Devleti Mısır’ı kendine bağlı bir eyalet haline getirdi ve Valiler
aracılığıyla burayı yönetti. Valiler genelde Osmanlı Devletine bağlı hareket etseler de zaman zaman
Osmanlı Devletine başkaldıran Valiler de oldu. Bunlardan biri de Kavalalı Mehmed Ali Paşadır.
Napolyon’un Mısır seferi sırasında Mısır’a gelen Mehmed Ali Paşa 1801’de Mısır’ın işgali esnasında
bölgede Fransızlara karşı kazandığı başarıları sayesinde kısa sürede Osmanlı Mısır Valisi Mehmed
Hüsrev Paşa tarafından Serçeşme rütbesine yükseltildi (Lowry ve Erünsal, 2011: 7). Mısır’ın Fransızlar
tarafından tahliyesinden sonra da paralı askerlerin kumandanı sıfatıyla bölgede kaldı (Altundağ, 1943:
33). Mehmed Ali Paşa Fransız işgalini izleyen dönemde Memlük beylerinin arasındaki çekişmelerden
yararlanarak (Tanman, 2011: 9) 3 Temmuz 1805’te Osmanlı Devletine yıllık vergi verme ve Hicaz
bölgesindeki Vehabileri ortadan kaldırma şartıyla resmi olarak Mısır valiliğini elde etmeyi başardı.
Mehmed Ali Paşa Osmanlı Devleti’nin çok tehlikeli anlar geçirdiği bir devirde Mısırda iktidara gelmeyi
başardı. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlarda ayaklanma ve kargaşaların yanında Rusya tarafından
gelecek savaş tehdidi ile de karşı karşıyaydı (Kutluoğlu, 1998: 35-36). Mısır valiliğini elde etmekle
Mehmed Ali Paşa bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmiş oldu. Onun vali olmasından hemen sonra
Kavala’dan ailesi ve akrabaları ona hizmet etmek için hızla Mısır vilayetine geldiler. Mısır’a gelen aile
üyelerinden ilki Mehmed Ali Paşa’nın en büyük oğlu İbrahim’di.
2. İbrahim Paşa’nın Doğumu Ve Gençlik Yılları
Kavalalı İbrahim Paşa Makedonya ve Trakya sınırları içinde bulunan liman kenti Kavala’da (Arslan,
2010: 26,28) Mehmed Ali ve Emine çiftinin en büyük oğlu olarak 1789'da dünyaya geldi. Bazı kaynaklar
Kavalalı İbrahim Paşa’nın annesi Emine Hanım’ın Mehmed Ali ile evlenmeden önceki eşinden 1786’da
doğduğunu ve Mehmed Ali’nin üvey oğlu olduğunu belirtmiş olsalar da bunu kanıtlayan kesin bir
bilgiye ulaşılamamaktadır (Kutluoğlu, 2000: 330). Aynı şekilde İbrahim’in amcası Tosun Bey’in oğlu
olduğu ve Mehmed Ali tarafından evlatlık olarak kabul edildiği ile ilgili rivayetlerinde kaynağının tespit
edilebilmesi ve kanıtlanabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu rivayetlere nazaran İbrahim Paşa’nın
Mehmed Ali’nin öz oğlu olduğu ile ilgili bilgilerin daha ağır bastığı görülmektedir. Şemseddin Sami
İbrahim Paşa’nın Mehmed Ali Paşa’nın büyük oğlu olduğunu tasdik ederek doğum tarihini 1204 (1789)
olarak vermektedir (Sami, c 1, 1889: 558). Kavalalı ailesine uzun yıllar hizmet edecek olan ünlü Fransız
Doktor Antoine Barthélemy Clot Bey de İbrahim Paşa’nın babasının evliliğinden iki yıl sonra dünyaya
geldiğini dolayısıyla öz olduğunu yazar (Clot Bey, cilt 1, 1840: 80). Yine İngiliz bir seyyah olan Edward
Hogg’un aktardığına göre Mehmed Ali Paşa’nın ilk eşinin üç çocuklu bir dul olduğuna olan inancın
kaynağı yalandı. Dolayısıyla İbrahim Paşa da diğer kardeşleri gibi Mehmed Ali’nin öz çocuğuydu
(Edward Hogg, Vol 1, 1835: 316). Ayrıca belirtmekte fayda var ki İbrahim Paşa ile Mehmed Ali Paşa
arasındaki benzerlik de açıktı (Hassan, 2000: 110). İbrahim Paşa dışında Emine ve Mehmed Ali çiftinin
dört çocuğu daha dünyaya geldi. Bunlar: Tevhide (1787-1830), Tosun Ahmed (1793-1816), İsmail
(1795-1822) ve Nazlı (1799-1860) dır (Fahmy, 2020: 22).
İbrahim Paşa ve ailesinin kökeni ile ilgili oldukça farklı bilgiler mevcuttur. Bazı tarihçiler aile olarak
Kürt soylu olduklarını ve Doğu Anadolu’da bir köy olan İliç’te at tüccarları olduklarını iddia ederler.
Diğer bir iddiaya göre ise Mehmed Ali Paşa’nın dedesi Osman Ağa ile babası İbrahim Ağa bilinmeyen
bir köyden göç ederek ilk olarak Konya’ya ve sonra da oradan Kavala’ya taşınmışlardı. Kavala’ya
taşınmalarının sebebi bir kan davasına karışmaları ve ailenin misilleme korkusu ile karşı karşıya
kalmasıydı (Marsot, 1984: 25-26). Bu bilgi İbrahim Paşa tarafından yazılan el yazması notta yer alan
“Mehmed Ali Paşa’nın babası İbrahim Ağa ve dedesi Osman Ağa’nın bir kan davası yüzünden
Konya’dan Kavala’ya kaçmış oldukları” bilgisiyle de desteklenmektedir. Bunun dışında ailenin Arnavut
kökenli olduğu ile ilgili bilgilerde mevcuttur. Bu bilgilerin kaynağı muhtemelen Mehmed Ali Paşa’nın
1801’de Mısır’a gönderilen Arnavut birliklerinin komutanı olarak görevlendirilmesiydi (Lowry ve
Erünsal, 2011: 1, 7). Enver Ziya Karal Mehmed Ali Paşa ve ailesinin Arnavut geçmişini reddeder ve
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yüzlerce yıl önce Mehmed Ali Paşa’nın dedelerinin Arabkir’den Kavala’ya gelerek bölgeye yerleşmiş
olduklarını bildirir (Karal, c 5, 2007: 125). Tüm bu bilgiler sentezlendiğinde ailenin kökenin Arnavut
olmaktan çok Doğu Anadolu’ya dair izler taşıdığı ve ailenin Kavala’ya sonradan göç ettiği sonucu ortaya
çıkar.
İbrahim Paşa hakkında edindiğimiz bilgiler daha çok babasının Mısır valisi olarak görevine başladığı
yıl olan 1805 ile başlar. Mehmed Ali Paşa Mısır Valisi olduğunda İbrahim Paşa 16 yaşındaydı. Bu kritik
zamanda babası Mısır’da gücünü tesis etmeye çabalıyordu. Bu sırada o diğer kardeşleri ile birlikte
Kavala’da kaldı (Crabites, 2012:1). Mehmed Ali Paşa Mısır’daki konumunu kesinleştirdikten sonra
ailesine mensup insanları ve hemşerilerini Kavala’dan Mısır’a davet etti. Bu davete karşılık Mısır’a ayak
basanlardan ilki İbrahim Paşaydı. Ona kardeşi Tosun da eşlik etti. İkisi de babalarının valiliği
onaylandıktan iki ay sonra 28 Ağustos 1805’te Mısır’a geldiler. Aile’nin kalan üyeleri de 1809’da
Mısır’a vardılar (Lowry ve Erünsal, 2011: 8). İbrahim Paşa Mısır’a vardıktan kısa bir süre sonra
Mehmed Ali Paşa onu Kahire Kalesi’nin komutanlığına atadı (Fahmy, 2020: 68). Böylece İbrahim Paşa
genç yaşından itibaren askeri birliklerin ve taşranın idaresinden sorumlu olmakla tecrübe kazandı (Clot
Bey, cilt 1, 1840: 80). Mısır’a ayak basar basmaz etrafı bir anda subaylar, yabancı eğitmenler ve
diplomatlarla dolan İbrahim Paşa bu unsurlarla erken yaşta temas haline geçti. Bu kişiler sayesinde
Fransız devriminin fikirleri ve öğretileri ile de temas kurma şansını yakaladı. Ayrıca Napoleon
Bonaparte’ın Mısır seferi sırasında ona eşlik eden bilim adamlarının Mısır’da yaymış oldukları
liberalizm atmosferinin içerisinde büyüdü (Enkiri, 1948: 158). İbrahim Paşa Mısır’a henüz çocukken
geldiğinden rahatlıkla Kahire lehçesinde ustalaşmayı başardı. Türkçe ve Arapça dışında Farsça
konuşmayı ve yazmayı da öğrendi. İbrahim Paşa’nın kültürü ve eğitimi genel olarak oryantalist ögeler
içeriyordu (Crabites, 2012: 37, 158). Doğu şehzadelerine verilen türden bir eğitim alarak İbrahim Paşa
kısa zamanda Doğu tarihine de oldukça hakim bir hale geldi (Clot Bey, cilt 1, 1840: 80).
1806 yılında Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliğinde kalmasını sağlayan 6.000 keselik vergi
taahhüdünün halihazırda Mısır hazinesinde mevcut olmamasından dolayı (Sinoue, 1999: 93) İbrahim
Paşa 16 yaşında babasının İmparatorluk hazinesine ödemeye söz verdiği paraya teminat olarak
İstanbul’a rehin olarak gönderildi (Marsot, 2007: 71). 12 Ekim 1806’da Kapudan Paşa ve Musa Paşa ile
Çanakkale Boğazına doğru yelken açtı. Yanında Babıali’ye hediye olarak sunmak üzere Hindistan’dan
kumaşlar ve lüks koşumlu atlar da getirdi (Gouin, 1847: 171). İbrahim Paşa babasının vaat ettiği meblağı
ödemesine kadar bir yıl boyunca İstanbul’da ikamet etmek zorunda kaldı (Marsot, 1984: 56).
İbrahim Paşa’nın İstanbul’da geçirdiği bir yıl onun Osmanlılara karşı tavır almasına sebep oldu (Marsot,
2007: 71). Osmanlı hükümetine ve Osmanlı askeri karakterine karşı duyduğu açık düşmanlık ve
küçümsemenin kaynağı da yine Osmanlı başkentinde geçirdiği yıla dayanıyordu (Marsot, 1984: 81).
Ayrıca onun Osmanlı Saray sınıfına karşı olan hoşnutsuzluğu ve antipatisi de muhtemelen İstanbul’da
bulunduğu süre içerisinde Osmanlı saray sınıfını yakından gözlemleyerek geliştirdiği bir duyguydu
(Clot Bey, cilt 1, 1840: 83). İbrahim Paşa İstanbul’da esir olarak bulunduğu sırada zoraki bir Padişah
değişikliğine de şahit olmuştu. III. Selim’in başlatmış olduğu Nizam-ı Cedit'e karşı 1807
yılında Kabakçı Mustafa'nın liderliği altında bir ayaklanma oldu. Bunun sonucunda III. Selim Nizam-ı
Cedit ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde tahttan çekilmek zorunda kaldı (Mustafa Nuri
Paşa, 1980: 214, 220, 232-233). Bu olay İbrahim Paşa’nın zihnine kazındı ve gelecekte onun için bir
örnek teşkil edecekti.
Mehmed Ali Paşa’nın 1807’de İngiliz işgaline12 karşı başarılı bir şekilde Mısır’ı savunması ve işgale
son vermesi üzerine Babıali, 1806 yılından beri İstanbul’da rehin olarak ikamet eden İbrahim Paşayı
Mısır defterdarı olarak atayarak Mısır’a geri göndermeye karar verdi (Kutluoğlu, 2002: 62-63). İbrahim
Paşa İstanbul’dan Kahire’ye beraberinde babası ve yardımcılarına verilen değerli hediyelerle birlikte
(Rıfaat Bey, 1947: 27) 26 Eylül 1807’de döndü (Gouin, 1847: 194). İbrahim Paşa Mısır’a döndüğünde
“Mısıra genç bir çocuk olarak geldim ve Mısır’ın sıcak güneşi beni Mısırlı olarak pişirdi” şeklindeki
12

Fransızlar Mısır’dan çekildikten sonra İngilizler Hindistan yoluna giden jeopolitik önemi dolayısıyla elde etmeyi
arzuladıkları Mısır’a yerleşmeye çalıştılar. Bu girişim başta Mehmed Ali Paşa’nın birlikleri, Memlük Beyleri ve diğer yerel
unsurların yardımıyla engellendi.
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söylemiyle açıkça Mısırlı kimliğini kucaklamaya ve Türk kimliğini arka plana atmaya başladı (Marsot,
2007: 71). İbrahim Paşa İstanbul’dan döndükten sonra yerlilerle ilişkilerinde yaygın olarak Arapça dilini
kullanmaya, kendisini bir Arap olarak nitelendirmeye ve Türklerden söz ederken sık sık aşağılayıcı
ifadeler kullanmaya başladı (Boislecomte, 1927: 249). Babasının idari ve iktisadi reform adımlarına
yardımcı olan İbrahim Paşa 1807’den itibaren babasına baş muhasib (muhasebeci) olarak hizmet etmeye
başladı (Fahmy, 2020: 80). Defterdarlık görevine başlar başlamaz memur ve katiplerini bir araya
getirerek arazi gelir defterlerinin düzenlenmesi işine girişti (Ahmet Cevdet Paşa, c 4, 1984: 2055). Mısır
defterdarı olarak devletin mali işleri konusunda babasına yardımcı olmakla Mısır hazinesinin gelirlerinin
artırılması konusunda oldukça önemli hizmetlerde bulundu (Clot Bey, cilt 1, 1840: 83).
İbrahim Paşa Vehhabi seferinin13 başlangıcında Mehmed Ali Paşa’nın ihtiyaç duyduğu parayı toplamak
gibi kritik bir görevi yerine getiriyordu. Bundan dolayı Mehmed Ali Paşa Vehhabiler üzerine girişilecek
Hicaz seferi komutanlığına 16 yaşındaki diğer oğlu Tosun’u getirdi (Marsot, 1984: 82). Hicaz’a yönelik
seferden önce Mehmed Ali Paşa tarafından 1 Mart 1811’de Kahire kalesinde gerçekleştirilen katliamdan
sonra geriye kalan Memlük unsurları yukarı Mısır’a doğru firar etmişlerdi. Bundan dolayı İbrahim Paşa
komutası altında 1812 yılında yukarı Mısır’a bir sefer düzenlendi. Bu sefer sırasında katliamdan
kaçmayı başaran 1.000 Memlük unsuru daha öldürüldü (Fahmy, 1998: 146-147). Bu sefer sonucunda
Mehmed Ali Paşa yukarı Mısır’ın da tam kontrolünü ele geçirmiş oldu. İbrahim Paşa aynı yıl yukarı
Mısır’da camiler için ayrılmış toprakların, eski Sultanların vakıflarının, yapılan hayır işlerinin,
kütüphanelerin ve okuyucuların defterlere kaydedilmesini içeren bir dizi sorumluluk üstlendi (Al
Jabarti, Vol 4, 1994: 206, 213-214). Mısır’ın iç düşmanlarına karşı girişilen savaşlarda teğmen olarak
hizmet eden İbrahim Paşa 1813 Temmuzunda yukarı Mısır Valisi unvanını da elde etmeyi başardı
(Kutluoğlu, 2000: 330). İbrahim Paşa’nın yukarı Mısır valiliği esnasında kiliselerin, camilerin,
okulların, kamu sarnıçlarının, ulema ve şeyhlerin gelirleri sekülerleştirildi ve Mısır hazinesine aktarıldı
(Burckhardt, 1819: 54). İbrahim Paşa güneydeki topraklarda tahrirler yaptırdı ve arazileri parselleyerek
daha yüksek bir vergilendirme oluşturulmasını sağladı. Onun yaptığı tahrirler Mısır’ın Avrupa
devletleriyle olan ticaretinde karşılaşılan zararların dengelenmesi ve Arabistan’da girişilen savaşların
gittikçe yükselen maliyetinin karşılanmasına olanak verdi (Fahmy, 2020: 80).
3. İbrahim Paşa’nın Katıldığı Seferler
İbrahim Paşa Tosun Paşa’nın Eylül 1816’da Veba’dan dolayı ölmesinden sonra (Burckhardt, 1830: 418)
Hicaz bölgesine düzenlenecek yeni seferin komutanı olarak seçildi (Cameron, 1898: 108-109). Onun
Vehhabilere karşı Necid bölgesindeki ilerleyişi ve başarıları Babıali tarafından kendisine 19 Aralık
1817’de Paşa unvanının verilmesini sağladı (Kutluoğlu, 2000: 330-331). İbrahim Paşa kısa sürede Necid
ülkesinin kilidi değerindeki Res kalesini üç buçuk aylık bir kuşatma ile ele geçirmeyi başardı. Bununla
beraber Vehhabi başkenti Diriye’ye giden yol üzerinde bulunan Aneze, Büreyde (Beride) ve Şakra
(Şukra) gibi kalelerde 1818 yılında fethedildi (BOA, C.AS., Dosya No 421, Gömlek No 17447, H.
1234). Diriye de yaklaşık beş aylık bir kuşatmadan sonra (Kutluoğlu, 2000: 331) 11 Eylül 1818’de ele
geçirildi. Vehhabi lideri Abdullah ise 13 Eylül 1818’de teslim alındı (BOA, C.AS., Dosya No 421,
Gömlek No 17447, H.1234). Osmanlı Devleti Vehhabi seferindeki başarılarından dolayı Aralık 1819’da
İbrahim Paşa’ya vezirlik rütbesiyle birlikte Hicaz ve Habeşistan (Etiyopya) valiliği ile Mekke
şeyhülharemliği ünvanını verdi (Kutluoğlu, 2000: 331). İbrahim Paşa ve Mısır idaresi kutsal şehirleri
kurtardıklarından müslümanların gözünde prestij sahibi de oldular (John P. Durbin, Vol 1, 1845: 71).
İbrahim Paşa Hicaz seferinden sonra 1821 Ekiminde kardeşi İsmail Paşa’ya Sudan seferinde destek
vermek için Sennar’a gitti. Onun bu sefer sırasındaki temel amacı yeterli sayıda köleyi Mısır’da yeni
kurulacak ordu için temin etmekti (Beška, 2019: 47-48, 50). İbrahim Paşa sefer sırasında dizanteriye
yakalandı (Sinoue, 1999: 152). Hastalığından dolayı Ocak 1822’de Mısır’a dönmek zorunda kaldı
(Beška, 2019: 48). İbrahim Paşa Mısır’a dönerken beraberinde Mısır’ın büyük tarım arazilerinde
13

Osmanlı Devleti 1805 yılına gelindiğinde kutsal şehirler olan Mekke ve Medine’de İslam’ın katı bir mezhebini kabul eden
Vehhabilerin saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu durumda Vehhabilerle savaşmak için Yerel
Valileri kullanma yoluna gitti. Bu valilerden Mehmed Ali Paşa Mısır Valiliği’nin ön koşulu olarak Vehhabiler üzerine
saldırmayı kabul etmişti.
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istihdam edilmek üzere çok sayıda Afrikalı yerli köleyi getirdi (Toledano, 2010: 180, 200). Sudan
seferinden sonra Mehmed Ali Paşa Avrupalı tarzda askeri birliklerini örgütlemeye başladığında İbrahim
Paşa tatbikatlar ve talimlere katılarak askeri manevraları ilk öğrenenlerden biri oldu (Clot Bey, cilt 1,
1840: 81). Disiplinli ve eğitimli bir sistemin yerleştirilmesi konusunda babasından daha fazlasını yaptı
(Vingtrinier, 1886: 99).
1824 yılına gelindiğinde Yunan isyanını14 bastırmak konusunda yetersiz kalan Osmanlı Devleti tıpkı
Hicaz seferinde olduğu gibi Mora seferinde de Mehmed Ali Paşa’dan yardım talep etmek zorunda kaldı
(Özkoç, 2015: 92-93). Bu yardımın karşılığı olarak Mehmed Ali Paşa kendisi için Girit valiliğini oğlu
İbrahim Paşa için ise Mora valiliğini talep etti. II. Mahmud’un şartları kabul etmesiyle birlikte, Mısır
vilayeti Yunan sorununa dahil oldu (Jelavich, c 1, 2015: 242,244). Mora seferi komutanlığına Hicaz
seferi sırasında askeri konularda tecrübe kazanmış olan İbrahim Paşa seçildi. 1 Nisan 1824’de İbrahim
Paşa resmen Mora valisi ilan edildi (Çelik, 2013: 207). Buna ek olarak İbrahim Paşa’ya 29 Nisan
1824’de Mısır donanması Seraskerliği rütbesi de verildi (BOA, C.DH., Dosya No 55, Gömlek No 2744,
H.1239). Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra İbrahim Paşa 19 Temmuz 1824’de yaklaşık 30.000
kişilik ordu ve savaş ile tüccar gemilerinden oluşan 196 kıta gemiyle İskenderiye limanından Mora’ya
gitmek üzere ayrıldı (BOA, HAT., Dosya No 917, Gömlek No 39967, H.1239). Rum korsanlarıyla
giriştiği çarpışmalardan ve hava muhalefetinden sonra nihayet 25 Mart 1825’de Moton önlerine vardı.
Böylece gecikmeli de olsa Mora adasına ayak basmış oldu (Çelik, 2013: 218). İbrahim Paşa Moton’u
ele geçirdikten sonra bölgede birkaç gün dinlendi (BOA, HAT., Dosya No 920, Gömlek No 40029 B.,
H.1240). Moton’dan sonra Koron da ele geçirildi (Kutluoğlu, 1998: 44). Ardından Navarin’e ilerleyen
İbrahim Paşa önce 18 Mayıs’ta Navarini ardından da Neokastron yani Yeni Navarin’i 23 Mayıs’ta itaat
altına aldı (Jorga, c 5, 2009: 258). İbrahim Paşa Navarin’den sonra Arkadya, Androusa, Kalamata,
Piryos kazalarıyla, Niş, Küçük Manya ve civarını teker teker ele geçirdi (Ahmet Cevdet Paşa, c 6, 1984:
2916). Pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra Tripoliçe üzerine saldırıya geçti ve Ekim 1825’de burayı da
ele geçirdi. 10 Mart 1826’da Vasilikoz adası ve 14 Mart’da da Andilikoz adası ele geçirildikten sonra
Mısır ve Osmanlı ortak donanması Mesolongi’ye doğru hızla ilerledi (Çelik, 2013: 233-234, 226, 228).
Mesolongi’nin 23 Nisan 1826’da ele geçirilmesi isyanın büyük ölçüde bastırılmasını sağladı (Kutluoğlu,
2000: 331). Mesolongi’den sonra Atina’da 5 Haziran 1827’de İbrahim Paşa’nın eline geçti (Rıfaat Bey,
1947: 51). İbrahim Paşa’ya Mora seferindeki başarılarından dolayı Mekke Şeyhülharemliği ve buna
ilaveten Cidde, Mora ve Habeş eyaletleri verildi (BOA, HAT., Dosya No 946, Gömlek No 40719,
H.1242). Osmanlı hükümetinin dört yılda bastıramadığı Yunan isyanını Mısır askeri birlikleri hızla
bastırmayı başardı (Karal, c 5, 2007: 115). İbrahim Paşa’nın başarıları Avrupalı devletlerin hızla Yunan
taraftarı bir politika izlemeleriyle sonuçlandı. 6 Temmuz 1827 tarihinde İngiltere, Fransa ve Rusya’nın
katılımıyla Londra Antlaşması imzalandı. Böylece bir koalisyon oluşturuldu (Anderson, 2001: 85-86).
Antlaşmaya göre özerk bir Yunan Prensliği kurulacaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin protokol şartlarını
kabul etmemesi durumunda üç devlet donanmalarını Akdeniz’e sevk edecek ve Mısır ile Mora
arasındaki bağlantı kesilecekti. Londra protokolü müzakereleri yapılırken müttefikler Akdeniz’e Amiral
Edward Codrington emrinde İngiliz ve Amiral Kont de Rigny emrinde Fransız donanmasını sevk
etmişlerdi (Örenç, 2009: 47, 50). 20 Ekim 1827 günü ise müttefik donanması Navarin’deki OsmanlıMısır ortak donanmasını neredeyse tümüyle yok etti (Anderson, 2001: 86). Navarin felaketinden sonra
Mısır ordusunda erzak eksikliğine bağlı ölümler gerçekleşmeye başladı. Mısır ile olan tüm iletişim de
müttefik filoların varlığıyla engelleniyordu (Hhana, 2016: 291). Mehmed Ali Paşa bu durumda oğlu
İbrahim Paşa’nın Mora’dan tahliyesine karar vermek zorunda kaldı ve müttefikleri temsil eden İngiliz
Amiral Codrington ile 9 Temmuz 1828’de İskenderiye’de bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmaya göre
Mehmed Ali Paşa Babıali’nin izni olmaksızın Mora’daki askeri kuvvetlerini geri çekme kararı aldı
(Kutluoğlu, 2002: 63). İbrahim Paşa 1828’de Mısır’a döndü. Mora seferi İbrahim Paşa’yı Avrupalı
devletlerle temasa geçirdi ve şöhretinin Avrupalı devletlerce de tanınmasını sağladı (St. John, Vol 2,
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İlk olarak 1821’de Eflak ve Boğdan’da ortaya çıkan ihtilal hareketleri 1824 yılına gelindiğinde Mora’ya da yayıldı. Milliyetçi
yönü ağır basan bu isyan hareketi bağımsız bir Yunanistan kurulmasını arzuluyordu. Osmanlı Devleti bu dönemde Tepedelenli
Ali Paşa’nın isyanıyla da meşgul olduğundan Yunan isyanının bastırılması için Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’dan yardım talep
etmek zorunda kaldı (Özkoç, 2015: 92-93).
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1834: 476). Mora seferinden döndükten sonra İbrahim Paşa babasına Mısır idare işlerinde yardımcı oldu
(Kutluoğlu, 2000: 331).
Mehmed Ali Paşa kısa sürede vaat edilen Mora vilayetinin Londra antlaşmasıyla elden çıkmasından
sonra onun yerine Suriye’nin kendisine verilmesini istedi. Bu isteğe karşılık Babıali yalnızca Girit
valiliğini İbrahim Paşa’ya vererek Mehmed Ali Paşa’yı geçiştirmeye çalıştı. Ayrıca İbrahim Paşa’ya
diğer Vezirlerden öncelikli bir konum bahşeden Mekke emirliği ünvanı verildi. Babıali İbrahim Paşa’yı
babasından daha yüksek bir mevkiye getirerek baba ve oğul arasında soğukluk ve rekabet oluşturmaya
çalıştı. Fakat bundan bir sonuç alınamadı (Kutluoğlu, 2000: 331). Suriye’yi almakta kararlı olan
Mehmed Ali Paşa askeri tecrübelerine güvendiği oğlu İbrahim Paşa’nın emrinde bir orduyu Suriye’ye
gönderdi.
İbrahim Paşa komutasında güçlü bir ordu 2 Kasım 1831’de Akka’ya doğru ilerledi (Kutluoğlu, 2000:
331). Bu ilerleyiş karşısında Osmanlı Devleti İbrahim Paşa’nın Akka’yı alarak devamında Yafa’yı alıp
oradan Gazze, Nablus, Şam ve Kudüs taraflarına ilerlemek ve hatta başka yerlere dahi ilerlemeye cesaret
edebileceği konusunda istihbarat elde etmişti (BOA, HAT., Dosya No 906, Gömlek No 39738, H.1247).
İbrahim Paşa Akka üzerine doğru ilerlerken maiyetinde yaklaşık 30.000 kişilik bir askeri kuvvet
mevcuttu (Rustum, 1926: 5, 24-25). İbrahim Paşa ilk olarak 8 Kasım’da Yafa’yı itaat altına aldı
(Kutluoğlu, 2000: 331). Yafa’dan sonra Hayfa şehrini de ele geçirdi (Fahmy, 2010: 62). Ardından Kudüs
ve Nablus bölgesi de ele geçirildi (Altundağ, 1943: 39-40). İbrahim Paşa Mısır ordusuyla beraber 26
Kasım günü Akka mevkine ilerleyerek şehri kuşatma altına aldı (Altundağ, 1945: 54). Sayda valisi
Abdullah Paşa İbrahim Paşa’ya karşı savunma tedbirleri aldığını ve Akka’yı sonuna kadar savunacağını
Babıali’ye bir tahrirle bildirdi (BOA, HAT., Dosya No 362, Gömlek No 20120 H., H.1247). Akka
kuşatmasının başlarında Abdullah Paşa’nın emri altında yaklaşık 14.000 asker mevcuttu (Büssow ve
Safi, 2013: 64). İbrahim Paşa Akka kuşatması sürerken Filistin’i de kontrol altına almak istiyordu
(Gencer, 2015: 70). Bundan dolayı sırasıyla Sidon (Sayda), Sur, Beyrut, Trablusşam, Lazkiye ve civarı
itaat altına alındı. Bu bölgelerin elde edilmesi Akka şehrine yapılacak saldırıya odaklanma fırsatını
yarattı (Fahmy, 2010: 62). İbrahim Paşa ele geçirdiği yerlere mütesellimler atamaktaydı. Atanan
mütesellimler genellikle Mısır taraftarı olanlardı. Bunun dışında İbrahim Paşa yoğun bir propaganda
faaliyetine de girişti. İbrahim Paşa 24 Aralık 1831’de Sayda Valisi üzerine ferman ile görevlendirildim
diyerek Akka ve çevresini seferinin haklılığı konusunda inandırmaya çalıştı. Onun propaganda
çalışmaları bazı bölgelerde başarılı da oldu (BOA, HAT., Dosya No 356, Gömlek No 19977 D.,
H.1247). İbrahim Paşa Anadolu’daki ilerleyişi esnasında yerli unsurların desteğini kazandığından hiçbir
direnişle karşılaşmadan ilerleyebildi (Spyridon, 1938: 84). Yerel Suriyeli Müslümanların yanı sıra
Hristiyanlar, Yahudiler ve Nusayriler de kötü Osmanlı yöneticilerinden sıkıldıklarından değişim
istiyorlardı. Bundan dolayı İbrahim Paşa’ya yardımcı oldular (Talhamy, 2012: 974).
İbrahim Paşa’nın Suriye’deki ilerleyişi ve arabuluculuk faaliyetlerinin bir sonuç vermemesi üzerine II.
Mahmud 1832 Martında Mehmed Ali Paşa ile İbrahim Paşa’yı asi ilan ederek onları görevlerinden men
etti (Özkoç, 2015: 97). İbrahim Paşa asi ilan edildikten sonra resmi Osmanlı belgelerinde hain, alçak,
mayası bozuk, kötü, nankör, hilekar, din ve devlete hainlik yapan, fesat yayan, bozgunculuk yapan, ve
şeytanlık yapan gibi sıfatlarla anılmaya başlandı. Asi ilan edilmelerinden sonra Mehmed Ali Paşa ve
İbrahim Paşa’nın sorumluluğunda olan tüm yerler Mısır ordusunu durdurmakla görevlendirilen Anadolu
Serdar-ı ekremi Hüseyin Paşa’ya verildi (BOA, C.DH., Dosya No 48, Gömlek No 2367, H.1247). Bu
sırada her an gerçekleşmesi beklenen Osmanlı Mısır çatışması 14 Nisan 1832’de Al-Zerraa’da yaşandı.
Bu karşılaşma İbrahim Paşa’nın zaferiyle sonuçlandı. Bu başarı Mısırlılara tabi olmayan Suriyelilerin
de İbrahim Paşa’ya katılmalarını sağladı (Altundağ, 1945: 60). Bu savaştan sonra altı aydır kuşatma
altında olan Akka’da 27 Mayıs 1832’de İbrahim Paşa tarafından ele geçirildi (BOA, HAT., Dosya No
908, Gömlek No 39778 E., H.1248).
Suriye seferinin sonunda İbrahim Paşa Osmanlılarla ilgili düşüncelerini de yüksek sesle dillendirmeye
başladı. 9. Süvari alayındaki Osmanlı Subaylarını “ayyaşlık ve çapkınlıktan başka bir şey bilmeyen kanı
bozuk Osmanlılar” olarak tanımlayarak babasına onların yerine orduya Suriyeli yerlileri almayı önerdi
(Fahmy, 2010: 171-172, 238). Buna ek olarak Akka kuşatmasının başarısını söylemleriyle adeta Mısır
ordusundaki yerli Araplara ithaf ediyordu (Çelik, 2013: 215). İbrahim Paşa Akka’yı elde ettikten sonra
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16 Haziran’da ilerleyişini sürdürerek Şam üzerine yürüdü (Kutluoğlu, 2000: 331). Şam’ı aldıktan sonra
İbrahim Paşa 9 Temmuz 1832’de Humusta meydana gelen savaşta Halep valisi Mehmet Paşa emrindeki
orduyu yenmeyi başardı (Gencer, 2016: 642). İbrahim Paşa Humus’tan sonra 18 Temmuz’da Halep’e
de girdi (Jorga, c 5, 2009: 306). İbrahim Paşa Hüseyin Paşa’nın komutasındaki orduyla da savaşmak
için hızla Belen geçidine ilerledi. 29 Temmuz 1832’de yapılan bu savaş da Osmanlı Devleti’nin
yenilgisiyle sonuçlandı (BOA, HAT., Dosya No 347, Gömlek No 19748 B., H.1248). Belen zaferinden
sonra Anadolu’nun kapısı adeta İbrahim Paşa için açılmış oluyordu. Belen savaşından sonra İbrahim
Paşa 31 Temmuz 1832’de Adana’ya doğru ilerledi (BOA, HAT., Dosya No 354, Gömlek No 19885 A.,
H.1248). İbrahim Paşa’nın Toros dağlarını aşarak Tarsus ve Adana’ya doğru hareketi Suriye’nin
fethedilmesinden sonra savaşın Anadolu sınırlarına doğru genişlemesi anlamını taşıyordu (Özkoç, 2015:
98). İbrahim Paşa bir süre Adana’da ikamet ettikten sonra 17 Eylül 1832’de Gülek boğazına ilerledi
(BOA, HAT., Dosya No 908, Gömlek No 39766, H.1248). Gülek geçidi Akdeniz bölgesinde Toros
dağlarının doğusunda bulunan önemli bir geçitti. İç Anadolu bölgesini Çukurova’ya bağlayan stratejik
bir konuma sahip olması dolayısıyla İbrahim Paşa bu geçidi Anadolu’daki ilerleyişi için kontrol altına
almak istiyordu (Uzun, 2012: 156). Çukurova ve çevresinde bulunan Menemencioğlu aşireti sayesinde
İbrahim Paşa Gülek Boğazını ele geçirdi (BOA, HAT., Dosya No 908, Gömlek No 39766, H.1248).
Gülek Boğazının ele geçirilmesinden sonra İbrahim Paşa 16 Ekim 1832’de Konya’nın kapısı
önemindeki Ereğli’yi ele geçirdi. Ardından Karaman ve İçel de ele geçirildi (Uzun, 2012: 159). İbrahim
Paşa bir yandan Anadolu’nun birçok kentinde eş zamanlı olarak propaganda faaliyetlerini sürdürüyor
diğer taraftan Kastamonu, Tosya, Bozok ve çevresini direktifleriyle hareket eden adamları vasıtasıyla
kontrolü altına almaya çalışıyordu (Uzunçarşılı, 1937: 148-149). İbrahim Paşa Yozgat, Ürgüp, Nevşehir
ve Niğde gibi yerlerde karışıklıklar çıkarmayı başardı (İlgürel, 1969: 14-20). Kastamonu ve çevresinde
de kendisine hizmet eden ve Anadolu’da karışıklık çıkaran Tahmiscioğlu Hacı Mustafa’yı isyana teşvik
etti (Uzunçarşılı, 1937: 143, 146-147). Mehmed Ali Paşa ve İbrahim Paşa Rize ve Hopa bölgesinde
1832’de ortaya çıkan Tuzcuoğulları isyanının da teşvik edicileri arasındaydı. Buna ek olarak Mısır
idaresi İşkodralı Mustafa Paşa’yı da isyan için tahrik etmekteydi (İlgürel, 1969: 13, 18). İbrahim Paşa
Anadolu’da bulunduğu sırada yeniçerilik ocağının tekrar açıldığını halka duyurdu. Bu hamleyle devlete
düşman olan askeri bir kesimin desteğini kazanmaya çalıştı. Ayrıca Anadolu’da İbrahim Paşa taraftarı
olan yeni bir eşkıya kitlesi de ortaya çıktı (Altundağ, 1945: 66-68).
Konya bölgesini ele geçirmesinden sonra Osmanlı ve Mısır birlikleri 21 Aralık 1832’de bu kezde
Konya’da karşı karşıya geldiler (Kış, 2010: 156). Sadrazam Mehmed Reşid Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusunun mevcudu yaklaşık 65 bindi (Takvim-i Vekayi, Defa. 47, 20 Recep 1248: 1/13 Aralık
1832). İbrahim Paşa’nın komuta ettiği kuvvetlerin toplamı ise 30.000’i geçmiyordu (Gencer, 2016: 649).
Bu savaşta Mısır ordusunun zaferiyle sonlandı. İbrahim Paşa’nın Konya zaferi başkent İstanbul’un ve
Osmanlı saltanatının doğrudan doğruya tehlikeye düştüğü anlamına geliyordu (Fahmy, 2020: 132).
4. İbrahim Paşa’nın Politikaları Ve 1841 İmtiyaz Fermanına Giden Süreç
İbrahim Paşa Konya savaşının ardından 28 Aralık 1832’de İstanbul’a ilerlemek ve Sultan II. Mahmud’u
tahttan indirme teklifini ilk kez Mehmed Ali Paşa’ya iletti (Crabites, 2012: 161-162). İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamı Reşid Paşa’yı Mısır ordusunun başına geçirip İstanbul’a girmeye ve Padişahı tahttan
indirerek yerine oğlu Abdülmecid’i geçirmeye ikna edebileceğini de umuyordu (Rood, 2010: 193-194).
İbrahim Paşa Anadolu’daki valilere de mektuplar gönderdi ve onları saltanatı değiştirmek niyetiyle
İstanbul’da bir araya gelmeye davet etti (Fuat, 1928: 85). Babasına yazdığı mektuplarda da bu konudaki
düşüncesini “Sultan Mahmud hayatta olduğu sürece bize zarar vermek isteyecektir. Bundan dolayı
görevimiz onu tahttan indirerek yerine Abdülmecit’i geçirmek olmalıdır” diyerek belirtmişti (Marsot,
1984: 225-226). O babasından farklı yeni bir neslin çocuğuydu ve Osmanlı ismi düşünceleri üzerinde
ilgi uyandıran bir etkiye sahip değildi. Öyle ki İstanbul’u tereddütsüz bombalayabilir ve Sultanı
pişmanlık duymadan sürgüne gönderebilirdi. Bu anlamda babasından daha keskin bir görüşe sahipti
(Crabites, 2012: 151). Mehmed Ali Paşa Osmanlıdan ekonomik ve askeri bağımsızlığını kazanmak
istese de Osmanlı ile bağlarını sürdürmek istiyordu (Marsot, 2007: 71). Onun hedeflediği şey Mısır için
yarı müstakil bir idareydi (Sertoğlu, c 5, 1971: 2930). İbrahim Paşa ise Osmanlı Devleti’nden
kazanılacak tam bir bağımsızlığı arzuluyordu (Marsot, 2007: 71). Bu noktada Mehmed Ali Paşa
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İbrahim’in tasarılarını onaylamanın Avrupalı Devletlerin muhalefetine yol açacağının farkındaydı
(Fahmy, 2020: 116-117, 134).
İbrahim Paşa Arapça dilini aktif bir biçimde konuşmakla ve zihninde bir Arap imparatorluğu
tasarlamakla da babasından ayrılıyordu (Lewis, 2009: 223). Anadolu’yu işgal ettiği yıllarda Haremeyn’e
sahip olma geleneğini sürdüreceği muzaffer bir ordu tarafından desteklenen kompakt bir Arap
İmparatorluğu’nun kurulma olasılığını görmüştü (Crabites, 2012: 151). İbrahim Paşa Arap
vatandaşlığını yeniden canlandırma, Araplara gerçek bir vatan kurma ve Arapları idari ve askeri alanlara
kabul etmek gibi düşüncelere sahipti (Boislecomte, 1927: 248). Zaten her zaman Arap unsurlarını daha
fazla himaye edici bir tavır takınıyordu (Altundağ, 1945: 98, 141). İbrahim Paşa Mısırlılara karşı sevgi
besliyordu aksine Osmanlılardan nefret ediyor ve onları küçümsüyordu (Marsot, 1984: 97). İbrahim
Paşa’nın düşlediği Arap imparatorluğu tasarısı ve bu yöndeki söylemleri bazı tarihçileri onun Arapların
doğudaki milliyetçilik tarihindeki onurlu mevkiyi babasından daha çok hak ettiğini belirtmeleriyle
sonuçlanmıştır (Rustum, 1936: 96). Mehmed Ali Paşa’nın ise aslında bağımsız bir Arap imparatorluğu
kurmak gibi bir hedefi yoktu. Fakat Arap ülkelerindeki faaliyetleri zaman içerisinde onlara kısmen de
olsa siyasi bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayacaktı (Lewis, 2009: 223). İbrahim Paşa babasından
farklı olarak Arap halifeliğini canlandırmak ve yaşatmak fikrine de sahipti (Dodwell, 1931: 256). O
halifeliğin Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’dan alındığını ileri sürüyordu ve halifeliği tekrar
İstanbul’dan Kahire’ye kaydırmayı düşünüyordu (Karal, c 5, 2007: 140). Ayrıca Cuma hutbelerinde II.
Mahmut’dan ziyade babasının isminin kullanılmasını da arzuluyordu (Fahmy, 2010: 70-71). İbrahim
Paşa zihninde tasarladığı bu düşünceleri hayata geçirmek istediğinden Anadolu’daki faaliyetlerine son
hızıyla devam etti.
İbrahim Paşa 21 Ocak 1833’de kış için yeterli erzağı elde etmek için Bursa’ya ilerlemeyi düşündü
(Anick, 1970: 19). İbrahim Paşa’nın bu bölgeye ilerleme isteği sadece erzak eksikliğinden
kaynaklanmıyordu. Aslında o Marmara Denizi ve etrafındaki yerleşim yerlerini ele geçirmeyi ve
Bursa’nın İstanbul’a olan fiziki yakınlığını bir baskı aracı olarak kullanarak babasının elini Babıali’ye
karşı güçlendirmeyi umuyordu (Kutluoğlu, 1833 Kütahya., 1997: 274). Onun Anadolu’daki başarıları
ve başkent İstanbul’un tehlikeye girmesi Babıali’yi diplomatik faaliyetlere girişmeye ve Rus yardımını
kabul etmeye zorladı. II. Mahmud Rusya’nın yardım teklifini 2 Şubat 1833’te kabul etti (Soy, 2007:
147). Avrupalı devletler İbrahim Paşa’nın askeri zaferleri sonucunda Ruslarla Osmanlıların
yakınlaşmasından rahatsızdılar (Fahmy, 2010: 67). Osmanlı Devleti Rus yardımını kabul etmenin yanı
sıra İbrahim Paşa’nın ilerlemesini durdurmak amacıyla Fransa ve İngiltere elçilerine arabuluculuk için
mektuplar yazdırdı (BOA, HAT., Dosya No 1042, Gömlek No 43126, H.1244). Babıali bir yandan da
Mehmed Ali Paşa ve İbrahim Paşa ile arabuluculuk çalışmaları için Mısır’a ve Kütahya’ya memurlar
gönderdi (Kutluoğlu, 1998: 33). İbrahim Paşa Osmanlı diplomatları ile görüşmeleri esnasında özellikle
Adana bölgesinin ve tüm Suriye’nin kendilerine verilmesi konusunda ısrarcı davrandı. İbrahim Paşa
Amedci15 Reşid Bey’e “Benim buradan hareketim ya Osmanlı Devleti’nin Adana eyaletini vermesine
ya da Babam tarafından Adana’dan feragat ettiğini içeren kağıt gelmesine bağlıdır” diyerek Adana
konusundaki ısrarcı tavrını sürdürdü (Fuat, 1928: 96, 104). İbrahim Paşa bununla da kalmayıp 18 Nisan
1833’de Adana mütesellimliğinin kendisine verilmesini Babıali’den istedi (BOA, HAT., Dosya No 371,
Gömlek No 20383, H.1248). II. Mahmud bu ısrar üzerine İbrahim Paşa’yı 3 Mayıs 1833 tarihinde
resmen Adana Muhassılı olarak atamak zorunda kaldı (Kutluoğlu, 1833 Kütahya., 1997: 283). Buna ek
olarak Babıali 6 Mayıs 1833 tarihinde Mısır idaresine bırakılan yerleri bir fermanla taraflara bildirdi16
(Karal, c 5, 2007: 136). II. Mahmud antlaşma sonucunda Mehmed Ali Paşa’ya Mısır, Girit, Sayda,
Trablusşam eyaletleri ile Kudüs ve Nablus sancağını ve oğlu İbrahim Paşa’ya ise Adana muhassıllığının
yanı sıra Cidde valiliğinin bırakıldığını içeren bir hatt-ı hümayun yayınladı. Böylelikle affedildikleri de
bildirilmiş oldu (BOA, TS.MA.E., Dosya No 712, Gömlek No 19, H.1248). Bu antlaşmadan sonra
Haziran ayı ortalarına gelindiğinde Mısır birlikleri Torosların güneyine doğru çekilerek Anadolu’yu terk
15

Osmanlı Devleti’nde sarayla olan yazışmaları yürüten dâirenin amiri ve vükelâ meclisi başkâtibidir. Âmedî veya âmedî-i
Dîvân-ı Hümâyun da denen âmedci, meclis toplantılarına katılarak müzâkerelerin zapta geçmesini de sağlardı
(http://lugatim.com/s/amedci).
16 Bu tarih bazı tarihçiler açısından Kütahya barışının tarihi olarak bilinmektedir. Bu barış için öne sürülen bir diğer tarihte 14
Mayıs 1833’tür.

107

ettiler (Gencer, 2015: 631). İbrahim Paşa’nın Anadolu’daki başarıları yeni bir Mısır tehlikesine karşı
Babıali’nin Rus Devleti ile savunma antlaşması imzalamasına da yol açtı. 8 Temmuz 1833’de imzalanan
Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Boğazını Rusya Devleti’nin güvenliğini
tehdit eden herhangi bir devletin harp gemilerine ve donanmasına karşı kapatmayı üzerine alması şartını
içeriyordu (Tukin, 1999: 229). Hünkar İskelesi Antlaşması’nın özellikle boğazlarla ilgili maddesi
ardından ortaya çıkan Rus kazanımları İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupalı devletleri çok
endişelendirdi (Geyikdağı, 2017: 12-13).
İbrahim Paşa Kütahya antlaşmasıyla Mısır idaresine verilen Bilad-ı Şam olarak da anılan Suriye
bölgesini işgalden sonra Mehmed Ali Paşa adına 1840’a kadar yönetecekti (Rood, 2006: 28). Bu bölge
İbrahim Paşa’nın kontrolüne geçince İbrahim Paşa başkumandanlık sıfatının yanı sıra Suriye valisi
unvanını da elde etti (Altundağ, 1944: 232-233). İbrahim Paşa’nın Suriye valiliği pek çok açıdan
başarısız bir yönetime şahit oldu. Bundan dolayı Mısır yönetimine karşı Suriye ve Filistin’de isyanlar
ortaya çıktı (Capar, 2013: 53; Talhamy, 2012: 981). İbrahim Paşa iç isyanlarla boğuşmaktayken Osmanlı
Devleti bu sırada İbrahim Paşa’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini elde etme arayışına girdi. 16
Ağustos 1838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Balta Limanı Antlaşmasıyla
İngiltere Devletine birtakım ekonomik tavizler verilerek Mehmed Ali Paşa tehlikesine ve Rusya’nın
artan nüfuzuna karşı İngiltere’nin desteği elde edilmeye çalışıldı. Balta Limanı Antlaşmasının en önemli
maddelerinden biri dış ticaretteki tekel sistemini kaldırıyor olmasıydı (Pamuk, 2007: 205-207). 1838
yılına gelindiğinde Mehmed Ali Paşa bağımsızlığını ilan etti (John P. Durbin, Vol 1, 1845: 76). Bunun
üzerine Osmanlı Devleti ile Mısır arasında yeni bir savaş süreci başladı (Fuat, 1928: 111). Babıali kısa
süre içerisinde savaş hazırlıklarına başladı. Nihayet beklenen savaş Nizip’te 24 Haziran 1839’da patlak
verdi. İbrahim Paşa bu savaşta da Osmanlı ordularını yenmeyi başardı. II. Mahmud ise Nizip yenilgisi
haberini dahi alamadan 29 Haziran 1839’da öldü. Yerine henüz 16 yaşında olan en büyük oğlu
Abdülmecid Padişah oldu (Armaoğlu, 1997: 211). Nizip Savaşı yenilgisinden sonra ortaya çıkan önemli
olaylardan biri de Osmanlı Kaptanlarından Fevzi Paşa’nın Osmanlı donanması ile birlikte
İskenderiye’ye firar etmesiydi (Dönmez, 2016: 47-50). Bu tehlikeli tablo karşısında Avrupalı Devletler
olaya müdahale etti. İngiltere’nin öncülüğünde 15 Temmuz 1840’da Londra’da bir konferans toplandı.
Konferansa Osmanlı Devleti, Mısır Hidivliği, İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya katıldı. Avrupalı
Devletler Mısır’ın babadan oğula geçmek üzere Mehmed Ali Paşa’ya verilmesine karar verdi. Buna ek
olarak Akka valiliği ile sınırları belirlenmiş güney Suriye’de Mehmed Ali Paşa’ya ömrü boyunca
veriliyordu. Mehmed Ali Paşa sunulan bu şartları on gün içinde kabul etmezse Akka valiliğini
kaybedecek ve sadece Mısır valiliği ile yetinmek zorunda kalacaktı. İkinci on gün içerisinde şartları
kabul etmezse Mısır valiliği de elinden zorla alınacaktı (Armaoğlu, 1997: 213-214). Mehmed Ali
Paşa’nın antlaşma şartlarını kabul etmemesi üzerine Avrupalı Devletler Suriye’ye filolarını göndererek
İbrahim Paşa’nın bölgeyi terk etmesini sağladılar. Sonuç olarak Mehmed Ali Paşa’nın yetkisinin Mısır’a
hapsedilmesi sağlandı (Rodkey, 1930: 193). Sultan Abdülmecid 13 Şubat 1841’de Mısır’ın kalıtsal
idaresinin Mehmed Ali Paşa’ya verildiğini içeren imtiyaz fermanını Mısır’a gönderdi (BOA, MM.,
defter no.15, Evahir-i Zilhicce 1256/Şubat ortası 1841, s.11-12).
5. İbrahim Paşa’nın Mısır Valiliğini Elde Etmesi Ve Ölümü
1841 imtiyaz fermanının elde edilmesinden sonra Mısır’da bir barış dönemi ortaya çıktı. Mehmed Ali
Paşa bu barış döneminde Mısır’ın Avrupalı devletler ile ilişkilerini düzenleme yoluna gitti. Bu barış
döneminde Mehmed Ali Paşa İbrahim Paşa’yı batılı devletlerle olan ilişkilerini iyileştirmek adına
Avrupa’ya gönderdi (Sinoue, 1999: 401). 1847 Eylül’ünde İbrahim Paşa’nın sağlık durumu kötüleşti.
Doktorları onun Dizanteri hastalığına yakalandığını bildirdiler (Sinoue, 1999: 405-407). 1848 yılına
gelindiğinde ise hem İbrahim Paşa’nın hem de Mehmed Ali Paşa’nın sağlık durumu kötüye gidiyordu.
Mehmed Ali Paşa bunama belirtileri gösteriyordu (Madden, 1841: 12). 1848 Eylül ayının başlarında
Mehmed Ali Paşa’nın bir süreden beri yakalandığı hastalık sebebiyle eyalet işlerine bakamadığı
bildirilerek yerine İbrahim Paşa’nın Mısır valisi olarak atandığı bilgisini içeren ferman yayınlandı
(BOA, MM., defter no.15, Evail-i Şevval 1264/ Eylül 1848, s.17). İbrahim Paşa’nın sağlık durumu
Tüberküloz’a (Verem) yakalanmasından dolayı geri döndürülemez şekilde kötüleşti. Bu hastalıktan
dolayı İbrahim Paşa 10 Kasım 1848’de vefat etti (Marsot, 2007: 78). Erken ölümünden dolayı İbrahim
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Paşa’nın Mısır valiliği kısa sürdü (Bağçeci, 2014: 229). İbrahim Paşa’nın valiliği yaklaşık 71 gün sürdü
(Ahmed Lütfi Efendi, c 6-7-8, 1999: 1268).
6. SONUÇ
Kariyeri boyunca Osmanlılara karşı olan politikaları ve tasarılarıyla İbrahim Paşa Osmanlı Devleti için
babası Mehmed Ali Paşa’dan bile daha büyük bir tehdit teşkil etti. Kavalalı İbrahim Paşa Osmanlı
ordularına karşı giriştiği savaşlarda kazandığı zaferlerle Osmanlı Devleti’ni içte ve dışta zor bir duruma
düşürdü. Sahip olduğu Arap İmparatorluğu tasarısı doğrudan Osmanlı Devleti’nin Arap coğrafyalarını
hedef aldığından Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü de tehdit etti. İbrahim Paşa’nın İstanbul’u
işgal etmek, Sultan II. Mahmud’u tahtından indirmek ve halifeliği elde etmek girişimleri ise Avrupalı
Devletlerin Mısır sorununa müdahale etmesiyle engellendi. Babasına rağmen kendi özerk politikalarını
üretebilen İbrahim Paşa kısa sürede hem iyi bir devlet adamı olduğunu hem de iyi bir komutan olduğunu
kanıtladı. Anadolu’nun pek çok yerini bilfiil işgal eden İbrahim Paşa işgal edemediği yerlerdeki
insanların gönüllerini de fethedebildiğinden aynı zamanda usta bir propagandacı olduğunu da kanıtladı.
Mısır vilayetindeki idari ve askeri görevlerinin pek çoğunda başarılı olan İbrahim Paşa babasının sağ
kolu ve danışmanı olarak da görev aldığından Mehmed Ali Paşa’nın elde ettiği pek çok başarıda İbrahim
Paşa’nın katkısı büyüktü. Baba oğulun Osmanlı Sultanı II. Mahmud’a karşı giriştikleri isyan girişiminin
en önemli sonucu 1841 İmtiyaz fermanıyla Mısır’ın kalıtsal idaresinin Mehmed Ali Paşa’ya
verilmesiydi. Bu kazanım zamanla Mısır valilerinin yalnızca biçimsel olarak Osmanlı Sultanlarına bağlı
olmasıyla sonuçlandı ve zamanla Mısır’ın Osmanlı Devletinden kopmasına zemin hazırladı. Ayrıca
Kavala hanedanının faaliyetleri Mısır’da ortaya çıkan yönetici elitinin kendilerini Osmanlı Mısır’ından
çok Mısırlı Osmanlı olarak nitelendirmeye başlamasına da sebep oldu. Bu da açıkça Osmanlı
Devletinden kopuşu simgeliyordu.
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DENİZ LİMANLARINDA ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSLERİ GÜVENLİK
KODU TEMELİNDE GÜVENLİK FARKINDALIĞI
FIRAT BOLAT*
Özet
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra denizel alanda
fiziksel güvenliğin standartlaşmasına yönelik olarak ortaya konulmuş ve uygulamaya en hızlı şekilde
geçmiş bir denizcilik düzenlemesidir. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu’nun
işleyişinde dört farklı arayüz olduğu söylenebilir. Bunlar gemi, liman, geminin işleticisi olan firma ve
ilgili denizcilik idaresidir. Denizcilik idaresi bir onay mercii iken uygulama alanı liman ve gemidir.
İşletici firmanın ise fonksiyonel olarak gemi ve liman arayüzünün güvenlik yönetimini sağladığı
söylenebilir. Deniz güvenliği açısından ele alındığında limanlar kritik bir altyapı olmalarıyla birlikte
karmaşık operasyonel süreçlere ve büyük bir alana sahip olmaları nedeniyle güvenlik riskleri açısından
dikkatle izlenmelidir. Her ne kadar liman tesisi güvenlik zabiti liman güvenlik planından ve
değerlendirmesinden sorumlu olsa da liman güvenlik yönetiminin yapılabilmesi için liman
çalışanlarının Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu temelinde güvenlik
farkındalıklarının olması gerekmektedir. Bu çalışmada bu amaçla Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri
Güvenlik Kodu temelinde bir güvenlik farkındalık anketi oluşturularak liman tesisi güvenlik
sorumlularının uzman görüşlerine dayalı güvenlik farkındalık analizi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu, Gemi, Liman
SECURITY AWARENESS BASED ON INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY
SECURITY CODE IN SEA PORTS
Abstract
The International Ship and Port Facility Security Code is a maritime regulation that was put forward for
the standardization of physical security in the marine area after the attacks of September 11, 2001 and
was implemented in the fastest way. It can be said that there are four different interfaces in the operation
of the International Ship and Port Facility Security Code. These are the ship, the port, the company
operating the ship and the relevant maritime administration. While the maritime administration is an
approval authority, its application area is port and ship. It can be said that the operating company
provides the security management of the ship and port interface functionally. In terms of maritime
security, ports should be carefully monitored in terms of security risks, as they are a critical
infrastructure, but have complex operational processes and a large area. Although the port facility
security officer is responsible for the port security plan and assessment, port employees must have
security awareness on the basis of the International Ship and Port Facility Security Code in order to
conduct port security management. For this purpose, in this study, a security awareness analysis was
made on the basis of the International Ship and Port Facility Security Code by receiving feedback from
port facility security officers.
Keywords: Maritime, International Ship and Port Facility Security Code, Ship, Port
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1. Giriş
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS), 1 Temmuz 2004 tarihinde Uluslararası
Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Sözleşmesinin 12. bölümünün 2. kısmında yerini alarak Uluslararası
Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yürürlüğe sokulmuştur. Sözleşmenin bölüm XI-2’si, yüksek hızlı
tekneler, mobil açık deniz sondaj üniteleri ve uluslararası sefer yapan gemilere hizmet veren liman
tesisleri dahil olmak üzere 500 gros tonilato (GT) ve üzeri yolcu gemileri ve kargo gemileri için
geçerlidir. ISPS Kod, gemilerin ve limanların güvenliğine ilişkin küresel kuralları içeren ve sözleşmeye
tabi olan tüm ülke gemileri ve limanları tarafından uygulanması zorunlu başlıca denizcilik kodlarından
biridir. Kodun birinci kısmı zorunlu iken ikinci kısmı bir kılavuz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Temel olarak ISPS Kod, deniz taşımacılığı güvenliğini sağlamak için gemilerde ve liman tesislerine
uygulanmıştır (ISPS Code, 2004).
ISPS Kodun uygulanması, liman açısından incelendiğinde, hem bir liman alanındaki güvenliğin fiziksel
tasarımında hem de genel liman faaliyetlerinde değişiklikleri içerir. Bir güvenlik kuralının tam olarak
ihtiyaç duyulanın çok ötesine geçtiği ve daha sonra iyi bir girişim olmak yerine bir engele dönüştüğü
konusunda her zaman endişeler vardır. Ancak ISPS Kodun, limanlardaki güvenlik seviyelerini artırdığı
açıkça görülmektedir. Liman alanının daha iyi kontrolü, yetkisiz erişimin kısıtlanması ve daha iyi bir
çalışma ortamı, ISPS kodunun uygulanmasının liman ve liman faaliyetleri üzerindeki etkilerinin
örnekleridir (Mazaheri & Ekwall, 2009).
ISPS Kod kapsamında, sözleşmeye taraf olan devletlerin liman otoriteleri her bir liman tesisi için bir
Liman Tesisi Güvenlik Planı (PFSP) ve bir Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi (PFSO) gerektirir. PFSP,
silahların ve tehlikeli maddelerin limanlara girmesinin önlenmesi ve kargoyu koruma, kısıtlı alanların
belirlenmesi, tesislere yetkisiz erişimin önlenmesi, tahliye planları, güvenlik eğitimi, gemi güvenlik
faaliyetleriyle etkileşim kurma gibi konuları ele alır. Ayrıca güvenlik olaylarını, acil durum ve güvenlik
personeli ile iletişim kurma prosedürlerini, denetim prosedürlerini, emniyet ve güvenlik ekipmanını ve
PFSO sorumluluklarını belirtir. Diğer standartlarda olduğu gibi, ISPS bir iş tanımının geliştirilmesi için
kılavuzlar sağlar. PFSO, PFSP'nin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve sürdürülmesinden ve ayrıca
gemi güvenlik zabitleri ve şirket güvenlik sorumluları ile irtibat görevlisi olarak hizmet etmekten
sorumludur. Bir Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi (PFSA), bir PFSP geliştirme ve güncelleme
sürecinin önemli bir parçasıdır. PFSA, önerilen eylemleri önceliklendirmek için korunması gereken
varlıkları ve altyapıyı ve olası tehditleri ve ilişkili riskleri belirler ve değerlendirir. Bu tehditler, tesisin
veya bir geminin hasar görmesini veya imha edilmesini, kaçırılması, bir gemideki kargo veya ekipmanın
tahrif edilmesini, yetkisiz erişim, kitle imha silahlarının kullanıldığı saldırılar veya karşı önlemlerin
tanımlanması ve uygulanmasını içerir. Bir limanın güvenliğini sağlamak ve bu konuda harekete geçmek
yalnızca PFSO’nun sorumluluğunda değildir. Bu konu, tüm liman tesisi personellerinin PFSO’ya destek
olması ile bütünleşir.
Güvenlik her zaman hükümetlerin, limanların, nakliyecilerin ve ticari çıkarların bir sorunu olmuştur ve
ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sonra daha sert güvenlik önlemleri geliştirilmiş ve uygulamaya
konulmuştur. ISPS Kod, hükümetlerin, nakliye şirketlerinin, gemi personelinin sorumluluklarını ana
hatlarıyla ortaya koymaktadır ve güvenliği artırmak için atılması gereken tehditler ve önleyici adımlarla
ilgili tesis personeline uygulanması gereken fiili prosedürü belirtmez, ancak geliştirilmiş planları
değerlendirmek için standartlaştırılmış bir çerçeveyi ana hatlarıyla belirtir ve farkındalık sağlar. Bu
nedenle liman personellerinin güvenlik farkındalıklarının yüksek olması önem taşımaktadır. Bu
kapsamda bu çalışmanın amacı liman personellerinin güvenlik farkındalıklarını etkileyen faktörlerin
önem derecesini Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile belirlemektir. Bu amaçla, AHP yönteminin
gerektirdiği uzman görüşü için 10 farklı PFSO’ya danışılmıştır. Liman personelinin güvenlik
farkındalığını etkileyen faktörler literatürden elde edilerek uzmanlar tarafından AHP yöntemine göre
değerlendirilmiştir.
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2. Literatür Taraması
Literatürde, liman tesisi personellerinin güvenlik farkındalıklarının arttırılması gerektiğini savunan
birçok çalışma vardır. Örneğin IMO (2004), denizcilik sektörünün terörist faaliyetlerinin hedefi haline
gelmemesi için gerekli güvenlik kültürünü oluşturmasının ve güvenlik savunmasını yükseltmesinin
gerekli olduğunu belirterek, güvenlik farkındalık seviyesinin yükseltilmesinin IMO bakış açısına ve
hedefine göre doğru bir adım olduğunu göstermiştir.
Timlen (2007) çalışmasında, gemi girişlerinde vardiya tutan görevlilerin başlangıçta ISPS kapsamında
ziyaretçilerin kimliklerini isteme kuralına uymakta tereddüt ettiklerini ancak zaman içinde bu görevi
yapma ihtiyacının olduğuna aşina olduklarını belirtmiştir. Buradan, yetkililerin yeni rejime tepki verme
hızı ve yetki duygusu göz önüne alındığında, özel sektörde ve kamu sektöründe her düzeyde güvenlik
bilincinin arttığı görülmektedir. Öte yandan, ISPS Kod’un varlığı ve getirdiği sorumluluklar güvenlik
bilincini daha hızlı oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Jeong (2013) çalışmasında Amerika’nın liman devleti adına kontrollerini sağlayan görevlilerin Kore’nin
Busan limanını ISPS kod kapsamına uygunluğu bakımından denetlediğine ilişkin bir örnek vermiştir.
Çalışmada belirtildiğine göre, Amerikan görevlileri, Busan limanının kapısından herhangi bir kontrol
yapılmaksızın geçmiştir. Bu durum Busan limanının denet sonrası uygunsuzluk almasına neden
olmuştur. Jeong, bu olaydan sonra Kore’nin tüm denizcilikle ilgili alanında alarm durumu
oluşturduğunu ve bütün liman ve gemi girişlerinde kimlik kontrolünün normal prosedür olarak
benimsendiğini belirtmiştir.
Notteboom ve Rodrigue (2005), çalışmasında limanla ilgili hinterland bölgelerinin son yıllarda gelişen
teknoloji ve arz talep ilişkisine bağlı olarak genişlediğini ve buna bağlı olarak her liman tesisinin geniş
bir coğrafi alanı kapsayan uygun bir güvenlik politikası gerektirdiğini belirtti. İç bölge genişlemesi aynı
zamanda dahil olan paydaşların sayısını da arttırdığını ve bu nedenle geliştirilen güvenlik politikalarının,
bu karmaşık liman sistemindeki farklı katılımcıların özel ihtiyaçlarını tanıması gerektiğini vurguladı.
Diğer taraftan, bir liman tesisinin güvenliğe ilişkin ISPS kod gibi uluslararası sözleşmeleri
benimsemesinin ardından bölgesel politika rejimlerinin de doğacını ve böylece güvenlik konusunda
yaptırımların olacağını belirten Talley (2013) bu uygulamalar doğrultusunda liman personellerinin
güvenlik farkındalığının hızlı bir şekilde oluşacağını belirtmişlerdir.
Arof ve Khadzi (2018) ISPS Kod uygulamasına bağlılık düzeyini belirlemek için önemli faktörleri
belirlemeye yönelik bir Delphi çalışması yapmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre içinde liman
tesislerine ISPS kapsamında yapılan denetlemelere ilişkin spesifik unsurların da yer aldığı ISPS Kod
uygulamasına bağlılık düzeyini en çok artıran unsurun liman personelinin düzenli aralıklarda yaptığı
talim ve eğitimler olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, yazarlar, gelecek çalışmalarda bu faktörlerin
uygun yöntemler kullanılarak ağırlıklandırılması gerektiğini belirtmiştir.
Son olarak, Ramsaroop (2016), çalışmasında ISPS Kod’un etkili uygulanmasına yönelik çeşitli
önerilerde bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmasında yapılan eğitim, talim ve drilllerin öneminden,
güvenlik tehditleri ile yaşanan güvenlik olaylarının kayıtlarının tutulmasından, bir tesisin güvenlik
seviyesindeki değişim söz konusu olduğunda personelin faaliyetlerinden, güvenlikle ilgili iç denetim ve
üçüncü tarafların yaptığı denetlemelerden, PFSA ve PFSP’ların periyodik gözden geçirilmesinden söz
etmiştir.
3. Metod
Aynı gruba ait alt kriterler ile ana kriterler karşılaştırılarak veriler, uzmanlardan Tablo 4'deki gibi elde
edilir ve ortak fikri görmek için aritmetik ortalamalar ile toplanır
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Tablo 2. Uzman Değerlendirmesi ve İkili Matrisler
Kriter
Tecrübe
(T matrisi)

Eğitim
(E matrisi)

Kurallar ve
Regülasyonlar
(K matrisi)
Ana faktörler
(A matrisi)

Kıyaslanan
Faktörler
T1/T2
T1/T3
T2/T3
E1/E2
E1/E3
E1/E4
E1/E5
E2/E3
E2/E4
E2/E5
E3/E4
E3/E5
E4/E5
T1/T2
T1/T3
T2/T3
T/E
T/K
E/K

UZM 1
0,20
0,33
1,00
0,20
3,00
1,00
1,00
5,00
3,00
0,20
0,20
0,20
1,00
3,00
5,00
0,33
7,00
5,00
3,00

UZM
2
0,20
0,33
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,33
0,33
0,33
0,20
5,00
5,00
1,00
1,00
3,00
9,00
5,00
5,00

UZM
3
0,20
0,14
0,20
1,00
3,00
0,33
0,20
3,00
3,00
1,00
5,00
1,00
0,33
3,00
5,00
3,00
5,00
7,00
5,00

UZM
4
0,20
0,33
3,00
0,33
0,14
0,14
0,14
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
5,00
0,20
0,20
5,00
7,00
3,00

UZM
5
0,14
7,00
7,00
3,00
0,20
0,14
0,14
0,20
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,20
0,33
0,33
7,00
7,00
0,14

UZM
6
1,00
0,33
0,20
3,00
0,14
1,00
0,33
0,33
0,33
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
0,14
1,00
5,00
9,00
0,33

UZM
7
0,11
0,11
0,11
1,00
1,00
1,00
0,20
1,00
5,00
5,00
1,00
0,33
1,00
0,33
0,33
0,11
9,00
7,00
1,00

UZM
8
0,14
0,14
0,11
9,00
0,11
0,14
7,00
7,00
7,00
0,14
0,14
0,14
0,14
7,00
7,00
0,14
5,00
9,00
0,20

UZM
9
0,20
0,33
3,00
1,00
3,00
3,00
5,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,33
0,33
1,00
7,00
7,00
5,00

UZM
10
3,00
0,11
0,11
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
9,00
1,00

Ortalama
0,54
0,92
1,97
2,05
1,26
0,88
1,60
2,71
2,30
1,20
1,19
1,00
1,08
2,39
2,03
1,01
6,60
7,20
2,37
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Adım 3 – İkili Kıyaslama Matrisleri
Tüm alt kriterlerin ikili karşılaştırmaları Tablo 5'deki gibidir ve aynı sütundaki değerler, 5. adımdaki
normalizasyon sürecine hazırlanmak için toplanır ve alt satırda gösterilir.
Tablo 3. Kriterlerin ve Alt Kriterlerin İkili Karşılaştırması
T matrix
T1
T1
1,00
T2
1,86
T3
1,09
SUM
3,95
E matrix
E1
E1
1,00
E2
0,49
E3
0,79
E4
1,14
E5
0,62
SUM
4,05
K matrix
K1
K1
1,00
K2
0,42
K3
0,49
SUM
1,91
A matrix
E
E
1,00
T
0,15
K
0,14
SUM
1,29
Adım 4 – Kriterlerin Ağırlıklandırılması

T2
0,54
1,00
0,51
2,05
E2
2,05
1,00
0,37
0,43
0,83
4,69
K2
2,39
1,00
0,99
4,38
T
6,60
1,00
0,42
8,02

E3
1,26
2,71
1,00
0,84
1,00
6,81

T3
0,92
1,97
1,00
3,89
E4
0,88
2,30
1,19
1,00
0,93
6,29
K3
2,03
1,01
1,00
4,04
K
7,20
2,37
1,00
10,57

E5
1,60
1,20
1,00
1,08
1,00
5,88

Kriterlerin ağırlıklarını elde etmek için öncelikle alt kriterlere ve ana kriterlere ait ikili karşılaştırma
matrisindeki tüm değerler normalleştirilir. Değerleri normalleştirmek için, aynı sütundaki her bir değer,
akış diyagramında Adım 5'te gösterildiği gibi o sütundaki değerlerin toplamına bölünür. Daha sonra akış
diyagramında Adım 5'teki denklem kullanılarak alt kriterlerin ve ana kriterlerin kriter ağırlıkları (wi) elde
edilir. Son olarak bir sonraki adımda tutarlılık analizi yapmak için akış diyagramında Adım 6'daki
denkleme göre Di ve Ei değerleri bulunur. Her bir kriter ve alt kriter için tüm bu adımların sonuçları
Tablo 6'da verilmiştir.
Tablo4. Normalize Edilmiş İkili Kıyaslamalar ve Kriter ile Alt Kriterlerin Ağırlıkları
T matrix

T1

T2

T3

T1
T2
T3
SUM

0,25
0,47
0,28
1

0,26
0,49
0,25
1

0,24
0,51
0,26
1

E matrix

E1

E2

E3

E4

E5

E1
E2
E3
E4

0,25
0,12
0,20
0,28

0,44
0,21
0,08
0,09

0,18
0,40
0,15
0,12

0,14
0,37
0,19
0,16

0,27
0,20
0,17
0,18

Kriter Ağırlıkları
(wi)
0,25
0,49
0,26

Dİ=⅀wi*aij

Ei=wi/Dİ

0,75
1,47
0,78

3,00
3,00
3,00

Kriter Ağırlıkları
(wi)
0,26
0,26
0,16
0,17

Dİ=⅀wi*aij

Ei=wi/Dİ

1,39
1,39
0,82
0,88

5,42
5,33
5,22
5,22

118

E5
SUM

0,15
1

0,18
1

0,15
1

0,15
1

K matrix

K1

K2

K3

K1
K2
K3
SUM

0,52
0,22
0,26
1

0,55
0,23
0,23
1

0,50
0,25
0,25
1

A matrix

E

T

K

K
E
K
SUM

0,77
0,12
0,11
1

0,82
0,12
0,05
1

0,68
0,22
0,09
1

0,17
1

0,16

0,85

5,33

Kriter Ağırlıkları
(wi)
0,52
0,23
0,24

Dİ=⅀wi*aij

Ei=wi/Dİ

1,57
0,70
0,73

3,01
3,00
3,00

Kriter Ağırlıkları
(wi)
0,76
0,16
0,08

Dİ=⅀wi*aij

Ei=wi/Dİ

2,40
0,47
0,26

3,16
3,04
3,01

Adım 5 – Tutarlılık Doğrulaması
Liman personelinin güvenlik farkındalığı için en önemli faktörleri belirlemek amacıyla uzmanlardan
veriler alındıktan sonra bu verilerin tutarlı olup olmadığı kontrol edilir. Bu amaçla tutarlılık analizinde,
akış şemasında 6. adımdaki denklemlere göre 𝛌max, tutarlılık indeksi (CI), tutarlılık oranı (CR) ve
rastgele indeks (RI) değerleri hesaplanır. Her bir matris için tutarlılık analizi sonuçları Tablo 7'de
gösterilmektedir. Analize göre CR <0,10 ise sonuç tutarlıdır.
Tablo 5. Tutarlılık Analizi Sonuçları
Matrisler

𝛌max

CI

RI

CR

T matrisi

3,00

0,00

0,58

0,00

E matrisi

5,30

0,08

1,12

0,07

K matrisi

3,00

0,00

0,58

0,00

3,07

0,03

0,58

0,06

A matrisi

4.Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), bir sistemin hiyerarşik yapısını temsil eder ve ilk olarak 1980'de
Thomas Saaty tarafından askeri amaçlı faaliyetler için geliştirilmiştir (Saaty, 1980). AHP metodunun
çalışma prensibi sistemi bir dizi sınıf ve alt sınıfa ayrıştırarak sistematik bir hiyerarşi oluşturmak ve
sistemin amacına göre faktörleri özetlemektedir. Çok kriterli bir karar verme (MCDM) analizinde,
hiyerarşik yapının seviyesi ana hedef doğrultusunda başlar, kriterler seviyesinde devam eder ve
alternatifler ile son bulur. AHP, interaktif çözüm süreci ve objektif programlama formülasyonları ile
kolayca gerçekleştirilebildiği için metodolojik prosedür olarak uzman görüşü içeren tercih edilen bir
yöntemdir. Yöntemin temeli, uzmanlar tarafından kriterlerin ve alternatiflerin ikili olarak
standartlaştırılmış ölçekte karşılaştırılmasına dayanmaktadır (Taherdoost, 2018). Bu bağlamda, AHP
yöntemi ile, uzmanların değerlendirmesi ile test edilen faktörlere ağırlık atanmaktadır. İki ayrı aşamada
faktörlere ağırlıklar atanır. İlk olarak, faktörler önceliklendirilir ve AHP yoluyla sıralanır, böylece temel
faktörler belirlenir. Temel faktörlerin belirlenmesi özellikle ticari işletmeler açısından hedefe yönelik
temel önlemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. İkincisi, temel önlemlere odaklanılarak, herhangi bir iş,
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ticaret ya da işletme kararı daha doğru verilir, ticari operasyonlar için anahtar bilgiler daha doğru
belirlenir veya alternatif pazarlama stratejileri daha doğru değerlendirilir (Cheng & li, 2001).
Bu çalışmada kullanılan AHP yönteminin adımları Şekil 1 de sunulan akış diyagramındaki gibidir
(Velmurugan et al., 2011).

• Problem tanımlanır

Adım • Problem, bir MCDM problemini veya test edilen faktörler için önem ağırlıklarının
değerlendirilmesini içerir.
1
Adım
2

• En üst düzeyde bir hedef, ikinci düzeydeki kriterler, üçüncü düzeyde varsa alt kriterler ve varsa son
düzeydeki alternatifler ile hiyerarşik çerçeve geliştirilir.
• Tüm kriterler ve alt kriterler arasında ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur (boyut n x n).

Adım • İkili karşılaştırmalar, hiyerarşinin her seviyesi için bir göreceli sıralama matrisi oluşturur.
• Matrislerin sayısı, her seviyedeki elemanların sayısına bağlıdır.
3
• Uzman tarafından Tablo 1'de gösterilen göreceli önem ölçeğini kullanılarak her ikili karşılaştırma
için değerlendirmede bulunulur.
Adım • İkili karşılaştırmanın köşegen değerleri 1'e eşit olmalıdır.

4

• Normalleştirilmiş ikili karşılaştırma matrisi aşağıdaki formül yardımıyla elde edilir:
𝑎𝑖𝑗
•𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟⬚ = σ𝑛 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, . . 𝑛; 𝑛 = # 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑖

𝑎𝑖𝑗

• Normalleştirilmiş değerler elde edilerek vektörlerin önceliklendirilmesi sağlanır.
Adım • Kriterlerin ağırlıklarını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılır:
𝑎𝑖𝑗
1
5
•𝑤𝑖 = σ𝑛𝑗=1 σ𝑛 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, . . 𝑛; 𝑛 = # 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑛

𝑖

𝑎𝑖𝑗

• Tutarlılık indeksi (CI), tutarlılık oranı (CR) ve rastgele indeks (RI) değerlerini hesaplayarak
analizin tutarlılığı kontrol edilir.
• Karşılaştırmalar kişisel veya öznel yargılarla yapıldığından, bir dereceye kadar tutarsızlıklar ortaya
çıkabilir. Yargıların tutarlı olmasını sağlamak için tutarlılık doğrulama adı verilen son bir işlemdir.
• Tutarlılığı hesaplamak için aşağıdaki denklemler kullanılır:
•𝐷𝑖 = σ 𝑤𝑖 × 𝑎𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, . . 𝑛
•𝐸𝑖 = 𝐷𝑖 Τ𝑤𝑖 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, . . 𝑛

Adım
σ𝑛 𝐸
•𝛌𝑚𝑎𝑥 = 𝑖=1 𝑖 , 𝛌𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
6
𝑛

•𝐶𝐼 = 𝛌𝑚𝑎𝑥 − 𝑛 Τ 𝑛 − 1
•𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 Τ𝑅𝐼
• Tablo 2 de gösterilen değerlerden analizdeki matris boyutuna karşılık gelen değer seçilerek CR
değeri hesaplanır.
• Eğer CR < 0.1, analiz değerlendirmesinin tutarlı olduğu kabul edilir. Eğer CR > 0.1,
değerlendirilen matrisin analiz için uygun olmadığı düşünülür.

Şekil 1. AHP Yöntemi için Uygulama Akış Diyagramı
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Tablo 6. Saaty’nin İkili Karşılaştırma Ölçeği (Saaty, 1980)
Relative Intensity

Definition

Explanation

1

Eşit değer

İki koşul eşit değerdedir

3

Biraz daha fazla değer

Deneyimi, bir gereksinimi diğerinden
biraz daha fazla öne çıkarır

5

Temel veya güçlü değer

Deneyim, bir gereksinimi diğerinden
çok daha fazla destekler

7

Çok güçlü bir değer

Bir gereksinim güçlü bir şekilde
tercih edilir ve hâkimiyeti pratikte
kanıtlanır

9

Aşırı değer

Birbirini diğerine tercih eden kanıt,
mümkün olan en yüksek onay
düzeyine sahiptir.

2, 4, 6, 8

İki bitişik karar arasındaki
ara değerler

Uzlaşma gerektiğinde

1/3, 1/5, 1/7, 1/9

Karşılıklı ters karşılaştırma

Karşılıklı ters karşılaştırma için
kullanılır

Tablo 7. AHP Yöntemi için Rastgele Index Değeri (RI)
Matris
Boyutu (n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RI

0

0

0.5
8

0.9

1.1
2

1.2
4

1.3
2

1.4
1

1.4
5

1.4
9

1.5
1

1.5
8

5. Bulgular
Tutarlılık analizine göre, tüm ikili karşılaştırmaların sonuçları tutarlıdır ve tutarlılığın sonucundan,
liman personelinin güvenlik farkındalığı için faktörlerin önem sırasını belirtmenin geçerli olduğu
anlaşılır. Tablo 6 incelendiğinde, liman personelinin güvenlik farkındalığı için en önemli faktörün
kurallar ve regülasyonlar (K) olduğu görülmektedir. Liman personelinin güvenlik farkındalığı için
önemli ana faktör sıralaması kurallar ve regülasyonlar (K), eğitim (E) ve tecrübe (T) olduğu
görülmektedir.
Tablo 6'da liman personelinin güvenlik farkındalığı için tecrübe alt faktörleri arasında en önemli
faktörün liman tesisine yapılan denetlemeler olduğu anlaşılmaktadır (T2). Bunu liman personeline
güvenliğe ilişkin görev ve sorumluluk verilmesi (T3), ve liman personelinin yaşadığı güvenlik olayları
(T1) takip etmektedir.
Sonuçlara göre PFSO’ın ISPS Kod’a ilişkin yeterli eğitim ve bilgi birikimi (E1) ve liman personeline
düzenli aralıklarla talim yaptırılması (E2) eğitim alt faktörleri arasında aynı ağırlığa sahip olarak en
önemli faktörlerdir. Ardından yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin raporların düzenli olarak personele
eğitim kapsamında sunulması (E4) gelirken, son sırada yine aynı kriter ağırlıkları ile ISPS Kod’a
aşinalık kazandırılması için düzenli olarak personele verilen eğitimler (E3) ve ISPS Kod kapsamında
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liman güvenlik tehditleri ve risklerine karşı alınması gereken önlemler bağlamında liman personeline
senaryolar oluşturtmak (E5) faktörleri gelmektedir.
Son olarak, Tablo 6 incelendiğinde, liman personelinin güvenlik farkındalığı için kurallar ve
regülasyonlar alt faktörleri arasında en önemli faktörün ISPS Kod kapsamındaki sorumluluklar (K1)
olduğu anlaşılmaktadır. Bunu, herhangi bir güvenlik prosedürünün uygulanmamasına bağlı yaptırımlar
(K3) izlemektedir ve son sırada liman tesisine özgü güvenlik prosedürleri (K2) gelmektedir.
6. Sonuç
Bu çalışmada, liman tesisi güvenlik sorumluları bakış açısına göre liman personelinin güvenlik
farkındalığını etkileyen en önemli faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürden elde
edilen liman personelinin güvenlik farkındalığını etkileyen faktörler, AHP yöntemi kullanılarak kriter
ağırlıklarına göre sıralanmıştır.
Sonuçlara göre, liman personelinin güvenlik farkındalığını için en önemli ana faktörlerin sırasıyla
kurallar ve regülasyonlar, eğitim ve tecrübe olduğu görülmektedir. En önemli alt faktörler, ISPS Kod
kapsamındaki sorumluluklar, PFSO’ın ISPS Kod’a ilişkin yeterli eğitim ve bilgi birikimi, liman
personeline düzenli aralıklarla talim yaptırılması ve liman tesisine yapılan denetlemelerdir. Bu
çalışmada elde edilen sonuçlara göre liman personelinin güvenlik farkındalığını artırmak için ISPS kod
kapsamındaki kurallar ve regülasyonları kapsamında PFSO’nun yeterli bilgi birikimine sahip olarak
personele düzenli aralıklar ile talim yaptırması gerekliliği görülmektedir. Bununla birlikte liman
tesislerinin ISPS Kod kapsamında üçüncü taraflarca denetlenmesi liman personelini bu konuda alarmda
tutmaya dolayısıyla sürekli farkındalıklarını korumaya itmektedir. Bununla birlikte liman personeline
denetleme sonucuna göre bir yaptırımın olmasına ilişkin bu denetlemeler öncesinde görev ve
sorumluluk verilmesi liman personelinin güvenlik konusunda farkındalığını artıracak diğer bir
kombinasyon olduğu sonuçlardan çıkarılmaktadır. Öte yandan, yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin
raporların düzenli olarak personele eğitim kapsamında sunulması kendisinin yaşayacağı herhangi bir
güvenlik olayında harita oluşturacak ve bu iki faktörün bir araya gelmesi liman personelinin güvenlik
konusundaki farkındalığını artıracaktır. Ayrıca, ISPS Kod kapsamında liman güvenlik tehditleri ve
risklerine karşı alınması gereken önlemler bağlamında liman personeline senaryolar oluşturtmak liman
personelinin yaşayacağı güvenlik olaylarında nasıl önlemler alması gerektiğini ve tehditleri önceden
tespit ederek önleyici faaliyet geliştirme kabiliyetini artıracaktır. Tüm bu faktörlerin sırasıyla önem
verilerek sistematik bir biçimde liman personelinin güvenlik farkındalığını artırmak için hayata
geçirilmesi önem taşımaktadır.
Literatürde ve birçok model kursunda liman personelinin güvenlik farkındalığını etkileyen faktörlerin
analizde kullanılan faktörler olduğu geçmektedir. Ancak bu çalışma literatüre, bu faktörlerin ele alınan
konudaki önem sırasını göstermesi bakımından katkı sağlamaktadır.
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİSİ ETHEM NEJAT’IN TÜRKLÜK NEDİR VE TERBİYE
YOLLARI ADLI KİTABINDA ÇALIŞKANLIK DEĞERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ *
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Özet
II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın çalışkanlık değeri konusundaki görüşlerini tespit etmeyi
amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Yapılan bu çalışmada Ethem Nejat’ın çalışkanlık değeri
konusundaki görüşlerini tespit edebilmek için onun Türklük Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabı incelenmiştir.
Tarihi bir döneme tanıklık etmiş bir eğitimcinin çalışkanlık değeri hakkındaki görüşleri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Dolayısıyla verilerin toplanmasında belgesel kaynak tarama metodunun kullanılması uygun
görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın Türklük
Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabında o dönemdeki eğitimi ağır bir şekilde eleştirdiği görülmektedir. En yoğun
şekilde eleştirdiği eğitim kurumlarının ise dönemin medreseleri olduğu görülmektedir. Ona göre medreseler eski
dönemlerdeki verimliliklerini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Bu nedenle çalışkan ve vatansever bireyler
yetiştirmelerine imkân yoktur. Medrese hocalarının halkın gözünde kutsal bir yeri olduğunu dile getiren bu
eğitimci kendisinin halkla aynı fikirde olmadığını ifade etmiştir. Ona göre bir medrese hocasının kutsal olabilmesi
için eğer fen bilimleri ile meşgul ise bir icat ortaya koymuş olması veya sosyal bilimler ile meşgul ise yaşadığı
toplum için faydalı bir fikir üretmiş olması gerekmektedir. Fakat o dönemdeki medrese hocalarının bu konuda
yetersiz olduklarını dile getirmiştir. Ülkenin gün geçtikçe daha kötü hale gelmesine sebep olan bu eğitim
probleminin yalnızca bireylerle alakalı olmadığını dile getiren Ethem Nejat, yaşanan sorunun aynı zamanda bir
sistem sorunu olduğunu da belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Ethem Nejat, Çalışkanlık
THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD EDUCATOR ETHEM NEJAT’S OPINIONS ON THE
VALUE OF INDUSTRIOUSNESS IN HIS BOOK CALLED TÜRKLÜK NEDIR VE TERBIYE
YOLLARI
Abstract
This research—in which the aim is to determine the Second Constitutional Period educator Ethem Nejat’s opinions
on the value of industriousness—is in general survey model. In this study, Ethem Nejat’s book called Türklük
Nedir ve Terbiye Yolları was analyzed to determine his opinions on the value of industriousness. Opinions about
the value of industriousness of an educator who witnessed a historic period were tried to be revealed. Hence, it
was found suitable to use the method of document literature review to collect the data. According to the results of
this research, it is seen that the Second Constitutional Period educator Ethem Nejat heavily criticised the education
of that period in his book called Türklük Nedir ve Terbiye Yolları. It is also seen that the educational institutions
which he most heavily criticised were madrasas of that period. To him, madrasas have significantly lost their
productivity compared to their old periods. Thus, it is not possible for them to raise industrious and patriotic
individuals. Stating that the madrasa teachers have a sacred place in the eyes of the public, this educator expressed
that he did not agree with the public. According to him, in order for a madrasa teacher to be holy, if he is busy
with science, he must have presented an invention, or if he is engaged in social sciences, he must have produced a
useful idea for the society he lives in. However, he stated that madrasa teachers in that period were insufficient on
that. Ethem Nejat expressed that this education problem, which causes the country to get worse day by day, is not
only related to individuals, but also the problem being experienced is at the same time a system problem.
Keywords: II. Constitutional Period, Ethem Nejat, Industriousness
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1.GİRİŞ
II. Meşrutiyet dönemi, 24 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet’in ikinci defa ilan edilmesiyle başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu dönemi Batılılaşma hareketlerinin etkin bir duruma geldiği bir dönem olarak
dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerin temeli bu dönemde atılmıştır.
Dönemin aydın ve bürokratları, Meşrutiyet’in yeniden ilanı sonrasında Osmanlı Devleti’ni ayakta
tutabilme ve Batı ile mücadele etme hususunda çeşitli fikirler öne sürmüş ve bu fikirler doğrultusunda
tartışmışlardır. Söz konusu tartışmalar, Osmanlı Devleti’ni kurtaramasa da Cumhuriyet döneminde
oluşan düşüncelerin temelini teşkil etmiştir (Şahin, 2020).
II. Meşrutiyet Dönemi, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Başlangıcı Lale Devri’ne
kadar giden Batılılaşma fikrinin hayatın her alanında kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde Batılı
devletleri güçlü kılan nedenlerin neler olduğu konusu tartışma konusu olmuştur (Birecikli, 2008).
Batıcılık kavramının bu derece önem kazanmasında devletin yaşadığı zorlukların büyük bir etkisi
olduğu düşünülmektedir. Özellikle ekonomik zorlukların yanında devletin toprak kaybetmek suretiyle
bütünlüğünü de kaybediyor olması eğitimcileri, aydınları bir arayışa sürüklemiştir. Bu arayış geçmişte
sadece askeri anlamda ilerleme sağlanan Batılılaşma hareketinin hayatın diğer alanlarına etki etmesini
sağlamıştır (Çelebi ve Asan, 2014). Bu nedenle II. Meşrutiyet Dönemi, sosyal hayatta daha önce
tartışma konusu yapılmamış pek çok konunun tartışılmaya başlandığı bir dönem olmuştur. Örneğin daha
önceleri tartışma konusu haline getirmenin çok güç olduğu tesettür konusu bu dönemde bazı aydınların
yazdıkları gazete yazılarında tartışılır hale geldiği görülmektedir (Öksüz, 2012). Buna benzer olarak
bazı aydınların da siyer yazıcılığının yöntemlerini tartışma konusu haline getirdikleri görülmektedir
(Akman, 2012). Bu gibi siyasi ve toplumsal konuların yanında eğitim konusundaki gelişmeler de
tartışılan önemli meseleler olarak dikkat çekmiştir.
2.II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM
II. Meşrutiyet Dönemi, Türk eğitim tarihinin öne çıkan dönemlerinden biridir. Bu dönemde, her alanda
kendini gösteren özgürlükçü yaklaşımlar eğitim sahasına da yansımıştır. Dönemin yöneticileri, önceki
dönemlere ait anlayışların yerine kendi anlayışlarını popüler hale getirebilmek için eğitimi bir çeşit
sosyal değişim aracı olarak görmüşlerdir. Bu nedenle bu dönemde eğitim, Türkçülük ve İslamcılık ile
harmanlanarak verilmeye çalışılmıştır (Uyanık, 2009). Bu yöneticiler, II. Abdülhamit dönemine ait
izleri silmeye çalışmışlardır. Fakat eğitim alanında görevlendirilen üst düzey bakan ve bürokratlar, II.
Abdülhamit döneminde başlatılan ve reform niteliği taşıyan bazı çalışmaları devamını getirmeye gayret
göstermişlerdir. Örneğin eğitim teşkilatının yapısı, eğitim denetimi, anaokulları, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim okullarının durumu, öğretmen yetiştirme problemi gibi konularda reformlar yapıldığı
görülmektedir (Şahin ve Tokdemir, 2011).
II. Meşrutiyet Dönemi'nin ilk dönemlerinde devleti yönetenler, savaşlar ve iç isyanlarla uğraşmak
zorunda kalmışlardır. Fakat yaşadıkları bu zorluklar onları eğitim ile ilgili konulardan
uzaklaştırmamıştır. Aksine yaşanan bu zorluklara direnebilmek için eğitimin bir çıkış yolu olduğu
düşünülmüştür. Bu nedenle reform niteliğinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır ( Duran, 2017).
Bu dönemde yükseköğretim kurumlarında düzenlemelere gidilmiştir. Emrullah Efendi'nin bakanlığı
sırasında Darülfunun, dini ilimler, tıp, hukuk, edebiyat ve fen olmak üzere beş bölüme ayrılarak alanda
uzmanlaşma teşvik edilmiştir. Ayrıca bu dönemde Balkan Savaşları'nın da etkisiyle halkta eğitimin
önemi konusunda büyük bir uyanma olduğu ve yükseköğretim kurumlarına çok fazla başvuru yapıldığı
bilinmektedir. Okul öncesi eğitimin önemi, II. Meşrutiyet Dönemi'nde fark edilmiştir. Hatta Avrupa'dan
okul öncesi eğitime dair kitaplar getirilip çevrilmiştir. Fakat bu sefer de okul öncesi eğitiminde görev
yapacak kadro bulunamadığı için bu işler gayrimüslimlere terk edilmiştir (Akyüz, 2012).
II. Meşrutiyet Dönemi, karakter eğitimine verilen önemin arttığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir.
Ülke topraklarını bir arada tutmanın iyi yetişmiş ve olumlu kişilik özelliklerine sahip bireyleri
yetiştirmekten geçtiği düşüncesinin eğitim dünyasına egemen olmaya başladığı bu dönemde
vatanseverlik değerinin gittikçe önem kazandığı gözlemlenmiştir. Yeni yetişen nesillere vatanseverlik
bilinci aşılayabilmek için tarih ve coğrafya eğitiminde yeni yöntem ve tekniklere yer verilmesi gerektiği
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fikri tartışmaya açılmıştır. Bu konuda özellikle o dönemde yoğun şekilde uygulanan ezberci yöntemlere
eleştiri getirilmiştir (Binbaşıoğlu, 2005).
3.II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİSİ ETHEM NEJAT
1882 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. II. Abdülhamit’e isyan edip
yurt dışına kaçmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi'nde ülkeye dönüp eğitim alanında birçok idari görev
üstlenmiştir (Altın, 2008). Birinci Dünya Savaşı sonlarında, Türk Ocakları tarafından Almanya'ya
gönderilmiş, burada Marksizm'i öğrenmiştir. Daha sonra Marksist faaliyetler içinde bulunmuştur.
Almanya seyahatinden önce Sırat-ı Müstakim gibi Türkçü-İslamcı gazetelerde yazılar yazan Ethem
Nejat, Almanya dönüşünde Marks'ın fikirlerini savunmaya başlamıştır (Akbulut, 2006). Yurda
döndükten sonra Samsun Maarif Müdürlüğü’ne atanmıştır. Bu görevdeyken Rusya'ya kaçmıştır. Burada
çeşitli faaliyetlerde bulunmuş, 1921 yılında Ankara'ya davet edilmiştir. Fakat Ankara'ya ulaşamadan
Trabzon yakınlarında ölmüştür (Tevetoğlu, 1967).
Ethem Nejat, eğitim tarihimiz açısından önemli bir şahsiyettir. Okulların durumu, eğitimde annenin rolü,
tatillerde eğitime nasıl devam edileceği, kızların eğitimi, karakter eğitimi gibi konular hakkındaki
fikirleri çeşitli dergi ve gazetelerde belirtmiştir. Öğretmen yetiştirme konusundaki fikirleri de dikkat
çekicidir (Altın, 2008). Osmanlı eğitim sisteminin Fransız eğitim sisteminin etkisi altında kalmasını
sert bir şekilde eleştirmiştir. Bu fikirlerini Yeni Fikir dergisinde Müdafaa-yı Milliye ve Terbiye adlı
makaleler dizisinde okuyucuya aktarmış, verilen eğitimin milli his ve duygulardan yoksun olduğunu
belirtmiştir Bunun yerine öğrencilerin çalışkan ve özgüvenli bireylere dönüştürecek bir eğitim
sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Erkek, 2013). Ethem Nejat, sadece bilgiye değil,
milli duygulara da sahip gençlere ülkenin ihtiyacı olduğunu belirtmiştir (Şahin ve Tokdemir, 2011). Bu
nedenle eğitimin toplumsal boyutunu eserlerinde sık sık tartışmıştır. Aynı zamanda öğretmen okulu
öğrencilerini köylere götürüp onların halk ile temas etmesini sağlayıp bu fikirlerini uygulamaya
geçirmeye çalışmıştır (Akyüz, 2012).
4.YÖNTEM
II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın çalışkanlık değeri konusundaki görüşlerini tespit
etmeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Yapılan bu çalışmada Ethem Nejat’ın çalışkanlık
değeri konusundaki görüşlerini tespit edebilmek için onun Türklük Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabı
incelenmiştir. Tarihi bir döneme tanıklık etmiş bir eğitimcinin çalışkanlık değeri hakkındaki görüşleri
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla verilerin toplanmasında belgesel kaynak tarama metodunun
kullanılması uygun görülmüştür. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır.
5.BULGULAR
II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın çalışkanlık değeri konusundaki görüşleri araştırmanın
yöntem kısmında belirtildiği incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonuçları Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1
Ethem Nejat’ın Çalışkanlık Değerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı.
Temalar
Kategoriler
Mektep Binaları
Mektep Tatilleri
Medrese
Öğretim Programı
Devam Zorunluluğu
Kanaat
İtaat
Medrese
Uyuşuk
Hocaları
Tembel
Hurafe
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Gençlik

Azim
Gayret
Refah
Mefkûre
Gelecek
Sebat

II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın çalışkanlık değeri konusundaki görüşleri içerik analizi
yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda medrese, medrese hocaları ve gençlik
temaları tespit edilmiştir. Medrese teması incelendiğinde ise mektep binaları, mektep tatilleri, öğretim
programı, devam zorunluluğu kategorilerine ulaşılmıştır. Medrese Hocaları temasında ise kanaat, itaat,
uyuşuk, tembel ve hurafe kategorileri bulunmuştur. Gençlik temasının kategorilerinin ise azim, gayret,
refah, mefkûre, gelecek ve sebat kelimeleri olduğu görülmüştür.
Ethem Nejat’ın Türklük Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabında çalışkanlık değerine ilişkin görüşlerine
ait bazı ifadeleri aşağıdaki gibidir:
Türklük Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabında medreselerin durumuna değinmiştir. Medrese
hocalarının bizzat kendilerinin tembel bir şekilde yaşadıklarını belirten Ethem Nejat, memurların da
çalışkan olma bilincini kaybettiğini şu sözlerle eleştirmiştir: "Medreseler ve medreselerden yetişen
hocalar ne icat ettiler! Dini mübin saadet asrındaki hâlini kaybetti. Kanaat iyiymiş! Onun için çalışılmadı
ve aza kanaat olundu, azla yetinildi. Memur olanlar yaşayacak kadar bir para ile miskince ötede beride
kalmaya razı oldular." (Öztürk, 2001: s.27).
Ethem Nejat, o dönemdeki medreselerin beklenenin aksine tembelliği telkin ettiğinden şu sözlerle
yakınmıştır: "İslamın medreselerinde dinden, ilimden, akıldan, ahlaktan eser yok. Tembelliği, gafleti
telkin eden hatipler tarafından işgâl edilmiş olan minberlerde ruh yok." (Öztürk, 2001: s.28). Bu nedenle
medreselerin eğitim programlarının ve öğretim yöntemlerinin tamamen değiştirilip yenilenmesi
gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu şekilde buralardan yetişen bireylerin çalışkan bireylere
dönüşebileceğini şu cümlelerle açıklamıştır: "Medreselerin programı ve içinde bulunduğu durum baştan
aşağı değiştirilmelidir. Bugünkü programları kökünden kazınmalıdır. Medreseler, mürşitler ve
kurtarıcılar ocağı olmalıdır. Şimdiki sönük hayatı azimkâr ve çalışkan bir hâle dönüştürülmelidir."
(Öztürk, 2001: s.29).
Ethem Nejat'ın üzerinde durduğu bir başka konu ise medrese hocalarının kudsiyetinin ne olduğu
konusudur. Ona göre bir kişinin medrese hocası olması onun ahiret hayatını kurtarmaya yetmez. Ahiret
hayatını kurtarmak isteyen bir kişi medrese hocası dahi olsa öncelikle çok çalışkan olmalıdır:
"Ömürlerini itaat ve ibadetle geçirdikleri için hocaların gidecekleri yer cennetmiş! Fakat ben tembel,
uyuşuk ve oldukça cahil bilgisizce yaşayan ulemanın cennetliğinin Cenab-ı Hakk'ın o kutsal, ilahi işine
aykırı olacağına inanmaktayım." (Öztürk, 2001: s.31). Böyle tembel kişiliklerin ve onların yetiştirdiği
tembel öğrencilerin kendilerinden çok topluma zarar vereceklerini şu sözlerle açıklamıştır: "Yaşam
savaşında başarısızlığın, uyuşukluk ve tembelliğin, kişiliği ve varlığı ortaya koyamamanın zararı kişiden
çok topluma dokunur." (Öztürk, 2001: s.40).
Ethem Nejat, çalışkan olmadıkları için yoğun bir şekilde eleştirdiği medrese hocalarının nasıl bir
davranış içinde olmaları gerektiniği ise şu cümlelerle dile getirmiştir: "Mürşit, muallim olmalıdır.
Köylünün, işçinin, çiftçinin çocuğunu karanlıktan ve hurafelerden, batıl inançlardan kurtarıp hayat
adamı, çalışkan, yaşadığı çevrenin ekonomik gücü hakkında bilgi sahibi, vatansever ve milli savunma
ve yurdu koruma hisleriyle dolu bireyler olarak yetiştirebilsin." (Öztürk, 2001: s.30).
Ethem Nejat'a göre çocukları tembelliğe sürükleyen bir başka mesele de o dönemde okulların
bazılarında devam zorunluluğunun olmamasıdır: "Devam zorunluluğu olmayan okullarımızın hayatı
çok kötü. Kahve, gazino, laf hele siyaset onları çenesi düşük, tembel yapıyor." (Öztürk, 2001: s.46).
Ethem Nejat, ülkenin gelişmesi için her alanda çalışkan insanlara ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle
ülkenin ihtiyaç duyduğu çalışkan insanları yetiştirebilmek için eğitim sisteminde düzenlemeler
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yapılması gerektiğini şu sözlerle savunmuştur: "Meslek fikrine eğitim şekli yön verir, bu nedenle vatanın
azimkarlara, çalışkanlara, iş adamlarına olan gereksinimi göz önünde bulundurularak terbiye yollarımız
tanzim edilmelidir." (Öztürk, 2001: s.50). Ona göre yeni nesillere öyle bir çalışkanlık bilinci
kazandırılmalı ki bu nesiller kendi geleceklerinin çalışkanlık üzerine kurgulamaları gerektiği fikrini
güçlü bir şekilde benimsesinler: "Taze gençler öyle hazırlanmalı, onlara öyle sarsılmaz bir düşünce
eğitimi verilmelidir ki, çocuk, çalışma gayreti ile ve refahla gayenin ziraat, ticaret ve sanayi olduğunu
mutlaka takdir etsin." (Öztürk, 2001: s.50).
Ethem Nejat, çocuklara çalışkan olma bilinci kazandırmanın çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Fakat ona göre bu konuda abartılı yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü para kazanma
isteğini milli çıkarların üstünde tutan bireylerin topluma bir faydasının olmayacağını şu cümlelerle
belirtmiştir: "Yalnız kazanmak, zengin olmak arzusundan başka hiçbir milli çıkar düşünmeyen gençler
istenildiği zannedilmesin. Milli mefkuresi olmayanda çalışma ve gayret yoktur. Çalışmak, gelecek
içindir. Gelecek bize milli mefkureye iman etmeyi gösterir. Vatanlarını sevmeyenler, vatanlarını imar
için, vatanlarının ilerlemesi için çalışmazlar." (Öztürk, 2001: s.51).
Sırat-ı Müstakim gazetesinde yazdığı Mektep Binaları adlı yazıda ise sağlıklı olmak ile çalışkan olmak
arasındaki ilişkiye değinmiştir. Okul binalarının çocuklarının sağlıkları üzerindeki etkiye dikkat çeken
Ethem Nejat, kaliteli yapıların çocukların sağlıklarını olumlu yönde etkileyeceğini, sağlıklı çocukların
da çalışkan bireylere dönüşeceğini şu sözlerle aktarmıştır: "İslam memleketlerinde pek çok mektep
yapılıyor. Gönlüm ister ki bütün İslam mektepleri sağlık açısından mükemmele ulaşsın, yetişen İslam
gençleri vücudu gibi fikirleri de dinç olsun." (Nejat,1911: s.156).
Ethem Nejat'ın çalışkanlık konusunda abartılı bulduğu bir başka konu ise yaz tatillerinde öğrencilerin
derslerine çalışmaya devam edip etmeyeceği konusudur. Ona göre yaz tatilleri öğrencilerin bir sonraki
yıl başarılı olmaları için dinlendikleri bir dönem olmalıdır. Sırat-ı Müstakim gazetesinde yazdığı Mektep
Tatilleri adlı yazıda bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle dile getirmiştir: "Şöyle mülahasasızca
düşünsek, tatillerde gelecek senenin derslerini hazırlamak, çalışmak, gayret etmek bir bakış açısına göre
göre faydalıdır. Fakat bana göre değildir. Rahat bırakarak gelecek senenin daha ciddi, daha mühim ve
daha esaslı olan tahsil senesinin daha zinde hazırlanarak geçirmek lazım." (Nejat, 1911: s.302).
Muallim dergisinde yazdığı Fevkalade Talebeler adlı yazıda ise yaşadığı bir olayın kendisinde bir
çocuğun tembel olmasında ruhsal sebepler olabileceği inancını oluşturduğunu belirtmiştir: "Şu hadise
her taşkınlıkta, her yaramazlıkta, her tembellikte, her anlamamazlıkta ruhi bir sebep olacağı kanaatini
bende oluşturdu." (Nejat, 1916: s.81).
II. Meşrutiyet devrindeki kimi eğitimciler gibi Ethem Nejat da Japon toplumunun çalışkanlığının Türk
toplumuna örnek teşkil etmesi gerektiği fikrindedir. Sırat-ı Müstakim gazetesinde yazdığı Japonya'da
Mektepler adlı yazısında bu fikirlerini şu cümlelerle açıklamıştır: "Say yanında sebat olunca güzel
semereler verir. Japonya'nın say ve sebatı sayesinde bulduğu ilerlemeyi; biz, bütün ahali İslamın,
şarklıların dikkatinden kaçmamalı ve cehaletten, esaretten kurtulmak istiyorsak öyle o kadar büyük bir
metanet ile çalışmalıyız." (Nejat, 1911: s.109).
Sırat-ı Müstakim gazetesinde yazdığı Darülmualliminler Ziraat Askerler adlı bir başka yazıda ilkokul
eğitiminin önemine değinmiştir. Yıllardır çalışmayarak tembelleşen toplumun olumlu yönde bir değişim
yaşayabilmesi için yeni yetişen nesillerin daha ilkokul çağındayken çalışkan olma bilincini kazanması
gerektiğini belitmiştir: "Senelerden beri uyuşuk bir hayatın pençesinde kalan halktan bazen böyle bir
kudret beklemek ne kadar abesti. Servet-i milliyenin birikmesinde maarifi ibtidaiyenin müstesna ve
itinalı bir surette mevcudiyet eylemesi lazım gösteriyor." (Nejat, 1911: s.295).
6.SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcisi Ethem Nejat’ın Türklük Nedir
ve Terbiye Yolları adlı kitabında o dönemdeki eğitimi ağır bir şekilde eleştirdiği görülmektedir. En
yoğun şekilde eleştirdiği eğitim kurumlarının ise dönemin medreseleri olduğu görülmektedir. Ona göre
medreseler eski dönemlerdeki verimliliklerini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Bu nedenle çalışkan ve
vatansever bireyler yetiştirmelerine imkân yoktur. Medrese hocalarının halkın gözünde kutsal bir yeri
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olduğunu dile getiren bu eğitimci kendisinin halkla aynı fikirde olmadığını ifade etmiştir. Ona göre bir
medrese hocasının kutsal olabilmesi için eğer fen bilimleri ile meşgul ise bir icat ortaya koymuş olması
veya sosyal bilimler ile meşgul ise yaşadığı toplum için faydalı bir fikir üretmiş olması gerekmektedir.
Fakat o dönemdeki medrese hocalarının bu konuda yetersiz olduklarını dile getirmiştir. Ülkenin gün
geçtikçe daha kötü hale gelmesine sebep olan bu eğitim probleminin yalnızca bireylerle alakalı
olmadığını dile getiren Ethem Nejat, yaşanan sorunun aynı zamanda bir sistem sorunu olduğunu da
belirtmiştir.
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“ADA VAPURUNDA” BAŞLIKLI HİKÂYEDE ARAPÇA KELİMELERİN YAPISI ÜZERİNE BİR
İNCELEME
MUNA FAZİL CİHANGİR
Özet
Türkiye Türkçesinde çok sayıda Arapça kökenli kelimelerin bulunup kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bu
kelimeler Türk dilbilgisinin kurallarına bağlı kalarak yeni kelimeler türetilir ve kullanılır. Arapçadan alınan
kelimelerin bazısı aynı anlamda kullanılmamış ve kullanımı da sınırlı kalmıştır.
Türkiye Türkçesinde kullanılan alıntı kelimelerin büyük bir kısmı daha önce Osmanlı Türkçesinde de
kullanılmıştır. A
̋ da Vapurunda ̏ başlıklı hikâye Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerdinde yazılmıştır.
Dolayısıyla bu hikâyede çok sayıda Arapça kelimeleri kullanılmıştır. Bunun yanında bir çok dilden farklı nispette
yabancı kelimeler de kullanılmıştır. Bu Arapça kelimeleri Türkçeye girdiğinde yapısı bakımından değişikliklere
uğramıştır. Çünkü iki dilin farklı dil ailelerinden olmasıdır. Bunun nedeniyle çalışmamızda Arapça kelimelerin
yapısı ele alındı. Bu çalışmada kullanılan Arapça kelimeler tespit edildiğinden sonra yapısına göre tasnif edilmiştir.
Bu tasnif şekil yapısı bakımından; isim, isim soylu kelimeler ve fiiller , ses yapısı bakımından ise, ses değişmesi,
ses düşmesi ve ses uyumlarını içine kapsamaktadır. Ayrıca alınan kelimelerin Türkiye Türkçesinde eş anlamları
da verilmiştir. Ayrıca da bu kelimelerin hikâyede nasıl geçtiği de belirtilmiştir. Sonuçta bu hikâyede kullanılan
Arapça kelimeleri Türkçenin dil özelliklerini alarak yeni kelimeler türetilmiştir. Şekil yapısı bakımından çekim ve
yapım ekleri alıp birleşik, türemiş her türlü yeni kelimeler oluşturulmuştur. Ses yapısı bakımından ise bu kelimeler
Arapça ses özelliklerini taşımaktadır ve telaffuzu bakımından değişikliklere uğramıştır, çünkü Türkçe alfabesinde
)ة،ض،ق،ع،ذ،ح،خ، (ءharfleri yoktur. Dolayısyla çok sayıda örnekler verilip bu kelimelerde ses değişikliklerini
belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Birleşik Kelime, Hüseyin Rahmi Gürpınar , Kelime yapısı , Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi
A STUDY OF ARABIC WORDS STRUCTURE IN A TALE ENTITLED ̋ ADA VAPURUNDȀ
Abstract
The paper is a phonological – morphological analysis of the Arabic word in a tale entitled ̋ ada vaborunda ̏ by
one of the most famous Turkish writers during an era described as the Fortune of Arts. Hussein Rahmi Gurpinar
uses a very simple style and sources his story events from real life. No elevated style is seen in the story translated
in to Arabic as ̋  ̏ باخرة الجزيرةThe Island Steamship . From a linguistic viewpoint, the writer uses Arabic and
Persian loan words in the narration of events. The story titled On the Island Ferry ̏ was written in the late Ottoman
empire. Therefore, many Arabic words are used in this story. In addition, foreign words are used in a different
proportion from many languages. When these Arabic words entered Turkish, their structure changed. Because the
two languages are from different language families. Therefore, the structure of Arabic words were discussed in
our study. The phonetic and formal structures of the Arabic words are discussed thoroughly thorough out the paper.
The researcher comes to the conclusion that the writer borrows simple, compound and complex Arabic words that
maintain their original phonological features but lose some aspects of their meaning. That’s why they are
accompanied by their synonyms or their Turkish translations in the study. As a result, new words were derived by
taking the Arabic words used in this story and the linguistic features of Turkish. In terms of the shape structure,
all kinds of new words that were combined, derived were created by taking inflection and construction suffixes.
In terms of sound structure, these words have the sound characteristics of Arabic and have undergone changes in
terms of pronunciation, because there are no letters ( ة،  ض،  ق،  ع،  ذ،  ح،  خ،  )ءin the Turkish alphabet. Therefore,
many examples have been given and the sound changes in these words have been stated.
Keywords: Compound Word, Hussein Rahmi Gurpinar, Vocabulary Building Structure, Morphology and
Phonology
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Giriş
Hüseyin Rahmi Gürpınar1717Ağustos 1864 yılında İstanbul’da doğmuştur. Düzgün bir eğittim
görmemiştir. Servet-i Fünun döneminde yaşamış , fakat bu akıma katılmamıştır. Natüralist bir anlayışla
ve sade bir dille eserlerini yazmıştır. Ahmet Mithat’in geleneğini sürdürmüştür. Yapıtlarında İstanbul’un
iç mahallelerindeki hayat tarzını ele almıştır. Gözleme ve çevre betimlemelerine büyük önem vermiştir.
Eserlerinde mizahi yolla yaptığı sosyal eleştirilere de yer vermiştir. 1936’da millet vekilliliğine seçilen
Hüseyin Rahmi, sekiz yıl bu görevde kaldıktan sonra 8 Mart 1944 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın , "Ada Vapurunda"18 başlıklı hikâyesi ilk defa 1920 yılında yayınlanmıştır.
Yazar hikâyesinde şirket-i hayriye ve seyr-i sefain idaresinin ada yolcularıyla olan ilişkilerini
anlatmıştır. Hikâyenin ilerleyen bölümlerinde ise vapur içindeki insan ve eşya kalabalıklığını, gayr-i
müslimlerin Türkçeyi yanlış kullanmaları ve anlamlarıyla imparatoluğun çeşitli tiplerinin kavga ve
konuşmalarını komik bir üslupla ele almıştır.
Bu çalışmada incelediğimiz konu Türkçe’nin ses ve şekil bilgisi bölümlerinde yer alır. Şimdi de
konumuz dil bakımından ele alınacaktır:
Kelimede yapı iki çeşide tasnif edilmiştir. Biri Şekil yapısı, kelimeler köklerle eklerin arasındaki
ilişkileri; ikincisi ise, ses yapısı kelimeleri ses değişmesi, ses düşmesi ve ses uyumu bakımından inceler.
“Anlamı ve gramer görevi olan, tek başına kullanılan, sesler topluluğundan oluşan dil birimine kelime
denir. Belli bir dilin bölümlerini birbirine bağlayan ilişkiler bütünüdür. Türkçede ses yapısı seslerin
birbiri ile ilişkilerine, şekil yapısı da ek ve köklerin karşılıklı ilişkilerine bağlı bir sistem, bir bütünüdürˮ
( Ergin, 2002:95 )
Hikâyede Arapça kelimelerin yapısı incelendiğinde hem ses özellikleri hem de şekil özellikleri
bakımından ele alınır. Dolayısıyla kelime yapısı hakkında bilgiler şöyle sıralayabilinir :
1.Ses yapısı, kelimede bulunan seslerin özelliklerini inceler. Eserde bulunan Arapça kelimelerin ses
yapısı bakımından ele alınarak Türkçe sistemine göre kelimelerde seslerin uyum ve uyumsuzluğu
incelenecektir.
2.Şekil yapısı ise, kelimelerde bulunan köklerle eklerin arasındaki ilişkileri bakımından inceler;
Türkçede yeni kavramlar veya eskiyen kelimelerin yerini almak üzere iki kelime bir araya getirilerek
yeni kelimeleri meydana getirir.
Yapı bakımından ise kelime üçe ayrılır:
1.Kök (yalın kelime)
“Anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanmayan bir ya da birkaç heceden oluşan kelimedirˮ. (Ediskun,
2010:99)
Kelime kökü isim ve fiil olmak üzere iki ayrılır:
a.İsim kökleri
“Somut veya soyut varlıkları veya onların vasıf, durum ve ilişkilerini gösteren ve yapı bakımından
bölünmeyen isimdir.ˮ (Korkmaz, 2010:10). -göz ,-kırmızı ,-kol vb.
b.Fiil kökleri
Fiil soyundan olan kelimelerin, bir oluşun, bir kılışın, bir durumun adı olan köklerdir. (Demir, 2006:99)
git-,yaz-,oku- vb.
2.Türemiş kelime (gövde)
İsim ve fiil köklerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan kelimelerdir. Türkçede yapım ekleri dört türe
ayrılır:
a.İsimden isim yapım ekleri
b.Fiilden isim yapım ekleri
c.İsimden fiil yapım ekleri
d.Fiilden fiil yapım ekleri
1-Hüseyin
2-

Rahmi Gürpınar’ın hayatı ile ilgili yaralandığımız kaynak için bk. (Benarlı, 1997:1059-1060).
"Ada Vapurunda" Hikâyesi hakkında geniş bilgi için bk. (Erhan,1993 :326-334), (Gürpınar 1966:47-55).
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3.Birleşik kelimeler
İki veya daha çok kelimenin birleşmesiyle meydana gelir. “Yeni kavramı karşılamak için iki veya daha
çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uygun belirli yollarla bir araya getirilmesi ile kurulmuş söz
birliğidir" (Korkmaz, 2010:47) şeklinde tanımlanır.
Birleşik kelimeler ikiye ayrılır:
a.Birleşik isimler
Tamlamalar şeklinde bazen ek alarak bazen de eksiz kaynaşıp oluşur. -Çanakkale,
-denizaltı vb.
b.Birleşik fiiller
Birleşik fiiller yine iki kelimenin birleşmesinden meydana gelir ve kuruluşu bakımından üç türe ayrılır:
1.İsim ve yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller: yardım etmek, emin olmak vb.
2.Anlam bakımından kalıplaşmış birleşik fiiller: göz koymak, kafa tutmak vb.
3.İki fiilden oluşan birleşik fiiller: gelebilmek, yazıvermek vb.
1.tablo
Hikâyede Geçen Arapça Kelimelerin Şekil Yapısı Bakımından İncelemesi19:
Tasnifi

Alim Allah

sıfat
tamlaması

birleşik isim

bilen tanrı

332/ 171

‘azap

sıfat

yalın

işkence

327/43

bahri

isim

yalın

denizli

326/4

beni beşer

isim
tamlaması

birleşik isim

insan oğulları

327/36

cesim

sıfat

yalın

büyük

327/29

dâvet eder

fiil

birleşik fiil

çağırmak

326/7

emânet

isim

yalın

mevduat

331/166

emniyet etme

fiil

birleşik fiil

güvenlik

331/165

fennü isim
tamlaması

birleşik isim

sanat ve zekâ 326/25
sahipleri

erbab-ı
zekâ

Şekil Yapısı

Türkçesi veya
Eşanlamı

Kelime

Sayfa/ Satır

esnâ

zarf

yalın

süre

328/87

faidesiz

sıfat

türemiş, kelime kökü faide,
Türkçede –siz yapım eki
getirilerek türetilmiştir.

yararsız

328/78

fecîa

isim

yalın

trajedi

328/84

ferdin aklı

isim
tamlaması

birleşik isim

kişinin fikri

326/26

fevk

zarf

yalın

üst, yukarı

326/2

3- Üzerine çalıştığımız hikâyenin orjinal metnine başvurmak için bk .( Erhan, 1992: 326-334)
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galiba

zarf

yalın

sık sık

330/131

hâmile

sıfat

yalın

gebe

330/133

hareket etti

fiil

birleşik fiil

kımıldamak

328/73

hârik

sıfat

yalın

yakıcı

327/27

hârika

sıfat

yalın

harikulâde

327/28

hiddet

isim

yalın

öfke

329/113

hizmetçi

isim

tüermiş, kelime kökü hizmet,
Türkçe'de –çi yapım eki
getirilerek türetilmiştir.

işçi

329/92

hücum

isim

yalın

saldırma

328/78

ibdâ etme

fiil

birleşik fiil .

tapmak

328/87

idâre

isim

yalın

yönetm

327/47

ihtimâl

isim

yalın

kapsama

328/81

ihtimal

isim

yalın

mümkün olma

329/98

ilân eder

fiil

birleşik fiil

bildirmek

326/21

insafsız

sıfat

türemiş, kelime kökü insaf,
Türkçede –sız yapım ekiyle
türetilmiştir.

vicdansız,
haksız

326/3

insafsızlık

isim

türemiş, kelime kökü insaf
Türkçede –sız ,–lık yapım
ekleriyle türetilmiştir.

haksızlık

333/220

insanlık

isim

türemiş,-lık yapım ekiyle
türetilmiş

terbiyeli

327/32

istiap

isim

yalın

kapsama

326/21

ittibâ

isim

yalın

takip etmek

327/58

ittibâen

isim

yalın

takip

328/83

izah

isim

yalın

açıklama

327/28

kahveci

isim

türemiş, kelime kökü kahve
Türkşe'de –ci yapım ekiyle
türetilmiştir.

kahve satıcısı

332/173

kıymet

isim

yalın

değer

331/165

lâkin

edat

yalın

ama

327/57

mâcerâ

isim

yalın

geçen, sergüzeşt

333/212
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mahsȗs

sıfat

yalın

özel

328/66

mahşer

isim

yalın

kalabalık yer

326/25

makulât

isim

yalın

tartışmalar

327/27

mâlik

isim

yalın

sâhip

327/34

mâlüliyet

isim

yalın

sakatlık veya

326/5

hastalık
marifet

isim

yalın

biliş , bilgi

331/149

maskara cinsi

isim
tamlaması

birleşik isim

saçmalık türü

330/123

mecbur

sıfat

yalın

zorlama

326/4

meçhȗl

sıfat

yalın

bilinmeyen

328/62

menkulâtı

isim

yalın

merviyât

327/28

mes'ȗl

isim

yalın.

sorumlu

327/47

meşgul

sıfat

yalın

uğraşmakta

326/16

meşiyet-i
umȗmiye

isim
tamlaması

birleşik isim

cümlenin dileği

327/52

meş'um

sıfat

yalın

uğursuz

326/1

mevki

isim

yalın

yer

328/61

mucize

isim

yalın

harikulâde iş

326/25

muhabbet

isim

yalın

sevgi

328/71

muhafız

sıfat

yalın

koruyucu

332/168

muharebe

isim

yalın

savaşma

326/1

muhik
riâyetsizlik

sıfat
tamlaması

birleşik isim

haklı saygısızlık

334/232

musibet

isim

yalın

belâ

331/149

mücazat

isim

yalın

ceza çektirme

327/43

mühendis

isim

yalın

meslek adı

326/25

müşteri

isim

yalın

alıcı

326/9

müteaffin

sıfat

yalın

pis kokulu

328/61

mütemâdiyen

zarf

yalın

ara vermeden

333/234
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müzdehim

sıfat

yalın

kalabalık

328/69

müzmin

sıfat

yalın

eski hastalık

327/45

nev'i

isim

yalın

tür,çeşit

328/62

nezâketsizce

isim

türemiş, kelime kökü nezâket
Türkçede –siz ,–ce yapım
ekleriyle türetilmiştir.

kaba

328/69

nihâyet

isim

yalın

son

326/17

nihâyet

isim

yalın

son

328/96

nokta

isim

yalın

-

328/97

nuhȗset

isim

yalın

uğursuzluk

332/171

rȗh

isim

yalın

can

330/122

sâhip

isim

yalın

koruyucu

332/186

sâkil

sıfat

yalın

ağır

330/121

seyr-i sefâin

isim
tamlaması

birleşik isim

gemiler yürüşü

327/47

siyaret etti

fiil

birleşik fiil

ziyaret etti

329/109

suâl

isim

yalın

soru

328/75

sȗret

isim

yalın

yol

329/96

tahayyür

isim

yalın

pişmanlık

327/29

târife

isim

yalın

vize

328/82

tekarrüp

isim

yalın

yaklaşma

326/20

telâş

isim

yalın

düzensizlik

331/144

terbiyesiz

sıfat

türemiş, kelime kökü terbiye
, Türkçe'de –siz yapım ekiyle
türetilmiştir.

utanmaz

331/150

tesâdüf etmiş

fiil

birleşik fiil

rast gelme

333/198

tesâdüfün

zarf

yalın

karşılaşma

328/87

teslim etti

fiil

birleşik fiil

verilmek

331/166

vâveyla

ünlem edatı

birleşik

yazık

329/109

vay hâline

ünlem edatı

birleşik

yazık

326/9

vech-i nâzenin

sıfat
tamlaması

birleşik isim

nazlı güzel yüzlü 326/18
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vücudun
havalesi

isim
tamlaması

birleşik isim

vücut transferi

329/101

vüs'at

isim

yalın

genişlik

326/1

zannederiz

fiil

birleşik fiil

sanmak

327/51

zihin

isim

yalın

anlayış

328/74

zikr et

fiil

birleşik fiil

anmak

326/2

ziyade

isim

yalın

fazla

328/65

2.tablo
Hikâyede Bulunan Arapça Kelimelerin Ses Yapısı Bakımından İncelemesi:
Kelime
alim

Arapçada telaffuzu
 = عالمʿalim

Ses Yapısı
-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

Sayfa/
Satır
332/ 171

-Kelimede ses uyumu yok
‘azap

 = عذابʿazab

-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

327/43

-Kelime sonunda b<p değişmesi
Bahri

 = بحريbaḥri

-Kelime sonunda ḥ<h değişmesi

326/4

dâvet

 = دعوةdʿâwe

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

326/7

-Kelime sonunda w<v değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
emânet

 = امانةemâne

-Kelime sonunda t harfin türemesi

331/166

-Kelimede ses uyumu yok
zekâ

 = ذكاءẓekaʾ

-Kelimede ẓ<z değişmesi

326/25

-Kelime sonunda ( )ءhemze harfin bulunması
-Kelimede ses uyumu yok
esnâ

 = اثناءešnaʾ

-Kelimede š<s değişmesi

328/87

-Kelime sonunda ( )ءhemze harfin bulunması
-Kelimede ses uyumu yok
faide

 = فائدةfaʾide

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

328/78

-Kelimede ses uyumu yok

136

fecîa

 = فاجعةfacʿîe

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

328/84

-Kelimede ses uyumu yok
fevk

 = فوقfewq

-Kelimede w<v değişmes

326/2

-Kelimede q<k değişmesi
galiba

 = غالباğaliba

-Kelimede ğ<g değişmesi

330/131

-Kelimede ses uyumu yok
hâmile

 = حاملḥâmil

-Kelimede ḥ<h değişmesi

330/133

-Kelime sonunda e harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
hareket

 = حركةḥareke

-Kelimede ḥ<h değişmesi

328/73

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
hârik

 = خارقxâriq

-Kelimede x<h değişmesi

327/27

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
hârika

 = خارقةxâriqe

-Kelimede x<h değişmesi

327/28

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede e<a değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
havale

 = حوالهḥawale

-Kelimede ḥ<h değişmesi

329/101

-Kelimede w<v değişmesi
Kelimede ses uyumu yok
hiddet

 = حدةḥidde

-Kelimede ḥ<h değişmesi

329/113

-Kelimede sessiz ikileşmesi
-Kelime sonunda t harfin türemesi
hizmet

 = خدمةxidme

-Kelimede d<z değişmesi

329/92

-Kelimede x<h değişmesi
-Kelime sonunda t harfin türemesi
hücum

 = هجومhücum

-Kelimede ses uyumu yok

328/78
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ibdâ

 = عبادةʿibdâ

-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

328/87

-Kelimede ses uyumu yok
idâre

 = ادارةidâre

-Kelimede ses uyumu yok

327/47

ihtimâl

 = احتمالiḥtimâl

-Kelimede ḥ<h değişmesi

328/81

-Kelimede ses uyumu yok
ilân

 = اعالنiʿlân

-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

326/21

-Kelimede ses uyumu yok
insaf

 = انصافinsaf

-Kelimede ses uyumu yok

326/3

istiap

 = استيعابistiʿab

-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

326/21

-Kelime sonunda b<p değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
ittibâ

 = اتباعittibaʿ

-Kelime sonunda ( )عayın harfin bulunması

327/58

-Kelimede ses uyumu yok
ittibâen

ً  = اتباعاittibâʿen

-Kelime sonunda ( )عayın harfin bulunması

328/83

-Kelimede ses uyumu yok
izah

 = ايضاحiẕah

-Kelimede ẕ<z değişmesi

327/28

-Kelimede ḥ<h değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
kahve

 = قهوةqahwe

-Kelimede w<v değişmesi

332/173

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
kıymet

 = قيمةqıyme

-Kelimede q<k değişmesi

331/165

-Kelimede ses uyumu yok
-Kelime sonunda t harfin türemesi
lâkin

 = الكنlâkin

-Kelimede ses uyumu yok

327/57

mâcerâ

 = ماجرىmâcerâ

-Kelimede ses uyumu yok

333/212

mahsȗs

 = مخصوصmaxṣȗṣ

-Kelimede x<h değişmesi

328/66

-Kelimede ṣ<s değişmesi
mahşer

 = محشرmaḥşer

-Kelimede ḥ<h değişmesi

326/25

138

-Kelimede ses uyumu yok
mâlik

 = مالكmâlik

-Kelimede ses uyumu yok

327/34

mâlüliyet

 = معلولةmʿâlüle

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

326/5

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
marifet

 = معرفةmeʿrife

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

331/149

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
maskara

 = مسخرةmesxere

-Kelimede x<k değişmesi

330/123

-Kelimede ünlü kalınlaşması
mecbur

 = مجبورmecbur

-Kelimede ses uyumu yok

326/4

meçhȗl

 = مجهولmechȗl

-Kelimede ses uyumu yok

328/62

menkulât

 = منقوالتmenqulât

-Kelimede q<k değişmesi

327/28

-Kelimede ses uyumu yok
mes'ȗl

 = مسؤولmes'ȗl

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

327/47

-Kelimede ses uyumu yok
meşgul

 = مشغولmeşğul

-Kelimede ğ<g değişmesi

326/16

-Kelimede ses uyumu yok
meşiyet

 = مشيئةmeşʾiye

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

327/52

-Kelime sonunda t harfin türemesi
umȗmiye

 = عموميةʿumȗmiye

-Kelime başında ( )عayın harfin bulunması

327/52

-Kelimede ses uyumu yok
meş'um

 = مشؤومmeşʾum

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

326/1

-Kelimede ses uyumu yok
mevki

 = موقعmewqʿ

-Kelimede w<v değişmesi

328/61

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelime sonunda i harfin türemesi
mucize

 = معجزةmuʿcize

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

326/25

-Kelimede ses uyumu yok
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muhabbet

 = محبةmeḥabbe

-Kelime sonunda t harfin türemesi

328/71

-Kelimede sessiz ikileşmesi
-Kelimede ses uyumu yok
muhafız

 = محافظmuḥafıẕ

-Kelimede ḥ<h değişmesi

332/168

-Kelimede ẓ<z değişmesi
muharebe

 = محاربةmuharebe

-Kelimede ḥ<h değişmesi

326/1

-Kelimede ses uyumu yok
muhik

 = محقmuḥiq

-Kelimede ḥ<h değişmesi

334/232

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
musibet

 = مصيبةmuṣibe

-Kelimede ṣ<s değişmesi

331/149

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
mücazat

 = مجازةmücaza

-Kelime sonunda t harfin türemesi

327/43

-Kelimede ses uyumu yok
müteaffin

 = متعفنmüteaffin

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

328/61

-Kelimede sessiz ikileşmesi
-Kelimede yan yana iki ünlü gelmesi
-Kelimede ses uyumu yok
mütemâdiye
n

ً  =متمادياmütemâdiya

müzdehim

 = مزدحمmüzdeḥim

-Kelime sonunda n harfin türemesi

333/234

-Kelimede ses uyumu yok
-Kelimede ḥ<h değişmesi

328/69

-Kelimede ses uyumu yok
müzmin

 = مزمنmüzmin

-Kelimede ses uyumu yok

327/45

nev'i

 = نوعnevʿ

-Kelime sonunda ( )عayın harfin bulunması

328/62

-Kelimede w<v değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
-Kelime sonunda i harfin türemesi
nezâket

 = نزاكةnezâke

-Kelime sonunda t harfin türemesi

328/69
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-Kelimede ses uyumu yok
nihâyet

 = نهايةnihâye

-Kelime sonunda t harfin türemesi

326/17

-Kelimede ses uyumu yok
nokta

 = نقطةnoqte

-Kelimede q<k değişmesi

328/97

-Kelimede e<a değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
nuhȗset

 = نحوسةnuḥȗse

-Kelimede ḥ<h değişmesi

332/171

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
rȗh

 = روحrȗḥ

-Kelimede ḥ<h değişmesi

330/122

riâyet

 = رعايةriʿâye

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

334/232

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
sâhip

 = صاحبṣâḥib

-Kelimede ṣ<s değişmesi

332/186

-Kelimede ḥ<h değişmesi
-Kelimede b<p değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
sâkil

 = ثقيلšâqil

-Kelimede š<s değişmesi

330/121

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
sefâin

 = سفائنsefʾâin

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

327/47

-Kelimede ses uyumu yok
siyaret

 = سيارةsiyare

-Kelime sonunda t harfin türemesi

329/109

-Kelimede ses uyumu yok
suâl

 = سؤالsuʾâl

-Kelime ortasında ( )ءhemze harfin bulunması

328/75

-Kelimede ses uyumu yok
sȗret

 = صورةṣȗre

-Kelimede ṣ<s değişmesi

329/96

-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
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tahayyür

 = تحيرtaḥayyür

-Kelimede sessiz ikileşmesi

327/29

-Kelimede ḥ<h değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
târife

 = تعريفةtʿârife

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması

328/82

-Kelimede ses uyumu yok
tekarrüp

 = تقاربteqarrüb

-Kelimede sessiz ikileşmesi

326/20

-Kelimede q<k değişmesi
-Kelimede b<p değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
telâş

 = تالشtelâş

-Kelimede ses uyumu yok

331/144

tesâdüf

 = تصادفteṣâdüf

-Kelimede ṣ<s değişmesi

333/198

-Kelimede ses uyumu yok
tesâdüfün

ً  = تصادفاteṣâdüfa

-Kelimede ṣ<s değişmesi

328/87

-Kelime sonunda n harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
vâveyla

 = وويالwâweyla

-Kelimede w<v değişmesi

329/109

-Kelimede ses uyumu yok
vücut

 = وجودwücud

-Kelimede w<v değişmesi

329/101

-Kelimede d<t değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok
vüs'at

 = وسوعةwüs'ae

-Kelimede w<v değişmesi

326/1

-Kelime ortasında ( )عayın harfin bulunması
-Kelime sonunda t harfin türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
zan

 = ظنẕan

-Kelimede ẕ<z değişmesi

327/51

-Kelimede ses uyumu yok
zihin

 = ذهنẓihn

-Kelimede ẓ<z değişmesi

328/74

-Kelime ortasında ̋ i ̏ ünlü türemesi
-Kelimede ses uyumu yok
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zikr

 = ذكرẓikr

-Kelimede ẓ<z değişmesi

326/2

-Kelimede ses uyumu yok
ziyade

= زيادةziyade

-Kelimede ses uyumu yok

328/65

Sonuç
Sami Diller ailesinin bir kolu olan Arapça, çekimli bir dildir. Türkçe ise Ural-Altay Dil ailesi
kolundan olup eklemli bir dildir. Hikâyede Arapça alıntı kelimeler, Türkçenin eklemli dil özelliklerini
taşımaktadır. Bu alıntı kelimelere isim veya fiil olarak yapım eki getirilerek yeni kelimeler türetilmiştir.
Arapçadan Türkçeye giren kelimler anlam kaybına uğrar ve başka anlamda kullanılır. Bu yüzden söz
konusu olan bu kelimelerin Türkçesi veya eş anlamı gösterilmeye çalışılmıştır. Şekil yapısı bakımından
her türlü isim veya fiil olarak yalın, türemiş, birleşik Arapça kelimeler belirtilmiştir.
Ses yapısı bakımından ele alınan kelimeler Arapça ses özelliklerini taşımaktadır. Kelimelerin çoğu
Türkçenin ses uyumu kuralına uyumamış, bazı kelimelerin hecelerinde uzun (â) bulunmuş; iki
konsonant yan yana ve iki vokal yan yana gelmiştir. Telaffuzu bakımından ise bu kelimeler
değişikliklere uğramıştır, çünkü Türkçe alfabesinde )ة،ض،ق،ع،ذ،ح،خ، (ءharfleri yoktur. Dolayısyla çok
sayıda örnekler verilip bu kelimelerde ses değişikliklerini belirtilmiştir. Bu durum da hikâyede Arapça
alıntı kelimeler Türkçenin ses özelliklerine aykırı gelmiştir.
Araştırmada Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri:
 أ: uzun (â)
 ء: ̒ hemze ünsüzü
 ع: ̓ ain ünsüzü
 ض: ḍ ünsüzü
 ح: ḥ ünsüzü
 خ: x ünsüzü
 ق: q ünsüzü
 ص: ṣ ünsüzü
 ث: š ünsüzü
 ط: ṭ ünsüzü
 و: w ünsüzü
 ذ: ẓ ünsüzü
 ظ: ẕ ünsüzü
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YİRMİNCİ YÜZYIL KADIN ŞİİRİ: CAROL ANN DUFFY’NİN ‘MEDUSA’ VE ‘VALENTINE’
ŞİİRLERİNİN BİR İNCELEMESİ
MEHTAP DEMİRTÜRK *
LEYLA ADIGÜZEL2**
Özet
Yirminci yüzyılda toplumun, dinin ve kültürün geleneksel katı kararları zayıflamaya başlamıştı. Modernite,
geleneksel insan deneyimlerine dair yöntemlere meydan okurken, dünyanın pek çok alanında büyük değişiklikler
hız kazanıyordu. İki dünya savaşı, imparatorlukların çöküşü ve ekonomik bunalım, kitlesel nüfusun yer
değiştirmesine neden oldu. Hızla genişleyen şehirlerde kültürlerin ve sınıfların karışması nedeniyle, bu yeni
yüzyılın yeni dönemi mevcut eski düzeni bozdu. İnsanlar teknolojik gelişmelerin yardımıyla gündelik yaşamı
sorgulamaya başladılar ve dolayısıyla bu yeni farkındalıkla, var olan her şeyin gerçek doğasına yakından bakmaya
ve bunları derinlemesine anlamaya çalıştılar. Bu yüzyılla birlikte, kadınların toplumdaki konumu değişmeye
başladı, üniversitelere kabul edildiler ve kendi mallarına sahip olma ve oy kullanma hakkı kazandılar. Bu
gelişmelerin yansıması edebiyat dünyasında açıkça ama yavaş adımlarla ortaya çıktı. Yüzyılın ilk yarısına ağırlıklı
olarak erkek yazarlar ve şairler hakimken; dönem ilerledikçe, şiirin eril ve dişil dizeleri arasında bir ayrım ortaya
çıktı. Yüzyılın sonunda, nihayet kadınların şiir dünyasına katılımı oldukça tanınır hale geldi. Bu dönem, İrlandalı,
İskoç ve Katolik gibi çok kültürlü bir toplumun üyesi olan Carol Ann Duffy’ı memnuniyetle karşılamıştır. Şairin
dramatik ve feminist monologları, İngiliz dili ve şiirine yeni bir soluk getirmiştir. Örneğin, Medusa şiirinde acı ve
kıskançlık dolu bir kadını anlatır. Efsaneyi parodiyle yaratmasının yardımıyla, şiirdeki konuşmacı sevgilisini hala
tehdit etmektedir. Duffy, Valentine şiirinde ise okuyucularını, sevdiği için bir hediye olarak ‘soğanı’ işaret ederek
şok eder. Aslında bu alışılmadık nesne, şairin tutkusunu, güçlü duygularını ve sonunda karşı karşıya geleceği
acısını içeren aşk metaforu olarak kullanılmaktadır. Yirminci yüzyıl boyunca kadınlar pek çok şiir yazmış ve
yayımlamışlardır ve modern şiir üzerine büyük bir etkiye sahip çeşitli akımlardan ve değişimlerden
etkilenmişlerdir. Bu çalışma, yirminci yüzyıl kadın şiiri hakkında kısa ve öz bir bilgi vermeyi ve şiirleri 'Medusa 'yı
ve 'Valentin'i çağdaş İngiliz şiirindeki ana eğilimler açısından inceleyerek Carol Ann Duffy’nin eserlerindeki
anlamı ve önemi tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yirminci Yüzyıl Şiiri, Kadın Şiiri, Carol Ann Duffy, Medusa, Valentine.
TWENTIETH CENTURY WOMEN’S POETRY:
AN ANALYSIS OF ‘MEDUSA’ AND ‘VALENTINE’ BY CAROL ANN DUFFY
Abstract
In the twentieth century, traditional stabilities of society, religion and culture seemed to have weakened. While
modernity challenged conventional ways of human experience, a change of pace had been accelerating in many
aspects of the world. The two world wars, collapses of empires and economic depression caused mass dislocation
of populations. Because of the mixing in cultures and classes in rapidly expanding cities, the new era disrupted the
old order. People started to question everyday life with the help of technological developments; so with this new
awareness, people looked deeply into true nature of things. With this century, the position of women in societies
began to change, they were admitted to universities and they acquired to own their properties and to vote. The
reflection of these developments is clearly but slowly witnessed in literature. The first part of the century is heavily
dominated by male writers and poets; as the period progresses there emerges division between masculine and
feminine lines of poetry. Through at the end of the century, finally women’s participation on poetic world is highly
recognizable. This period welcomes Carol Ann Duffy who is a member of a multi-cultural society: Irish, Scottish,
and Catholic. Her dramatic and feminist monologues bring a breath of fresh air in English language and poetry.
For instance, in her poem Medusa, she describes a woman who is in pain and full of jealousy. With the help of
creating the speaker in a parodic way of the myth, she still threatens her lover. In her poem Valentine, Duffy
shocks her readers with ‘the onion’ as a gift for her beloved. Actually, this unusual object is used as a metaphor
for love, which includes her passion, her strong feelings, her pain that eventually she will come up against.
Throughout the twentieth century, women have written and published many poems, and they are influenced by
various movements and changes, which have a great influence upon modern poetry. This paper aims to give brief
information about women poetry in the twentieth century, and to discuss the meaning and significance of Carol
Ann Duffy’s work by studying her poems ‘Medusa’ and ‘Valentine’ in terms of the major trends in contemporary
British poetry.
Keywords: The Twentieth Century Poetry, Women’s Poetry, Carol Ann Duffy, Medusa, Valentine.
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The twentieth century can be accepted as the time of change in which traditional understandings of
society, religion and culture began to change. Firstly the movement of modernity challenges the
traditional ways of human experience and it caused winds of change. The movement of the ‘modern’
“remains one of the most potent in twentieth-century literature,” thus, this issue is really crucial since it
involves “women” (Gross xi); however, most of the editors and publishers focus on ‘male’ literature.
John Lucas has a different perspective and he draws attention to 1920s in his article and remarks that
the decade after the First World War that contests the legends that the most excellent English poets
before W. H. Auden lost their lives in battlefields and left writing poems to the foreigner figures, such
as “Yeats”, “Pound” and “Eliot”: “English poetry in the 1920s was a great deal more various and more
accomplished than is usually allowed.” After this explanation, he turns his attention to women writers
and says “If the 1920s see the emergence of a new generation of women prose writers - Woolf, Rhys,
Bowen, for example - it is also remarkable for the number of women poets who begin to publish.” (26).
Additionally, Virginia Woolf explains in her article “Mr Bennett and Mrs Brown” that “in or about
1910” with the emergence of “modernity” as “human character changed”: “All Human relations have
shifted - those between masters and servants, husbands and wives, parents and children, and when
human relations change there is at the same time a change in religion, conduct, politics, and literature.”
(70 – 71) Thus, women poets start to have a place in modernity.
In her book, Dowson introduces the word “poetess” – female poet - and explains a general opinion about
it with the help of an article titled ‘Poetesses’ published in Times Literary Supplement in 1921 as follows:
Civilisation is only partial, one-sided, while the expression of its meaning and purpose is in the hands
of one sex, but embellished the mythologies of the ‘eternal feminine’: sincere women’s poetry will have
the warmth, the wholeness, the grace, the allurement, the tenderness, or the mockery of the feminine
mind. […] The root of the impulse of poetry is love and woman is the object of man’s love. (7)
As it is seen, although the editor praises women with their positive characteristics, she still implies that
women’s proper place is not to write a poem, but to be a lovely topic for a male poet.
With those kinds of male dominance in poetry as well as literature, most women have a belief that
writing poetry is a process of liberation. Dowson and Entwistle state “during the first half of the
twentieth century, two world wars, the culmination of women’s suffrage in the vote and the widening
of both literary and mass cultures reshape ideas about what it means to be masculine and feminine along
with what it means to be British.” (7) The editors also inform that in the first decades of the twentieth
century “women’s poetry is the disparity between the transformations concerning women’s rights and
the self-concealment in many poems.” As the century goes by, women who could manage to gain
economic independence become producers of poetry and they begin to introduce “printing presses”,
bookstores and scholarly magazines. Women start to write about literature and put forward their ideas
by discussing it. With the help of these developments, they started to revise “anthologies”, initiate
programs about poems in literary world and succeed to have awards. (7)
As time progresses, women’s longed-for social equality expands, but most of the poets, editors and
critics still supported the division between male and female character and their creativity. For instance,
Harold Monro regards in his article:
It is a truism that the great poet is neither man nor woman, but partially each. He has represented Woman
so adequately in poetry that there seemed scarcely any call for her to represent herself. Now at last,
however, some change is taking place. Woman, late though it be, is becoming conscious of herself. Her
awakening begins in a startled blinking of her eyes, an exclamation: ‘What am I?’ It proceeds in the
helpless call: ‘I am no worse than Man. I am no longer his slave’; then she throws up wild arms, and
smashes windows. This is lively, but it is not logical. […] Woman still lives in a garden and we must
receive her verses gift-wise, as we might some fine broidery. She will play with a fancy as lovingly as
with a child; she enjoys delicacy in her verse, and soft light shades: she loves especially a gentle
hopefulness. Her poetry is the expression of personal moods, or of the mystical and apparently
supernatural: it is remarkable how seldom she may be reckoned a whole poet. (199 – 200)
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As it is seen in this quotation that people begin to have gender consciousness despite arguments.
However, he describes a woman smashing window, she is at home, not in a public place. Thus, these
kinds of attitude cause the emergence of feminist discourse on women’s poetry.
Jones and Schmidt focus on British poetry since 1970 and believe “the 1970s notably lacked defining
and unifying social issues with imaginative content” (xii). This seems to demonstrate a total
unawareness on the authors’ part of the vibrancy of the feminist movement as a social issue at the time
which most critics think “far-reaching effects both on literature and on the way the totality of life has
had to be conceptualized”. It was at this time in the literary world that the literature and poetry by women
burst into existence. Even in Britain at this time, many female poets had started writing distinctly
feminist poetry (xiii).
Carol Ann Duffy:
Carol Ann Duffy20 is an important figure of this century. Duffy, who “was born in Glasgow, Scotland”
in 1955, has “an Irish mother and a Scottish father in a working-class Catholic family”. As a child, she
moved to England, and there “she was educated at St. Joseph’s Convent, Stafford Girls’ High School
and the University of Liverpool” to study philosophy. Duffy “worked in television, edited a poetry
magazine and taught creative writing in London’s school”; since 1996 she has lectured at Manchester
Metropolitan University. As the first woman and Scot, she was appointed “Britain’s poet laureate” in
2009. She has “three poetry collections”: Flesh Weather Cock and Other Poems (1974), Beauty and the
Beast with Adrian Henri (1977) and Fifth Last Song (1982).
In her interview with MacAllister, she describes herself as follows:
For quite a long time even into this decade we've been allowed certain areas of subject matter, like
children, what bastards men are, looms: all these things that appear in late 'seventies, early 'eighties
women's anthologies. But I haven't got any children and I don't define myself entirely as a woman; I'm
not interested in weaving. (72)
It is clear that Duffy does not claim that women knowledge about life is dull and inapplicable. However,
she is disappointed about the general perception that being a woman directs to retain her to only a part
of the social barrier by intimidating her from intruding into the male perspective of the world.
Duffy is a successful and powerful poet and playwright, and she has made use of “dramatic monologue”
as popular trend of poetry. Dowson and Entwistle describe dramatic monologue in women writers’ work
in general as follows:
Women develop a more self-assertive colloquial voice, frequently through dramatized monologues and
dialogues. They enforce the modernist concept of the ‘persona’, the masked identity of the poet on the
page, in their dramatizations of male and female identities and relations. An outstanding few centralise
women in their poems; they confront stereotyped femininity head on with parodic imitations and
subversions. Drawing on the new terminology for exploring the unconscious, the boldest poets are
distinctly twentieth-century in their depictions of complex female psychology. (7)
With the use of dramatic monologue as a popular device of the century, Duffy fashions and assumes
“the voices of mythological”, “historical” and fictional characters such as “Medusa or Lazarus’s
imaginary wife”. Thus, her feminist revisions of myth and history enable her to dramatize “a silenced
or marginalized female perspective, wittily playing on the ironic contrast between the traditional version
of a narrative and her own.” (Greenblatt et al, 3041)
Throughout the twentieth century, women have written and published poetry, and they are influenced
by various movements and changes, which have a great influence upon modern poetry. This paper aims
to give brief information about women poetry in the twentieth century, and to discuss Carol Ann Duffy’s
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The bibliography of Carol Ann Duffy is paraphrased from The Norton Anthology of English Literature, 9th Ed. (3041 –
3042)
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work by studying her poems ‘Medusa’ and ‘Valentine’ as examples of the twentieth century women’s
poetry.
An Analysis of ‘Medusa’:
In Greek mythology, “Medusa” is the “mortal, snake-haired gorgon” which has the power to turn anyone
who gazed upon her into stone. Looking at her reflection in a shield given him by Athena, Perseus cut
off Medusa’s head as she slept (Greenblatt et al, 3041). In fact, the poem is not about Medusa. It is more
likely that the Greek myth is used as a metaphor for the poem’s modern speaker.
The poem is written in free verse; however, it is divided into seven stanzas and a final line. These stanzas
have equal lengths and so this creates a strong rhythm. The final line, which is a stanza on its own, is an
exemption, so it produces a perception of thread. The poem’s free verse is constructed around the female
character’s conversion, and the turning living things to stone. In this poem, the poet has retold a new
variation of the classical myth. Duffy has created suitable categories of stone to symbolise every live
material which Medusa kills: a "dull grey pebble" for the bee; a "housebrick" for “a ginger cat”.
Additionally, hugeness of these materials heightens with the help of her explanations. Through the end
of the poem, the narrator focuses on her beloved who hurt her deeply: “Look at me now.” Namely,
Medusa is presented as a first person narrator and so it gives readers about her personality: there is a
woman who has been turned into a Gorgon because of her jealousy. She is suspicious of her lover, for
she thinks he is cheating her. Hence, everything she looks on is ruined, transformed into stone due to
her jealousy.
From the beginning to the end of this poem, readers sense that the speaker is deeply suffering and she
is really jealous. However, she still threatens her beloved: “Be terrified.” “Wasn’t I beautiful?” She
asks. “Wasn’t I fragrant and young?” put differently, she says she was as beautiful as these young ones
he dates now, yet “look at me now.” This final line may have another meaning except threatening
attitude. It may show her despair as she reflects upon what she has become. Additionally, the danger is
strongly underlined with the help of "bullet tears" created as a metaphor by the poet. This creation is
complex as well as oxymoron, because “tears” are usually accepted as a sign of weakness; however,
“bullets” are savage and brutal. Hence, as a poem “Medusa” becomes a great metaphor for an envious
and bitter woman who turns against her partner. Even though jealousy pushes Medusa to be wild and
savage, she has already lost lots of things: her hair transformed to "filthy snakes" and her breath "soured,
stank". Consequently, she has experienced them and she realises these transformations in her
personality.
Duffy uses words consisting of groups of three such as: “a suspicion, a doubt, a jealousy”, “I’m foul
mouthed now, foul tongued, yellow fanged.”, “perfect man, Greek God, my own”, “go, betray me, stray
from home”. These words are consisting groups of three. They help readers to understand the obsessive
nature of the speaker and the increasing bitterness in her soul. Duffy also uses explosive alliteration such
as: “My bride’s breath soured” to emphasize the speaker’s anger.
According to Dowson and Entwistle, “an outstanding few [women poets] centralise women in their
poems; they confront stereotyped femininity head on with parodic imitations and subversions.” (7) In
Medusa, Duffy draws a parodic picture of a mythological character, imitates her characteristics and
develops this with the help of the main character’s jealousy and thread. Thus, she puts forward a female,
who is strong but in pain.
An Analysis of ‘Valentine’:
This poem is written in free verse. It has a first person narrative and addresses to a second person ‘you’.
It is designed in the form of a dialogue. Throughout the poem, Duffy challenges against the conventional
perception of ‘Valentine’s Day’ and presents a much more authentic perception of love with the help of
a surprising and unusual metaphor: ‘onion’. All over the world, Valentine’s Day is associated with love,
relationships and gifts. However, in her poem, the speaker begins with a negative statement: “Not a red
rose or a satin heart.” It is clear that she is against the traditional gifts of the world, which are
meaningless, and introduces an alternative symbol of love – the onion, which is strange and odd;
however, it gives chance to present authentic experience.
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The poet looks into both the positive and negative characteristics of love through an extended image of
an onion. In what ways is the onion like her love? It can be listed like:

Throughout the poem, Duffy has used metaphors as a poetic device. By using an ordinary object, she
surprises the reader with her symbolic use of the onion and it is both an extended metaphor and also an
unconventional gift for lovers. Through last stanzas “the onion” is associated with a jealous lover and it
implies that their relation will be a compound of passion and punishment. Additionally, when someone
cuts it, its smell clings stubbornly to his/her fingers. “Possessive” of it hints at an obsessive love, which
may turn into an unhealthy relationship. Eventually at least one of the partners suffers from this love.
Also, in the line “a moon wrapped in brown paper”, ‘moon’ is a metaphor, which refers to the romantic
connotations that the moon carries.
As the author of love poetry Valentine, Duffy’s technique is very specific, usually using symbols that
catch readers’ attention. She created “well-constructed stanzas”, by paying carefully attention to
“rhythms”, with the help of “half-rhymes”; so she strongly evokes the sense of “touch, smell and sight”.
She re-organises “the resources of traditional lyric” and then she transformes them to “contemporary
ends” (Greenblatt et al, 3042).
RESULTS
In the twentieth century, the position of women in a society begins to change, and the reflection of this
change is clearly but slowly witnessed in literature. The first decades of the century is mainly controlled
by male figures of the literary world; as the period goes by there appears a separation between masculine
and feminine lines of poetry. Through at the end of the century, in the end women’s participation on
poetry is extremely perceptible. These years accept Carol Ann Duffy who is a female poet with a multicultural background: Irish, Scottish and lesbian. Her dramatic and feminist monologues carry a breath
of fresh air into the world of English poetry. In her poem Medusa, she defines a woman who is in pain
as well as who is full of jealousy of her beloved. With the help of developing the speaker in a parodic
way of the original myth, she still terrorizes her lover. In her other poem Valentine, Duffy startles her
readers with ‘the onion’ as a gift for her beloved. In fact, this unexpected object is used as a metaphor
for love, which involves her passion, her strong feelings, her pain that eventually she will come up
against.
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MARZUBÂN-NÂME TERCÜMESİ BAŞLIKLI ESERİNDE TEKİL, ÇOĞUL VE TOPLULUK
İSİMLERİ İNCELENMESİ
İBTİSAM ORAİBİ ABDULLAH*
ALAA FALAH HASAN AL-HAMADANİ**
Özet
Türklerin islamiyet’i kabulü ile başlayan kültür etkileşiminin sonucu olarak Türkçeye, Arapça kökenli birçok
sözcük girmeye başlamıştır. Türkçenin hüküm sürdüğü toprakların neresinde güzel bir ses bulmuş ise onu kendi
bünyesine almakta büyük yetenek göstermiştir. Türkiye Türkçesinde sözcüklerin çoğul yapmanın belli bir kuralı
bulunmaktadır; sözcük sonuna içinde bulunan sesli harflere uygun bir şekilde (+lar) eki ekleyerek çoğulu
yapılmaktadır. Dil yapısı bakımından iki dil arasında bulunan farklılıkların bulunduğu halde Arapça kökenli kimi
çoğul ekleri Türkçe sözcüklerine ekleyerek de kullanılmaktadırlar. Şeyhoğlu Sadrüddin'in Marzubân-nâme
tercümesi Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî-Hikâyet-i Pâdişâhî başlıklı eserde sayılarına göre isimlerinin incelenmesi
başlığını taşıyan bu çalışmada, adı geçen eserlerin Türkçeye tercüme edilen metinlerinde kullanılan tekil, çoğul ve
topluluk isimleri tespit edilmiştir. Bu metinleri Yrd. Doç. Dr. Ramazan Duran tarafından Türkçeye tercüme
edilmiştir. Kitapta her Osmanlıca sayfanın yanında yeni Türkçe tercümesi yer almaktadır. Eserin tercümeli metine
Kazan Nüshası esas alınmıştır.Çalışma uygulamalı bir çalışma olduğundan dolayı tekil, çoğul ve topluluk ismi
uygulamalı olarak tespit edilmeye gayret edilmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde tekil ismi incelemiştir. İkinci
bölümde çoğul isimleri kullanım tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde ise topluluk isimleri kullanıma çok az
rastlanılmıştır. Tekil, çoğul ve topluluk isimlerinin kullanım sıklıklarını incelediğimiz bu çalışmamda Şeyhoğlu
Sadrüddin'in Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî-Hikâyet-i Pâdişâhî adlı eseri incelenmiştir. Düstûr-ı Şâhî metinlerin'den
seçilen örnekleri araştırmada detaylı bir şekilde ele almıştır. Bu inceleme sayfa numarası ve ''a , b'' harfi kullanıp
arkasında satır tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: İsim, Tekil, Çoğul, Topluluk, Çoğul eki.
AN EXAMİNATION OF SINGULAR, PLURAL AND COMMUNITY NAMES IN MARZUBÂN-NAME
TRANSLATION
Abstract
As a result of the cultural interaction that started with the acceptance of Islam by the Turks, many words of Arabic
origin started to enter Turkish. Wherever he found a beautiful voice in the lands where Turkish prevailed, he showed
great talent in taking it into his own. There is a certain rule of making words plural in Turkey Turkish; The plural is
made by adding the (+ s) suffix to the vowels in the end of the word. Although there are differences between the two
languages in terms of language structure, some plural suffixes of Arabic origin are also used by adding them to
Turkish words. In this study, which is titled as the study of the names of Şeyhoğlu Sadrüddin's translation of
Marzuban-name in the work titled Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî- Hikâyet-i Pâdişâhî, the singular, plural and community
names used in the texts of the mentioned works translated into Turkish were determined. These texts Asst. Assoc.
Dr. It was translated into Turkish by Ramazan Duran. There is a new Turkish translation next to each Ottoman page
in the book. The translated text of the work is based on the Kazan Copy . Since the study is a practical study, it has
been tried to determine the singular, plural and community names in practice. In the first part of our study, he
examined the singular name. In the second part, the usage of plural nouns was determined. In the third part,
community names are rarely used. In this study, where we examine the usage frequency of singular, plural and
community names, Şeyhoğlu Sadrüddin's work titled Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî- Hikâyet-i Pâdişâhî was examined.
Selected examples of Düstûr-ı Şâhî texts were discussed in detail in the research. Using the page number and the
letter "a, b", a line behind it was determined.
Keywords: Noun, Singular, Plural, Community, Plural suffix
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Giriş
Şeyhoğlu (1340?-1401) hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî- Hikâyet-i
Pâdişâhî (Marzubân- nâme Tercümesi 1389) Şeyhoğlu Sadrüddin'in tarafından yazılmıştır. İranlı Sa'd al –
Din al- Varavini'nin eserinin bir tercümesidir. Binbir gece hikayeleri türünde kıssadan hisse özelliği
taşıyan öğretici bir eserdir. (GÜLSEVİN, 2004 : 66) EAT.si'nde aslında bir tercümeler dönemidir. Arap
ve Fars kültürüne ait birçok eser bu dönemde Türkçeye tercüme edilmiştir. (TİMURTAŞ, 1981: 69). Bir
varlığın, bir kavramın kendini karşılayan veya onu çağrıştıran köklere isim kökü denir. İsim köklerinin bir
kısmı Türkçe dilinde eskiden beri vardır. Bir kısım da ihtiyaca bağlı olarak başka dillerden alınmıştır.
(BARIN- DEMİR, 2008: 2) İsim: canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara isim olan
kelime türü: özel isim, tür ismi, somut isim, soyut isim ve topluluk ismi gibi türlere ayrılır (KORKMAZ,
2007: 7).
İsimler türlü bakımlardan bölümlere ayrılır:
1.Varlıklara verilişlerine göre: (özel isim ve cins isim) (GENCAN,1971: 126).
2.Gösterdikleri kavramın mahiyeti bakımından: isimler iki çeşittir (madde isimleri ve mâna isimleri)
(GÜNEŞ, 1997: 88).
3.Varlıkların sayılarına göre de isimler üç çeşittir: (tekil isim, çoğul isim ve topluluk isim) (EDİSKUN,
1985:106).
İncelemesi: Bu araştırmada Düstûr-ı Şâhî Fî- Hikâyet-i Pâdişâhî (Marzubân- nâme Tercümesi) eserinden
seçilmiş bazı örnekleri ele aldım, çünkü bu eserde konu üzerinde hiç bahsedilemeyecek pek çok örnek var.
Bu konuyu netleştirmek için kendimi bazı uygulamalı örneklerle sınırlayacağım. Bu araştırmada sadece
varlıkların sayılarına göre isimleri ele alacağım.
1.1. TEKİL İSİMLER:
Cins isimleri isim oldukları cinsten bir tek varlığı, ya da belli bir parçayı gösterirler: (BANGUOĞLU,
2007: 322). Bu eserde Türkçe, Arapça ve Farsça tekil isimleri çok vardır.
Birinci bölümünde Tekil ismi olarak üç ana başlık altında ele alınmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça tekil
isimleri kullanımın, sayılardan sonra gelen isimleri kullanıma ve bazı belgisiz sıfatlardan sonra kullanımın
göre daha fazla olduğu dikkat edilmiştir.
1.1.1. Bazı cümlede tekil isimleri kullanım tespit edilmiştir.
1. ''Anuñ bir ḳaṭre derili berzi Cebrā'il-i emin perdedārı Ebū Bekr 'Ömer veziri '' (2a / 4)
2. ''Bu kitābdan yeg kitāb görmedüm.'' (3a /3)
3. '' ve men yekü ẓā femin merrin meriżan'' (3a/12)
4. '' yecid merren bihi 'l-mā 'ü 'z-zülālen.'' (3a/13)
5. '' Bāb-ı rābi' öküz ayaḳlu div ve dānā-yı nik-din ḥikāyetdür.'' (3b/11)
6. ''Ammā kitābı taṣnif itmekden murādı senüñ pādişāhlığuñ '' (5a / 6)
7. ''Her ne maṣlaḥat ki göñül ḳabında yaraḳladuḳ du'ā '' (5b /3)
8. ''Ol şerbeti acıdur diyü içmese ağzı dadı kaçan yirine gele?''(7a /4)
9. '' Melik- zāde eyitdi: İşitdüm şāh Daḥḥāk ki iki omozunda'' (7b/10)
10. ''Ve göñlüm ārāmından ve dirligüm ārāyişinden ḳanḳısın iḫtiyar ḳılam?'' (8a/ 10)
11. '' Ammā hiç ḳardaşdan kesilmege ruḫṣat bulmazam.'' (8a/11)
12. ''Ve safi zihni ki vardur dilese her nükteyi kalb ide; amma nasihat'' (8b s.13)
13. '' Nitekim ḳur'ānda ḫaber virür.'' (9a/12)
14. ''Pādişāh baḫtlu güneşe beñzer ve ra'iyyet çerāğa beñzer.'' (9b / 6)
15. ''ḳız atası emrine muṭi' olup şāh'' (11a / 1)
16. ''Teñri buyuruğı ile alam nikāh idüp serāya getürem. '' (11a / 9)
17. ''Yaḳın çoban sürüsin eve döndürdi.''(12a /11)
18. ''Kurd oğlağı gördi sandı ki cihan evin maksudı fitrakine bağladılar.''(12a s.12)
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19. ''Gel anda varalum birbirimüz katında birkaç gün ruzigarımuz hoşça ''(14b /6)
20. '' şi'r: Hāẓā ibnū ḫayri mülüki 'l-arḍi ḳāṭiyehu'' (16b/9)
21. ''Çün birkaç gün geçdi na-gah bir muhalif rüzigar'' (19a s.3)
22. '' İy pādişāh, bilgil ve āgāh olğıl!Her yıl uşbu vaḳt şol '' (19b /11)
23. ''ḳurtarduğumı bilürse balta birle evüm virān eyleye ve ben hemişe ''(22b / 9)
24. ''Avcı eyitdi: Ḫayf olmaya mı ki bunuñ gibi cānavara bıçaḳ'' (23a /3)
25. ''ḳılup Teñriye yalvardı çün gündüz hūrın eṭrāf-ı 'ālemden divşürüp gice'' (25b/5)
26. ''Ṣunuñ gibi ma'sūma şāh-ı Bābil şöyle ğadr eyledi'' (26a/ 1)
27. ''İşbu şehrüñ a'yānlarındandur bir kişidür.''(31a / 11)
28. '' sebeb-i ḥasenātdur ve ḳız oğlan miḥnet dür ve bu cihān miḥneti sebeb-i'' (33a/1)
29. ''Ol kişiyi gösterdiler ḫādim sordı kim ta'bir bilür misin ?'' (39a /10)
30. ''göñüldür cünbişü harekāt andan bolur ve anuñ ḳuvveti eflāk'' (45b/7)
31. '' 'ulemā manṭıku 'ṭ-ṭayr'' (51a/2)
32. ''Ḫāce ol gün niçün dimedüñ?'' (55b s.3)
33. ''Gelürdük evine bizi ḫoş görürdi ḳanı ol ḳonışı?'' (58a /6)
34. ''Dürlü ḳuşlar semenzāda bülbül gibi anuñ 'ışḳı dāsitānın'' (70b/9)
35. ''Pādişāh buyurdı birkaç ağaç urdılar.'' (104a/2)
36. ''Saña bu 'aḳl u dāniş ile ne eksük ola ve baña'' (104b/8)
37. ''Âẓırbāyıcān ıḳliminde ḫoş ḫurrem maḳāmdur.'' (121b/1)
38. '' Leyse fi 'l-beyti sive 'l- beyti benüm evüm ṣıfatıdur ammā bir çiftüm'' (123b/6)
39. '' teni ża'if yaşı yetmiş 'ömri āḫirine irmiş bir bağçede ağaç diker.'' (124a/12)
40. '' Anṭāḳiyye şehrine vardı bir ṭul'avret evine ḳonuḳ oldı.'' (129a/1)
41. '' ḳılmasa ol vilāyetüñ zevāline köz ṭutmaḳ gerek.'' (129b/11)
Bilindiği gibi, bu eserde Türkçe, Arapça ve Farsça isimleri çok kullanılmaktadır. Türkçede tekil isimleri:
göñül, ḳardaş, güneş, ağzı, yıl ............vb., Arapçada Tekil isimleri: kitāb, femin, Melik, Ebū ............vb. ve
Farsçada tekil isimleri: Pādişāh, şāh, serāya, bağçede ..........vb. gibidir.
1.1.2. Sayılardan sonra çoğul eki kullanılmaz.
Bazı örnekleri şunlardır.
1. '' Oḳumaḳdan bize bir iki dürlü sa'ādet ḥāṣıl ola ve senüñ '' (4b /9)
2. ''Her gün iki tāze yigit beyniṣi anlaruñ öyüni idi.'' (7b /11)
3. ''iki ılan başı var idi.''(7b/11)
4. ''Bugün ne oldı kim benüm evümden üç kişi alındı?'' (8a /3)
5. ''Fermān senüñ üç kişiye vācibdür eger taṭavvū' namāzda iken'' (18b/11)
6. '' Bir iki yıl anuñ ṣoḥbetinde oldı.'' (24a/1)
7. ''Ol elli kişi ile ḳamusın telef itdi.'' (30a /3)
8. '' Ol elli dostdan bir bütün çıkmadı.'' (31b/4)
9. '' biz iki miskin vaṭanı terk eyleyüp tażarru' elin anuñkeremi etegine ura ol'' (120a/7)
10. '' on dört günden ṣoñra Teñri te'ālā dirildüp girü 'ömr virdi.'' (128a/10)
11. '' Üç kişi yolda girderken yağmur dutdı.'' (130b/1)
12. '' dört yıl vilāyeti besledi. Ol dört yıl içinde bir kişi acından öldi.'' (131b/11)
1.1.3. Bazı belgisiz sıfatlardan sonra '' birkaç, az/ biraz, çok/ birçok, her, herhangi bir, hiç/ hiçbir''
çokluk eki kullanılmaz.
Bazı örnekleri şunlardır.
1. '' çün birḳaç devr yürindi.'' (10b/5)
2. '' ol şehirde resm eyleyimiş kim her yıl bir bellü günde bir ğarib'' (27a/4)
3. '' çoḳ māl ḫarc itdüñ nice dost ele getürdüñ?'' (29b/6)
4. ''māl aldı sefere çıkdı az zemānda girü geldi'' (29b/5)
5. '' illā bilmezsin ve hiç dostı dürlü dürlü ṣınanmayınca tecribe birle anı dost bilme.'' (30a/5)
6. '' ve birḳaç kelime benüm ile veribidi.'' (44a/3)
7. '' birez göñli yumuşadı bir sā'āt başın aşağa bırağup durdı'' (52b/10)
8. '' Birḳaç gün içinde '' (60a/4)
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9. ''birez tuḥfe ile ol ḳuşları olup şāh ḳatına vardı'' (60a/8)
10. '' birḳaç gün her ṭañla ṭurdı'' (72a/13)
11. '' Her yıl evvel bahārda ki yavrı'' (115b/7)
12. '' İlyās birḳaç günden ṣoñra'' (128b/13)
1.2.ÇOĞUL İSİMLER:
Birden çok varlığı ya da kavramı anlatan isimlerdir. Türkçede tüm kelimeler tekildir. Ad soylu kelimler –
ler ekiyle çoğullanırlar ( DEMİR, 2006: 268). Çokluk Eki:-lar, ler şeklinde yazılır. Eklendiği ismin sayı
bakımından birden çok belirten ektir. Çokluk eki ünlü uyumlarına göre isimlere –lar veya -ler biçiminde
eklenir (BARIN- DEMİR, 2008:129). Bu eserde Arapça ve Farsça çok isimleri'nden vardır. Çoğul eki,
yabancı kelimelerin son ünlüsüne uyar ( ZÜLFİKAR, 1968: 27).
1.2.1. Tekil isim + çoğul eki –lar, -ler. Türkçe, Arapça ve Farsça isimlerin incelemesi.
Bazı örnekleri şunlardır:
1. ''Teñri ki gözler bebegi kirpikler penceresinden idrāk çerāğı birle cemāl peretvin görmez'' (1b/6)
2. ''Olsun kim sözler ḳuşağı anuñ keremi luṭfın ḳuşanmağa ṭar gelür.'' (1b/5)
3. '' ve ol işi dür pādişāh ki tiz ḳulaḳlar ve hemi ḫayāl serāyı dehlizinden'' (1b/7)
4. '' ve ḥadiṣ ḥükmün bilmeye ve geçmiş ḫalifeler ve 'adil pādişāhlar kanūnından haberi olmaya (2b/11)
5. '' ża'ifler ṣığıncağı 'ālimler ağırlayıcı ğaribler güvenci gerdenkeşler boynın'' (3b/5)
6. '' burıcı, ḥarāmiler kırıcı yalıñuzlar yoldaş ādem divlerin zebūn'' (3b/6)
7. ''Dilinden tatlurak ve kerimeler ḫulḳından ṭuzlurak.'' (5b /6)
8. '' şekk degüldür bu naṣiḥatlar'' (9a/7)
9. ''peygāmberler üzerine düşdi andan pādişāhlar üzerine düşdi.''(9b/3)
10. '' ve ezeldeki baḫşişler ki üleşildi ol salṭant gölgesi peygamberler'' (9b/2)
11. '' 'aşıḳlar ma'şüḳ firākından gözyaşın döker gibi yağmurdutdı.'' (10a/2)
12. ''ṣanasın gökler berekātından ḳapular açıldı ḳab ḳacaḳ ḳalmadı ṭoldı.'' (11a /12)
13. '' bir laṭif mürğızār yirde vaṭanum vardur ki çevre ṣular aḳar, otlar'' (14b/4)
14. '' maḳamuñ eṣerin ṭuydum ve çiçekler ḳoḳusı dimāğumı tāze ḳıldı.'' (15a/6)
15. ''Altında ḳomayınca diñlenmezin ve perişān düşler görürin.''(15a /12)
16. '' ṭoğru daḫı söylese inanmazlar ve düşmenler ile daḫı dost dirligin'' (17b/5)
17. ''Dülgerler divşürüp ol yazıda şehirler ve köyler yapdurasın.'' (20b / 3)
18. '' eküp bāğlar dikiler pādişāh daḫı ḫazinede ne kim māl var idi anda '' (20b/8)
19. ''şehirler ve köyler yapdılar ekinler'' (20b/7)
20. '' fitneler doğa şimdi kim melik taṣarruf uyanı elüñdedür.'' (22a/5)
21. ''Bunuñ ḳanı ādemiler ḳanından artuḳ ola.''(23a /4)
22. '' nicesin iy eyü ḳonşı ki sizden baña çoḳ rāhatlar degübdür.''(28a/6)
23. ''bir evüm vardur baḫiller göñlinden ṭardur.''(31b/9)
24. ''ve mellikler bargāhın daḫı eyle yıkar ve nice kim bu ḥaḳir virāneyi ḫarāb'' (34a/6)
25. '' Ma'lūmdur kim çün leẓẓetler giderici ve serāylar yıḳıcı'' (34a/4)
26. ''iy canum ḳarındaş bizden ilerü gelen pādişāhlar 'ālimlere zāhidlere'' (35b/5)
27. ''Nitekim gökçek şi'rler ve laṭif nükteler birle(37a/5)
28. ''Âdemmiler arasında 'aḳıl kimdür?'' (47a /1)
29. ''ḫitāblar ḳıldı ve dānālar dimişlerdür kim māl ḥāṣıl iken ḫarc'' (50a/1)
30. '' ulu bezegi 'afvdur ve 'āḳıllar dimişlerdür kim her günāh ki kişiden '' (53a/7)
31. ''Dürlü ḳuşlar semenzāda bülbül gibi anuñ 'ışḳı dāsitānın'' (70b/9)
32. '' anuñiçün didüm kim bilesiz kim cihāndārlar cihānı nice ṣaḳlamışlar ve 'adl'' (78a/11)
33. ''fülān yir ota ṣuya ḳolay ve ni'mrti bol laṭif çemenler ve dürlü yimişler''(81b/3)
1.2.2. Çoğul eki –lar, -ler + (isim hâl ekleri, iyelik ekleri, bildirme eki, vasıta eki ve soru eki) Türkçe,
Arapça ve Farsça isimlerin bazı örneklerinin incelemesi.
1. '' bu kitāb yazılmağa sebeb oldur kim tevāriḫ kitābların ''(2b/1)
2. ''Ve uṣlulara anı bilmekde çok kerāmet var.''(2b /4)
3. ''ṭolu ḥikmet ve meṣelleri hep 'ibret ve anı oḳumaḳdan pādişāhlara çok fāyide'' (2b /3)
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4. ''Rūzigār ehlinüñ gözleri bu kitābuñ ḳudsi birle aydın ola.'' (3a /10)
5. ''Anuñ eyü ẓikri ve bu gökcek menāḳıbıyla dad bulup müşerref ola ve 'ālimlerüñ'' (3b /1)
6. ''ḫayālinden giçe, ṣana ki ben daḫı muḫālefet yolın dutup ḳardaşlaruma'' (4a/13)
7. ''Söylemek ve bunlaruñ işi buyurmayınca işlemek gerekmez.'' (7b /5)
8. ''Bu ḥikāyeti anuñiçün didüm ki şāh bile cihāndan atalarumuz'' (8b /5)
9. ''Biz daḫı bunlara bildürürüz.'' (9b /5)
10. '' geçdi ki yarın taḫta varıcaḳ bu ketḫüẓāyı dostlarıyla oḳuyup ağırlıya'' (11a/7)
11. ''Bir mişede atası dostlarından bir ḳurd bilişi var idi ṭurdı''(13b /4)
12. ''eylediler birer loḳma daḫı yetmedi ve bu ḥikāyeti anuñiçün eyitdüm ki bātıl sözlere ''(16a /4)
13. ''Ehli vezirlere gelsün kim ḥaḳ sözi işitmekden i'rāż ḳılmazlar.''(16a/ 8)
14. ''Zirā ki soñumda sizüñ gibi oğlanlarum var.'' (17a /7)
15. '' ol deñiz kenārında çok gemiler eyleyesin ve çevre şehirlerden yapucılar '' (20b/3)
16. ''Benüm ḳardaşlarum her çend kim dānālar'' (22a /1)
17. ''ṣoñra rāyigān mal ellerine girse gerekdür dimāğları aza müfsidlere'' (22a /3)
18. ''Melik –zāde eyitdi: Dostlarda daḫı dostlıḳ dürlü dürlü olur.'' (23b /2)
19. ''ol dost bunuñ gibi ğarażlardan āzāddur nice kez ol'' (29a/7)
20. ''oğlancuḳlar daḫı henüz ṣığıṣmazlar bir ayruḳ yir buluñ didi ve ankoyup'' (31b/2)
21. ''İy cānum ḳarındaş bizden ilerü gelen pādişāhlar 'ālimlere zāhidlere'' (35b /5)
22. '' oğlancuḳlarum daḫı vardı ve ṣağmal ṭavarlarum daḫı var idi her gün'' (130b/10)
Çoğul eki –lar üzerindeki vurgu, yalnız adların yalın biçimleri ile –mı, -mu sonra ve –dır, -dur bildirme
ekleri için geçirlidir. Kendiden sonra iyelik ve isim çekimi ekleri almış çokluk biçimlerinde ise, vurgu –
lar'dan sonra gelen ekler üzerindedir.(KORKMAZ, 2007 : 259)
1.2.3. Hikmet, söz, ḳur'an'dan âyetler,
Du'alar ve Peygamber sözleri içindeki bu çoğul ismin kullanımına rastlanmıştır. Bazı Arapça isimlerle –
lar çoğul eki kullanıp bazı Arapça isimlerle Arapça kurallara göre çokluk olarak kullanmıştır.
Arapça isimlerde çokluk ''Arapça kelimelerde sayı türü tekil, ikilik (tesniye) ve çokluk (cem') şekillerinde
yapılır'' (DEVELİ, 2012: 14). Tesniye – اينeyn veya  ان-ân ekleri ile yapılır (ERGİN, 2016: 59). Arapçada
cem' iki şekilde yapılır. Şekle cem' sâlim ve cem'-i mükesser denir (TİMURTAŞ, 1999: 216). Cem'-i
mükesser , müfredin veznini değiştirerek, yâni ekleme harfler getirerek yapılan cem'lerin pek çok vezni
vardır (TİMURTAŞ, 2008:155). Cem'-i sâlim ekle yapılır; bu ekler müzekkerlerde  ون-ûn ve  ين-în ,
müenneslerde  اتât 'tır (ERGİN, 1958: 393). 3.2.3.1.
1.2.3.1İkilik (tesniye)
1. '' aṭā'a 'llāhu beḳāhu ve ḥarrese mülkehu nevāzile 'l-ḥadeṣān bu kitāb-ı laṭif'' (3b/8)
1.2.3.2. Cem'-i Mükesser
1. Hikmet: ''Leṭāyif-i ḥikmet ve fevāyid-i fıṭnat birle ārāste ola.'' (4b/7)
2. Beyt: ''Fe- inne ma'āridi'l- kelām-i fuḍūlin'' (5b/13) bu isim cem'-i mükesser.
3. '' Şi'r: iẓa hemme 'l- vāli bi 'l- cevrü 'alā 'r-re'āya Edḫela 'llāhu en-naḳṣa fi- emvālihim ḥattā ve 'zzurū'a'' (10a/12) bu isimlerde cem'-i mükesserdir.
4. '' Şi'ir: Aḥyākümü 'llāhu ve ḥayyāküm'' (14a/2)
5. Hikmet :'' ḥa, te'ttil 'lḫutūbu ve ente canha nāyimün!'' (15a/1)
6. '' şi'r: Hāẓā ibnū ḫayri mülüki 'l-arḍi ḳāṭiyehu'' (16b/9)
7. ''şi'r : Ḫayrü'l – eşyā '-i cedidühā ve ḫayrü 'l- iḫvāni ḳadimüha iy oğlanlarum'' (18b/3)
8. ''ḳavlühü te'ālā ُ( ''تتنز ُل عليهم المالئكة21b/3)
9. '' ḥaḳḳ te'ālā bāṭın gözin açıvirdi.واألبرص وأحيي المؤتى بإذن هللا
ى األكمه
َ
ُ ( ''وابر25b/3)
10. '' 'aḳıl kulağına okıdı kim من يحي العظا ُم وهي رمي ُمçün gözi açıldı.'' (26/a/10)
11. Atasöz ''ke- ḫırḳtin bāliyetin bālet 'aleyhi ṣe'alibu'' (27b/ 11)
12. '' الرجا ُل قوامون على النساءimdi ne itmek gerek şer'a muṭi' olup'' (28a/12)
13. '' telef yolındadur ve ḥavādiṣ sryli uğrağındadur kim ( ''فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون33a/7)
14. ''Nitekim ḳur'an'da buyurur: جهنم فتكوى ِبها جباهُ ُهم
َار
َ يوم يُحمىiy melik uşbu'' (35a/12)
ِ علي َها في ن
َ
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15. '' سكم أو اخر ُجوا من دياركُم
َ أن اقتلوا أنفAmmā er oldur kim çün żaruret ola'' (40b/4)
16. '' الرعب
وقذف في قلوبُهمşanasın sizüñ ḥaḳḳıñuza geldi.'' (43a/8)
َ
17. '' يذكر أال أولو األلباب
( ''فقد أوتي خيرا كثيرا وما45b/12)
ُ
18. Hikmet '' men cālese 'l- mülūki bi-ğayri edebin feḳad ḫāṭare bi-nefsihi ve ḥitāb-ı 'izzet daḫı ḥaḳḳ te'ālā''
(48a/10)
19. Beyt:'' Kün fi 'l-ḥırṣi 'alā- tefaḳḳudi 'uyūbike'' (48b/7)
20. '' şi'r: lā- taḥsebenne sürüran dā'imen ebeden men sarrehu zemenün sā'ethu ezmān'' (50b/7)
21. ''Eyitdi: 'Aceb degül Eṣḥāb-ı kehf'' (63b/7)
22. '' ( ''وال تلقوا بأيديكم الى التهلك ِة98b/9)
23. Sözü '' en-nāsü 'alā dini mülūkihim ḥükmin yirine getürdi. '' (100a/11)
24. ''  وما نحن بتأويل االحالم بعالمينāyetin oḳudı.'' (104a/1)
25. '' ḳur'an'da buyurur. ( ''فإما من ثقلت موازينهُ فهو في عيش ٍة راضية119b/9)
26. '' Şi'r: Ve fevḳa 's-sreiri ibnü 'l-mülūki iẓā bedā'' (122b/11)
27. '' ḳavlühü te'ālā االنفس وتلذُ االعي ُن
( ''وفيها ما تشتهيه126a/7)
ُ
28. '' peyğamber 'aleyhi's-selām buyurur: الرحم محبة في االه ِل مثراة في
سابكم ما تَصلون ب ِه أرحا ُمكم فان صلة
َ تعلموا من ان
ِ
االثر
( ''الما ِل منساة في126a/13)
ِ
29. '' peyğamber buyurur: ( ''حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكُم بالصدق ِة واعدو للبالءِ الدعا ُء126b/8)
30. Du'a '' Allahümme yā rabbe 'l-erbāb ilāhe 'l-ḫalḳi ḳuddūsü '' (127b/3)
1.2.3.3. Cem'-i Müzekker Sâlim
1. '' Nitekim ḥaḳḳ te'ālā buyurur. ( ''لقد أبلغتكم رساالتُ ربي ونصحتُ لكم ولكن ال تحبونَ الناصحين5b/10
2. ''ḳavlüh ü te'ālā يحب المسرفين
( ''وال تسرفوا اِنه ال6b/2)
َ
3. '' te'ālā buyurur  وال يرد بأسهُ عن القو ُم المجرمينma'a 'l- ḳıṣṣa ḫasta'' (40a/11)
4. Du'a '' ve 'l-āḫiru ve 'ẓ-ẓāhir ü ve 'l-bāṭınu ve ente terḥamu ve testecibu da've 'l mużṭarrine '' (127b/12)
5. '' ḳavlühü te'ālā: ( ''وان يونس لمن المرسلين اذ قال لقوم ِه اال تتقون أتدعون بعال وتذرون أحسن الخالقين128a/11-12)
1.2.3.4. Cem'-i Müennes Sâlim
1. Du'a ''Dürüd ü taḥiyyāt ü selām ü ṣalavāt ki rūhāni nefeslerden'' (2a/1)
2. '' Nitekim ḥaḳḳ te'ālā buyurur. ( ''لقد أبلغتكم َرساالتُ ربي ونصحتُ لكم ولكن ال تحبون الناصحين5b/10
3. Sözü ''pādişāhuñ vilāyetinde durmaḳ daḫı eyü olmaya Resūl ki eşref-i mevcūdātdur.''(11b/7)
4. '' ورضوان وجنات
ُيبشرهم ربهم برحم ٍة منهeger 'iyaẓü bi'llāhi bu ğurūr şarābı'' (21b/8)
ٍ
5. ''bu āyeti anğıl: أن هللا يأمركم ان تؤدوا االمانات الى اهلهاve bu kavl ''(25a/5)
6. ''ḥaḳḳ te'alā 'ālimü 's-sırru ve 'l- ḫafiyyatdur.'' (77a/5)
1.3.TOPLULUK İSİMLERİ
Bazı isimler çoğul eki almadıkları hâlde birçok bireyden oluşan toplulukları gösterir. Topluluk isimleri da
çoğul eki alarak birçok topluluğu anlatabilir. (HENGİRMEN, 2007: 117). Üçüncü bölümünde topluluk
isimleri incelemektedir.
3.3.1. Topluluk ismine göre bu isim daha az kullanılmıştır.
1. '' rıḍvān anuñ ehline ve anı cāndan sevene olsun ki arular ve üründüler'' (2a/6)
2. ''Ulu işi başarımaz ve kendözin ḫalḳ arasında serverlik'' (6a/11)
3. '' Nitekim Süleymān peyğāmber 'aleyhi's-selām kendüsi dükeli ādemilerüñ ulusı idi '' (7a/5)
4. ''baḫil olup ḫalḳ arasında bed-nām olmañ.'' (17b/1)
5. ''Çün yaḳın irdiler atdan indiler cümle yayaḳ olup ıraḳdan'' (19a/8)
6. ''Eküp bāğlar dikdiler pādişāh daḫı ḫazinde ne kim māl var idi anda'' (20b/8)
7. '' irdi şehir ḳavmi derildiler bayağı 'ādetce bu yalan pādişāh ḳatına geldiler'' (20b/10)
8. '' Her çend ki div cümle maḫlūḳuñ yavuzrağıdur ''(26b/8)
9. ''ḫalḳı azdururlardı ve bāṭıl ḫayālleri ḫalḳ gözine gösterürlerdi.'' (35b/9)
10. ''ḫalḳ arasında bize 'izzet ḳomadı ve bizüm vesvesemüz geçmez oldı.'' (36a/3)
11. ''Ḫoş eyitdüñ illā dāniş ehli ve bilgeler dimişlerdür: Düşmen ile zūr u'' (39b/7)
12. '' Ḫalḳ işitdi bir ğarib mu'abbir geldi diyü ile şehre yayıldı.'' (39a/8)
13. '' eyleyüp dāniş ehlin divşūrüp esrār-ı 'ulūmdan senüñ ile baḥṣidem'' (43b/10)
14. '' 'İlm ehlin ḫor ḳılan dünyāda ve āḫiretde yir bulmaz.'' (47a/10)
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15. '' ṭarafın gey dutarsa eyü adı gökcek ḫūyı ḫalḳ arasında ẓāhir'' (56b/2)
16. '' seve kendü daḫı ḳavmin seve. Ol pāişāh ki ḫalḳ arasında sevilmeye'' (67a/11)
17. '' çün ḳavmüm benden emin olmaya pes bu pādişāhlık nice pāyidār ola.'' (108a/1)
18. '' ehli degülem kim pādişāh ḳātında ṭaḳarrüb bulam.'' (114a/12)
19.
1.3.2.Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir.
Yapılan incelemede bu başlık altında değerlendirilecek kullanıma rastlanmamıştır.
SONUÇ
Genel olarak Osmanlıca ve Yeni Türkçe arasında büyük farklar bulunmaktadır. Çoğul eki EAT.
Metinlerinde çok ayrı yazıldığını gösteren imlalara rastlamaktayız. Çalışma uygulamalı bir çalışma
olduğundan dolayı tekil, çoğul ve topluluk ismi uygulamalı olarak tespit edilmeye gayret edilmiştir.
Çalışmamızın birinci bölümünde tekil ismi incelemiştir. İkinci bölümde çoğul isimleri kullanım tespit
edilmiştir. Üçüncü bölümde ise topluluk isimleri kullanıma çok az rastlanılmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
1. Yazar bu eserde sık sık Arapça ve Farsça isimlerden kullanılmaktadır. Türkçeye yabancı dillerden giren
bazı kelimelerin çoğullarında ses uyumu yoktur.
2. Bu eserde çoğul eki bazı Arapça ve Farsça isimlere de eklenebilir.
3. Bu eserde Arapça kurallara göre çokluk isimleri rastlanılmıştır.
4. Şeyhoğlu Sadrüddin'in Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî- Hikâyet-i Pâdişâhî (Marzubân- nâme) başlıklı Eserde
sözler, hikmetler,kur'an âyetleri, du'alar ve Peygamber sözü'nden çok kullanılmıştır.
5. Çoğul eki –lar, cümle dizilişi içinde dâimâ ''iyelik ve hal'' eklerinden önce kullanılmaktadır.
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ALMANYA’NIN KIRIM’DAKİ ASKERÎ POLİTİKASI VE KIRIM TATARLARI (1941-1944)
AYBÜKE GÜZAY
Özet
II. Dünya Savaşı esnasında Almanya’nın Kırım’ı işgal süreci 1941 yılının Eylül ayında başlamış ve 1942 yılının
temmuz ayında tamamlanmıştır. Sovyet Birliklerinin Nisan 1944 tarihinde Kırım’ı tekrar ele geçirmeleri sonucu
Almanlar bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 1941-1944 yılları arasında Kırım’da yaşanan Alman işgal
süreci Kırım Tatarlarını Sovyetler Birliği’nin baskısından kurtulabilme amacıyla umutlandırmıştır. Almanlar
“Kurtarıcı” olarak görülmüş, bağımsızlıklarını kazanma umudu ile Alman ordusuna yardım edilmiştir. Bu yardım
ise “gönüllü” adı altında orduya yazılarak gerçekleştirilmiştir. Fakat savaşın gerçekleri çok başkadır ve Almanların
çok farklı planları vardır. Onlar savaşın gidişatı kendi aleyhlerine dönmeye başlayınca Kırım Tatarlarını askere
alma planları yapmışlardır. Böylece yerli halkın Sovyetler Birliği’ne karşı desteği alınacak ve bölgenin şartlarını
iyi bilen Kırım Tatarlarının kılavuzluğu Almanların çok işine yarayacaktır. Esir olmak istemeyen Kırım Tatarları
için en makul yol Alman ordusuna asker olarak yazılmaktır. Çünkü asker olarak hiç değilse daha rahat bir hayat
sürmeleri mümkün olmaktadır. Bu çalışmada Alman arşiv belgeleri de kullanılarak Almanya’nın Kırım’daki askerî
politikaları ve Kırım Tatarlarının tutumları inceleneceği gibi, 1941-1944 yılları arasında Almanlar ile Kırım
Tatarlarının askerî açıdan ilişkileri de değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Tatarları, Askerlik, Almanya, II. Dünya Savaşı.
GERMANY'S MILITARY POLICY AND CRİMEAN TATARS (1941-1944)
Abstract
II. The German occupation of Crimea during World War II started in September 1941 and was completed in July
1942. As a result of the Soviet Union’s re-capture of Crimea in April 1944, the Germans had to leave the region.
The German occupation process that took place in Crimea between 1941-1944 gave the Crimean Tatars hope in
order to escape from the pressure of the Soviet Union. The Germans were seen as the “savior”, with the hope of
gaining their independence, the German army was helped. This aid was carried out by enrolling in the army under
the name of “volunteer”. But the realities of the war are very different and the Germans have very different plans.
When the course of the war began to turn against them, they made plans to recruit Crimean Tatars. Thus, the
support of the indigenous people against the Soviet Union will be obtained and the guidance of the Crimean Tatars,
who know the conditions of the region well, will be of great benefit to the Germans. For Crimean Tatars who do
not want to be captive, the most reasonable way is to enroll in the German army as a soldier. Because it is possible
for them to live a more comfortable life at least as a soldier. In this study, by using German archive documents,
the military policies of Germany in Crimea and the attitudes of the Crimean Tatars will be examined, as well as
the military relations between the Germans and Crimean Tatars between 1941-1944.
Keywords: Crimea, Crimean Tatars, Military Service, Germany, II. World War.
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GİRİŞ
II. Dünya Savaşı esnasındaki Alman-Sovyet savaşı Kırım Tatarlarının kaderini doğrudan etkilemiştir.
1941 yılının Eylül ayından itibaren Kırım topraklarına giren Alman ordusu ilerleyişine devam etmiş, bu
ileri harekât 1942 yılının Temmuz ayında Sivastopol mevkiinin ele geçirilmesi ile nihayete ermiştir.
1941-1944 yılları arasında Kırım’da yaşanan Alman işgalinin olumsuz etkileri halen devam etmektedir.
Zira Alman ordusu ile işbirliği yaptıkları gerekçesi ile Sovyetler Birliği tarafından hain olmakla
suçlanmış ve kadim yurtlarından sürgün edilmişlerdir. Hâlbuki Kırım Tatarlarının bir kısmı Alman
ordusuna katılmış ve orduya yapılan bu destek büyük oranda Almanların baskısı altında gerçekleşmiştir.
Çarların ve sonrasında Sovyetler Birliği’nin baskısı altında çok zor zamanlar geçiren Kırım Tatarları,
bağımsızlık ümidi ile “denize düşen yılana sarılır” şeklinde düşünmüşler ve Rus baskısından kurtulmak
için bu yolu denemek istemişlerdir. Fakat işin bir başka yönü de şudur ki; Alman ordusuna esir düşen
Kırım Tatarlarına sunulan teklif de cazip görünmektedir. Esir olmaktansa Alman ordusuna yazılmak ve
Almanlarla beraber Sovyetler Birliği’ne karşı savaşmak Kırım Tatarları için çok daha konforlu bir
seçenek olmuştur. Bundan ötürü Kırım Tatarları arasından mecburi olarak Alman ordusuna katılım
artmıştır.
Kırım Tatarları ile ilgili ülkemizdeki çalışmalar genel olarak Çarlık Rusya, Sovyetler Birliği, sürgün
dönemi ve sonrasını içermektedir. Bu çalışmalarda Alman işgaline daha yüzeysel değinilmiştir.
Özellikle Alman işgali esnasındaki askerî vaziyet ve Kırım Tatarlarının tutumları detaylı bir şekilde
incelenmesi gereken bir mevzudur. Bu çalışmada Kırım Tatarlarının hangi şartlar altında Alman
ordusuna destek vermek durumunda kaldıkları ve bu süreçteki tutumları incelenmiştir. Ayrıca Alman
arşiv belgelerinden de yararlanılarak Almanların Kırım’daki askerî politikaları değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
1. ALMANLARIN KIRIM’I İŞGALİ VE KIRIM’DAKİ ASKERÎ POLİTİKALARI (1941-1944)
1941 yılının Eylül ayında Alman orduları Orkapı’yı geçerek Kırım’a girmişler, böylece Kırım
yarımadasında Alman işgal devri başlamıştır. 1942 yılının sonuna kadar XI. Ordu Komutanı Mareşal
Erich von Manstein, daha sonra da Mareşal von Kleist askerî yönetimin başında bulunmuştur.21 Alman
ve Romen kıtalarının yoğun çabalarıyla başarı sağlandığı vurgulanmış ve Sovyetler kısa sürede
yenilgiye uğramıştır.22 Bu hususta Adolf Hitler savaşı merakla izlemekte ve Kerç yarımadası ile
Sivastopol’ün de muhakkak alınması gerektiğinin emrini vermektedir.23
Erich von Manstein’ın belki de tüm Alman Generalleri arasında en yetenekli olduğunu söylemekte fayda
vardır. Manstein eylül ayında (1941) en güneydeki XI. Ordu’nun komutanlığına terfi ederek getirilmiş
ve buradan dar ve tahkimli Perekop Berzahı’nı geçerek Kırım’ın kapılarını açmıştır. Bu kuşatma onun
kuşatma savaşı tekniğindeki ustalığını ispat etmiştir. 1942’deki Sivastopol kalesine yapılan hücum ise
Rusları Karadeniz’deki esas deniz üslerinden mahrum bırakmıştır.24 (EK 1)
Kırım’ın tamamen alınması sonrasında ise hislerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Kırım uğrunda savaşın nihai hedefine ulaşması için aylarca çalışmış ve savaşmış fakat buna mukabil
aynı zamanda XI. ordunun mukadderatının zaman zaman ne kadar ince bir pamuk ipliğine bağlı kalmış
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Nermin Eren, Kırım Türklerinin II. Dünya Savaşı’nda Sovyet Ordusundaki Yararlıkları, Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1988, s. 8.
22 Erich Zander, Bessarabien, Ukraine und Krim, Erich Zander Verlag, Berlin 1943, s. 18.
23 Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, Digitalisiert von
Propagandaleiter, Dezember 1964, s. 204.
24 S.B. Liddel Hart, Hitleri’in Generalleri Konuşuyor, çev: Mehmet Tanju Akad, Cilt: I, Kastaş Yayınları, 2004, s.136-139.
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bulunduğunu herkesten daha iyi bilen bizlerin şu anda bir gurur ve sevinç hissi ile dolmamız takdir
buyurulur. Ordu, Alman askerî ananesine sadık bir şekilde, dürüst ve kahramanca dövüşmüştür.”25
Kırım’ın ele geçirilmesine o kadar önem verilmiştir ki, Adolf Hitler zafer müjdesini aldıktan sonra Erich
von Manstein’ı tebrik etmiş ve kendisini Generalfeldmareşallik rütbesine yükseltmiştir:
“Kırım’da gerek Kerç imha meydan savaşının kazanılması ve gerekse tabii ve inşai bakımdan kudretli
Sivastopol müstahkem mevkiinin zaptı ile zirvesine ulaşan zafer dolu savaşlarda fevkalâde
hizmetlerinizi şükranla takdir ederek, size generalfeldmareşallik payesini tevcih ediyorum. Emriniz
altında savaşan kıtaların gördükleri bu kahramanca işleri gerek bu yükseltilmeniz ve gerekse bütün
Kırım muharipleri için bir anma rozetinin ihdası suretiyle bütün Alman milleti huzurunda takdir ve tebcil
ediyorum.”26
Bu ifadeler Almanların Kırım’a ne kadar önem verdiklerinin bir kanıtıdır. Kırım’ın alınması Almanya
için çok mühim bir husustur. Zira Sovyetler Birliği’ne karşı ikmal yollarının elde tutulması, savaşın
gidişatı için Kırım’a ve Karadeniz’e sahip olmanın avantajı çok büyüktür. Ayrıca Kırım’ın ele
geçirilmesinden sonra bir Nazi hatıra madalyası dahi çıkarılmıştır. (EK 2)
Almanlar 1942 yılında savaşın umduklarından daha çok uzayacağını ve Sovyet esirlerinin Almanya’nın
çok ihtiyaç duyduğu insan gücü için yedek bir kaynak teşkil ettiğini anlayınca ellerinde bulunan esirleri
yok etmek politikasından vazgeçmişler, onları çalıştırmaya karar vermişlerdir.27 Alman silahlı
kuvvetlerinin önerisi, Kırım Tatar Komitelerinin çabası ve Türk generalleri Ali Fuat Erden ile Hüseyin
Hüsnü Emir Erkilet paşaların tavsiyeleriyle bu düşünce hayata geçirilmiştir. Hitler bu tavsiyelere olumlu
bakmış, Müslüman halkları güvenilir bulduğunu ifade etmiştir.28 Bu hususta uzun süredir devam eden
Sovyet baskısının da rolü büyüktür. Zira Almanlar, Müslüman-Türk halklarının Bolşeviklerden
kurtulmak istediklerini ve bunun için pek çok fedakârlıkta bulunabileceklerini de bilmektedir. Savaş
sürecinde Almanların kullandıkları en önemli propaganda araçlarından biri Sovyet karşıtlığı olarak
belirmektedir.
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Erich von Manstein, Kaybedilen Zaferler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi, İstanbul 1962, s. 279.
Manstein, s. 277.
27 William L. Shirer, Nazi İmparatorluğu Doğuşu-Yükselişi ve Çöküşü, Cilt: III, Türkçesi: Rasih Güran, İstanbul 1969, Ağaoğlu
Yayınevi, s. 1465.
28 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen 1941-1943 Turkotataren, Kaukasier und Wolgafinnen im deutschen Heer, Freiburg:
Verlag Rombach Freiburg 1976, s. 22-25.
29 Doğu Lejyonlarında görev alan askerlerin ülkelerini gösteren harita. (Latif Çelik, II. Dünya Savaşı’nda Almanya Saflarında
Savaşan Türkistan Lejyon Ordusu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim
Dalı, Doktora Tezi, Konya 2015, s. 151).
26

160

Askere alınan birçok Kırım Tatar erkeği önceden Kızıl Ordu’da görev yapmıştır ve Sovyetler
çekildiğinde birçoğu esir edilmişlerdir. Bu esirler Alman askerî otoriteleri tarafından Simferopol ve
Nikolayev’deki esir kamplarına yerleştirilmişlerdir.30 Alman arşiv belgelerine göre Kırım’da yaklaşık
20.000 Tatar gönüllü vardır. Savaş esnasında 200.000 kişilik Tatar nüfusun %10’unun Alman ordusu
tarafından kullanıldığı belirtilmiştir.31
Kırım’da General Erich von Manstein komutasında faaliyet gösteren XI. Ordu, Tatarların
silahlandırılması amacıyla 1941-1942 kış aylarında harekete geçmiştir. XI. Ordu haricinde bölgede
görev yapacak olan Einsatzgruppe D birlikleri de bulunmaktadır. 2 Ocak 1942’de savaş esiri
kamplarındaki Tatarların askere alınma yetkisi Einsatzgruppe D’nin emrine verilmiştir. Böylece SS32
Şefi Otto Ohlendorf’un33 Tatarlar üzerinde başlıca rol oynamasının yolu açılmıştır. 3 Ocak 1942’de
Müslüman Komitesinin bir toplantısında Ohlendorf, Führer’in34 “Tatarların vatanı korumak için
Bolşevizme karşı silahlanma teklifini” kabul ettiğini duyurmuştur.35
Bu hususta Almanya’daki en önemli araştırmacılardan biri olan Patrik von zur Mühlen, Alman ordusuna
katılım hususunda ne gibi faktörlerin etkili olduğuna dair şu hususları vurgulamıştır:
“Alman ordusu azınlıklarla işbirliği yaparak Sovyet rejimini çökertmeyi planlıyordu. Azınlıkların da
niyetleri buydu. Esir kamplarındaki pek çok esir de oluşturulan taburlarda gönüllü yer almak için
başvuruyorlardı. Onları bu askerî birliklere iten en önemli nedenlerden biri de esir kamplarındaki ağır
hayat şartlarıydı. Açlık, hastalık, soğuk hava şartlarıyla mücadele edildiği gibi, beslenme yetersizliği ve
tifo gibi hastalıklar da vardı. Lejyoner olarak ise üzerlerinde üniforma olacaktı. Daha kaliteli yemek
yiyecekler ve bir de saygı göreceklerdi. Hatta cep harçlığı bile alıyorlardı.”36
Bu gibi faktörlerden dolayı Mart 1942’ye kadar 10.000’e yakın gönüllü Tatarı orduya almak mümkün
olmuştur.37 Gezilen 203 yerden 6000 kişi toplanmıştır.38 Einsatzgruppe D’nin Kırım yarımadasına
dağılan on dört Tatar öz-savunma birliğinde 1632 Müslüman gönüllünün savaşmakta olduğu da ifade
edilmiştir.39 Bunlar Simferopol, Karasubazar, Bahçesaray, Yalta, Aluşta, Cankoy ve Feodosya’da
konuşlanmışlardır. Bu birlikler Almanlarla tam bir işbirliği yapmış ve partizanlarla mücadele esnasında
1941-1942’de 400 ölü ve yaralı vermişlerdir.40
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Jonathan Otto Pohl, “Kırım Tatarlarına Karşı Düzmece Vatana İhanet Suçlamaları”, çev: Selami Kaçamak, Emel, Sayı: 230,
Ocak-Şubat-Mart 2010, s.25.
31 PA AA , “Behandlung der Krimtataren”, Geheime Kommando und geheime Reichssachen 1942-1943, R 27342, Band 1.
32 II. Dünya Savaşı’nın ilk ateşlerinden itibaren kara ordusuna ikinci ve ideolojik açıdan daha yoğunlaşmış bir kuvvet, yani
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Yayınları, çev: Okan Doğan, İstanbul 2015, s. 229).
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35 Hofmann, s. 43-44.
36 Neşe Sarısoy Karatay, Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Türkler, Sinemis Yayınları, Ankara 2011, s. 216.
37 Hentig, “Tätigkeitsbericht über die Turanische Frage”, 20.01.1942, Berlin, PA AA “Turanismus 1941-1942”, R 261175,
Band: 2.
38 Hoffmann, s. 43-44.
39 David Motadel, İslam ve Naziler, çeviren: Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa Tarih Yayınları, İstanbul 2015, s. 414.
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Almanlara verilen bu destek esnasında Alman karşıtlığının oluşmaması hususu da çok önemli bir mevzu
olarak tartışılmıştır. Zalimce davranan Alman yetkililer olduğu gibi Müslüman-Türk halklarının askerî
desteğini alabilmek için daha ılımlı politikalar öneren yetkililer de bulunmaktadır. Elçi Werner Otto von
Hentig41 XI. Orduda Türklerin isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çoğunluğunu
Tatarların oluşturduğu Müslümanlar kendi taraflarına zorluk çıkarmadan geçmişlerdir. Onların en iyi
şekilde bakılmaları, giydirilmeleri ve çok iyi beslenmeleri gerekmektedir.42 Werner Otto von Hentig
“Kırım Tatarlarına karşı tavrımız ne olacak” sorusunu yöneltmiştir. Bu halklar niçin savaştıklarını
bilmek istemektedirler. Kendisi Turan ideali için ise Türk halklarının birleşmesi amacıyla yaptığı
açıklamada sadece Kırım ve Kafkasya’dan değil, Volga’dan Türkistan’a ve Moğolistan’a kadar olan bir
bölgeden söz etmiştir. Bunun için Hentig, Kırım’da Tatar milliyetçilerini Alman tarafına çekmek
amacıyla Kırım’ın bir an önce bağımsızlık ilanı için çağrıda bulunmuştur.43
Alman kaynaklarında Kırım Tatarlarının, çoğu durumda kendi bölgelerinin dışında savaşmak
istemedikleri bildirilmektedir. Tatarlar genellikle kendi ailelerini veya kendi köylerini saldırılara karşı
koruma düşüncesindedirler.44
2. KIRIM TATARLARININ TUTUMU
Kırım Tatarları kendi anavatanlarında çarların ve daha sonra Bolşeviklerin baskısını yaşamış
olduklarından ötürü Almanları “kurtarıcı” olarak karşılamışlardır. Zira Rus zulmünden kurtulma isteği,
hangi kuvvet gelirse gelsin yardım etmelerini gerektirecek kadar yüksek bir seviyeye ulaşmış
vaziyettedir. Fakat bu yardım hususu tüm Kırım Tatarlarını asla kapsamamaktadır. Gönüllü adı altında
Alman ordusuna zorla yazdırılmış olanları da hesaba katmak elzemdir. Alman esaretinden kurtulmak
amacıyla Alman ordusuna yardım etmek daha mantıklı gelen bir seçenek olmuştur. Kırım Tatar halkını
etkileyebilmek adına Almanların destekledikleri Müslüman Komiteleri bu hususta öncü rol
oynamışlardır. Şiddetli bir Alman propagandası yapılmış, Kırım halkının Alman ordusuna yazılması
teşvik edilmiştir. Eski Müslüman seçkinlerin önde gelen bir üyesinin Hitler’e yazmış olduğu bir
mektupta kana susamış komünist egemenliği altında zulüm gören Kırımlı Tatarların kurtuluşundan ötürü
büyük minnettarlık ifade edilmiş ve şöyle bir teklifte bulunulmuştur: “Kırım’da partizan grupların hızlı
imhası için Kırım ormanlarının yollarını ve güzergâhlarını bilen uzmanlar olarak Alman komutası
altında kalıcı silahlı birlikler kurmamıza izin vermenizi içtenlikle istiyoruz.” denilmiştir.45
Almanlar ve Müslüman Komitelerinin katılmış olduğu 3 Ocak 1942 tarihli toplantıda, bu kutsal savaşa
Almanların yanında katılmanın din ve imanın emri olduğu görüşülmüştür. Otto Ohlendorf ise bu
durumdan dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. Bir hafta sonra Simferopol Komitesi amacının
kapsamını daha da genişletmiştir: “Kırım Komitesi, Sovyetler Birliği Müslümanlarının kurtuluşuna
Alman ordusuyla birlikte katılmayı kutsal bir yükümlülük olarak görmektedir. ”denilmiştir.46 O
dönemde Almanların izni ile Kırım Tatarlarının çıkarmış oldukları gazetede ayrıca propaganda
yapılmakta, Büyük Almanya’nın Sovyetleri mağlup edip savaşın galibiyetle sonuçlanması için

41

Savaşın ilk yıllarında Ortadoğu ile ilgili işlerle ilgilenmiş, daha sonra Sovyetler Birliği’nin Müslüman-Türk nüfusundan
sorumlu olmuştur. 1941 sonbaharı ve 1942 yazı arasında ise Dışişleri Bakanlığı’nın Kırım temsilciliği görevini yürütmüştür.
Hentig, Moskova’ya karşı Müslüman bir blok oluşturmak istemektedir. Bundan ötürü 1941 yılının sonunda Sovyetler
Birliği’ndeki Müslümanların siyasal seferberliği için ayrıntılı bir plan hazırlamıştır.(Motadel, s.98).
42 Werner Otto von Hentig, Mein Leben Eine Dienstreise, Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1962, s. 351-352.
43 Johannes Hürter, “Nachrichten aus dem „Zweiten Krimkrieg" (1941-1942) Werner Otto von Hentig als Vertreter des
Auswärtigen Amts bei der 11. Armee”, Christian Hartmann, Johannes Hürter, Peter Lieb, Dieter Pohl, Der deutsche Krieg im
Osten 1941-1944 Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte Band 76, R.
Oldenbourg Verlag München 2009 s. 381-390.
44 Hoffmann, s. 45.
45 Motadel, s. 400.
46 Motadel, s. 440-441.

162

kendilerinin de cephe arkasında çalışmaları gerektiği ifade edilmektedir.47 (EK 3) Savaş esnasında
Kırım Tatarları Alman üniformaları giymişlerdir fakat en kalitesiz olanları onların payına düşmüştür.
Çünkü bu gönüllülerin yeni ceketleri, kıyafetleri yıpranmış 30. Kolordu’daki Alman askerlerinin
ceketleriyle takas edilmiştir.48 (EK 4)
Kırım Tatarlarının askere alınma hususunda gönüllü oldukları elbette şüpheli bir durumdur. Zira
Almanlar kendilerine katılmayı reddedenleri ya esir kamplarına göndermişler ya da öldürmüşlerdir. Bu
akıbetlerden hiçbirini yaşamak istemeyen Tatarlar da mecburen Alman saflarına katılmıştır. İsteksiz ve
çok üzgün olduklarını ifade eden örnekler vermek bu durumu ispat etmek açısından yerinde olacaktır.
Savaş koşullarını tecrübe eden Kırım asıllı Cengiz Dağcı, “Yurdunu Kaybeden Adam” romanında
Tatarların askere alınması ile ilgili şu hususları vurgulamaktadır: “1942 yılının baharında Alman
ordusunun kadrosu içinde Türk aslından esirlerle Türkistan lejyonu teşkil edilmiş, bizler de asker
olmuştuk. Alman üniformasıyla halimiz hem gülünç, hem de acıklıydı. Ama biz bunu ne fark edebiliyor,
ne de aklımıza getiriyorduk.”49
A. Buket Coşkuner’in “Sibirya’dan Nazi Kamplarına” adlı eserinde ise Alman işgal dönemini bizzat
yaşayan Kırım Tatarları ile yapılan görüşmelere yer verilmiştir. Bu görüşmelere dayanarak Almanlar ile
Kırım Tatarlarının iletişimlerinin boyutu hakkında fikir sahibi olmamız mümkün olmaktadır.
1921 yılında Bahçesaray’ın Tatar-Osman Köyü’nde doğan Lütfiye Hanım savaş sırasında Alman
ordusuna katılan Kırım Tatarlarından bahsetmiştir. Kırım’ın Simferopol şehrinde toplanılmış ve
Almanlar bazı insanları esir almışlardır. Bu esirlerin arasında Kırım Tatarları da bulunmaktadır.
Esaretten kurtulmak için Alman ordusuna katılmak zorunda kalmışlardır.50 1925 yılında Kalımtay
Köyü’nde doğan Cevher Hanım, Ruslardan kaçmaya çalıştıkları sırada Almanların Kırım’ı işgal
ettiklerini ve bütün yolları kapattıklarını söylemiştir. O sırada 17 yaşında olan Cevher Hanım’ın nişanlısı
Kızıl Ordu’da asker iken Almanlara esir düşmüştür. Esirlikten kurtulmak için Alman ordusuna yazılmak
zorunda kalmıştır. Askere yazılmayanlara ise kamplarda işkence edildiğini, hastalık ve sefalet
çektiklerini anlatmıştır.51 Dönemin tanıklarından dinlenmiş olan bu hususlar Kırım Tatarlarının Alman
ordusunda isteyerek savaşmadıklarını gösteren örneklerden sadece birkaçıdır. Bunun haricinde Alman
ordusuna karşı Sovyetler Birliği tarafında savaşan Kırım Tatarları da vardır. Bu durum bütün Kırım
Tatarlarının Almanlarla işbirliği yapmadıklarını her hâlükârda kanıtlamaktadır.
O dönemde Alman işgal güçlerine karşı savaşan ve 250 Tatar çeteciden oluşan bir grup vardır. Bunlar
1942 yılı boyunca tamamen yok edilinceye kadar Almanlara karşı savaşmışlardır.52 Alman işgal
döneminde Almanların çetecilere karşı operasyonları esnasında kurşuna dizilen çeteciler arasında Ema
Bekirov, Nuriye Devletov, Zahide Halilov, İbrahim Bosnayev, Tahi Süleyman, Seyit Veli Arifov gibi
isimler bulunmaktadır.53 3 Kasım 1943 tarihli bir dokümanın bu hususta bilgi verdiği ifade edilmiştir.
Kızıl-Koba, Cafer-Berdi, Beyrat, Mamak ve Efendiköy gibi Tatar köylerinden gelen bir çağrıda temel
unsur: “Almanlara ölüm!!” dür.54
Werner Otto von Hentig’in rapor etmiş olduğu Kırım Tatarlarının mektuplarında da partizan faaliyetler
ile ilgili bazı malumatlara rastlanmaktadır. Tatar bir kadın Tajgan, Rayon, Karasubazar gibi köylerde
partizan faaliyetlerin varlığından ve 60 Alman ile 50 gönüllüden oluşan grubun partizanları
47
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kovmasından bahsetmektedir. Partizanlar çok hırsızlık yapmışlardır ve inekler, atlar ile koyunları
götürmüşlerdir.55
Kırım Tatarlarının ileri gelen simalarından olan Edige Kırımal bir makalesinde Kırım “gönüllü”
taburlarının tüm milliyetlere mensup yerli halkı savunarak dağ köylerine saldıran Sovyet çetelerine karşı
savaştıklarını bildirmektedir. Dağlık kesimlerde yaşayan bir kısmının da Sovyet çetecileri tarafından
ormanlara kaçırıldığını, böylece Kırım nüfusu ile Alman ordusu arasında anlaşmazlık yaratılmaya
çalışıldığını ifade etmektedir. Bu tahrik edici hareketler sonrasında Kırım’ın dağlık bölgelerinde 1943
yılının sonu ve 1944 yılının başında 80 Tatar köyü ateşe verilmiştir. Bu durum Alman ordusu ile Sovyet
çete birliklerinin arasında yapılan mücadeleler sırasında en çok zarar görenlerin Kırım Tatarları
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vaziyet içinde Kırım Tatarları kendilerini iki ateş arasında
hissetmektedirler. Ayrıca Sovyet çeteleri ve Kırım’ın Sovyet yeraltı teşkilatları içinde oldukça geniş
faaliyet göstermişlerdir. Aynı makalesinde Kırımal, bu hususlara gereken örnekleri de vermektedir.56
Vatanlarına sadık kalan Kırım Tatarlarından Ahmet Han Sultan’a 30 adet Alman uçağı düşürdüğünden
dolayı “Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verilmiştir. Kızıl Ordu bünyesindeki 11. Özel Tank Tümeni
subaylarından Yüzbaşı Nazım Demirkaya’nın başarılarından ötürü 13 adet madalya ve nişan ile
ödüllendirildiği, Çavuş Abdullah Settar’ın ise 7 adet nişan almış olduğu bildirilmektedir. Ayrıca
Kırım’ın korkusuz kadın çetecisi Havva Müslimov’dan da bahsedilmektedir. Türk Yazarı Ennan Aliyev
de Kırım’da 1941’de Perekop berzahının savunması sırasında Sovyetler Birlikleri safında “kahramanca”
ölmüştür. Edige Kırımal bu örnekleri sunduktan sonra II. Dünya Savaşı’nda Kırım Tatarlarının Sovyet
rejimine sadık kaldıklarını belirtmiştir. Bu bilgileri geç dönemde Sovyetler Birliği’nin yavaş yavaş
ortaya çıkardığını aktarmıştır.57
Edige Kırımal’ın bu bilgileri aktarmış olduğu tarih, “sürgün” hadisesinin tüm dünya tarafından
duyulduğu bir tarihtir. Sovyetler Birliği’nin kendi yanlarında savaşan Kırım Tatarları ile ilgili bilgileri
ortaya çıkardığı, bu bilgilerin ise yayınlanmaktan gocunulmadığına bakılırsa, Sovyet politikasında o
dönemde bir değişiklik olduğu görülmektedir. İlginç olan bir başka husus, Kırım Tatarlarının
“kahramanca” dövüştüklerinin zikredilmiş olmasıdır. Edige Kırımal ise Kırım Tatarlarının Sovyetler
Birliği’ne sadık kalmış olduklarını vurgulamaktadır. Bu düşüncenin baştan yanlış olduğu, Kırım
Tatarlarının ise kendi özgürlüklerinin peşinden koştukları vurgulanmalıdır. “Sadık kalma” ifadesi,
kendilerine takılmış olan zincirleri kıramamak ve bu esareti kabul etmek demektir. Kanaatimizce Kırım
Tatarlarının savaş esnasında kurtuluş yolu aramak adına mücadele etmiş olmaları çok doğaldır. Zira
bağımsız yaşamak, özgürlüğünü elde etmek her milletin hakkıdır. Fakat yıllar sonra bile esareti kabul
ederek Sovyetlere sadık kalındığının ifade edilmesi, düşüncelere vurulan zincirlerin kırılamadığının bir
göstergesidir. Tüm Kırım milletinin saygı duyduğu önder pozisyondaki bir şahsiyetin bu tür açıklamalar
yapması, topyekûn bütün halkı etkileyebilecek bir vaziyettir.
Partizan hareketler Kırım Bölgesi’nde güçlendikçe Almanlar Kırım’ın kontrollerinden çıkacağı telaşına
kapılmışlardır. Bundan dolayı Kırım halkına karşı daha sert davranmışlardır. Onların bu hareketleri
Kırım Tatarlarının partizan hareketlerin içinde yer almalarına neden olmuştur. Diğer ahaliyle birlikte
köylerde özellikle Kırım’ın dağlık bölgelerinde yaşayan Kırım Tatarları Nefs-i Müdafaa taburlarında
görev almamak için dağlara ve ormanlara kaçmışlardır.58 10.000’in üzerinde Kırım Tatarı Sovyet
partizanlarına katılarak Almanlara karşı mücadeleye girişmiştir.59 Partizanlara katılan veya Kızıl
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Ordu’da kalan Kırım Tatarlarının Alman işbirlikçilerinden daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Aslında
Ruslardan sonra Kırım’da Almanlara karşı savaşan partizanların en büyük bölümünü ve yerel gerilla
güçlerinin yüzde 20’sini oluşturanlar Kırım Tatarlarıdır. Özellikle Almanların binlerce Kırım Tatarını
zorunlu işçi olarak Almanya’da çalıştırmaya başlamasıyla sayıları artmıştır. Rusların yanında kalan
65.000 Tatarın neredeyse yarısı can vermiştir.60
Almanların Kırım Tatarlarına yapmış oldukları baskıya dair ise Alman arşiv belgelerinden kanıtlar
gösterilebilir. Genelleme yapılarak tüm halka yönelik de olsa bazı bildiriler dağıtılmıştır. Aşağıda yer alan
Yüksek Ordu Komutanlığı’nın çağrısı, yerli halkı Almanlardan uzaklaştırabilecek etkide bir bildiri
örneğidir:
Kırım Dağlarının Halkına,
“İkamet ettiği bölgede Kızıl Ordu’nun partizanlarını gözlemleyen veya varlıklarından haberdar olan
her Kırım sakini bunu derhal Alman makamlarına bildirmelidir. Bu olmazsa ve köylerin çevresinde
partizanlar bulunursa, söz konusu sorumluların vurulmasına ve tüm köyün yok edilmesine kadar en ağır
cezalarla yüzleşmek zorundadırlar.”
Kırım Alman Birlikleri Yüksek Komutanlığı61
Başka bir arşiv kaynağında ise bir gazete haberine yer verilmiştir. Bu haberin içeriğinde yerel halkla iş
birliği içinde Kırım’ın fethedildiği ve düşmanın geri püskürtüldüğü, Sovyetlerin yaratmış olduğu
yıkımın korkunç sonuçlarının ellerinden geldiğince düzeltilmeye çalışıldığı ve bu durumun güven
verdiğinden bahsedilmektedir. Fakat Gözleve halkının çoğu Almanların güvenini sarsmışlar ve Alman
ordusuna karşı mücadelede yer almışlardır. Suçlular vurularak ve evleri yıkılarak
cezalandırılmışlardır.62(EK 5) Bu uyarı Almanlar tarafından Kırım halkına yönelik tehditkâr örnektir.
Sovyetler için gizli faaliyet yürütebilecek olanlara karşı şiddetli cezalar uygulanacaktır.
Anlaşıldığı üzere Kırım Tatarları Almanların kendilerine karşı zalimce tutumundan ötürü Sovyetlerin
eline düşmüşlerdir. Kırım Tatar halkının Almanlara karşı göstermiş oldukları bu karşıt tavırlar bir
direniş ve mücadele örneğidir. Fakat bunu Sovyetleri çok sevdikleri için yapmamış olmalıdırlar.
Şartların getirmiş olduğu mecburiyetten ötürü boyun eğmemek adına bir çare olarak tepki
göstermişlerdir. Her iki tarafta savaşan Kırım Tatarlarını o dönemdeki tercihlerine göre 3 kısma ayırmak
mümkün olmaktadır: (1) Alman ordusu ile iş birliği yapan Kırım Tatarlarının bir kısmı, Almanlara esir
düşmemek ve daha rahat yaşamak amacıyla Alman ordusuna yazılmışlardır. Ayrıca orduda yer alırlarsa,
özgürlüklerine kavuşma umutları da vardır. (2) Diğer kesimi gerçekten Ruslardan kurtulma hayali kuran
kesimdir. (3) Üçüncü kısım ise Almanlara karşı duran ve Rusya’dan korktukları için ya da Rusya’ya
sadakatlerinden dolayı onların yanında duran grubu oluşturmaktadır.
Sonuç
Kırım Tatarlarının II. Dünya Savaşı esnasındaki mücadeleleri topyekûn bir bağımsızlık mücadelesinden
uzak bir görünüm arz etmektedir. Bunun en büyük delili bir kısmı Almanların yanında yer alırken bir
kısmının da Sovyetler Birliğinin yanında Almanlara karşı savaşmış olmasıdır. Almanlar savaş uzadıkça
yedek kuvvete ihtiyaç duymuşlardır. Bundan ötürü bölgenin şartlarını iyi bilen Kırım Tatar esirlerini
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orduya almayı düşünmüşlerdir. Bu vaziyete Kırım Tatarlarının ileri gelenlerinin ve Müslüman
Komitelerinin de sıcak bakmaları üzerine Alman ordusuna “gönüllü” adı altında asker toplanmaya
başlanmıştır. Kırım halkı bu hususta tüm samimiyetiyle Alman ordusunda yer almamış, esir olarak
eziyet çekmektense orduya yazılıp hiç değilse biraz daha rahat yaşamayı tercih etmişlerdir. Almanların
Kırım halkını tehdit etmeleri ve onlara karşı baskılarının da bu vaziyette büyük etkisi olduğu
söylenebilir. Sovyetler Birliği tarafından hain olmakla suçlanan Kırım Tatarları anlaşıldığı üzere
Almanlar ile topyekûn bir işbirliği yapmamış, yapılan işbirliği de her hâlükârda “gönüllü” olmamıştır.
Zira Kırım Tatarlarının bir kısmı da ayrıca Almanlara karşı Sovyetlerin tarafında yer almışlardır. Bu
hususta ne yazık ki ikiye bölündükleri ve iki büyük gücün arasında zarar gördükleri de anlaşılmaktadır.
II. Dünya Savaşı’nın şartları Kırım Tatarlarına “bağımsız bir Kırım” inşa etmek fırsatını vermemiştir.
Bilakis bu savaş, onları taraf tutmak mecburiyetinde bırakan gelişmelere sahne olmuştur. Almanların
savaşın ilerleyen dönemlerinde baskı ve tehditlerini arttırmaları hususu Kırım Tatarlarının Almanlardan
uzaklaşarak Sovyetlerin eline düşmelerine neden olan sebeplerden bir tanesidir. Almanlardan umut
bekleyerek Alman ordusunda yer alan Kırım Tatarları onların samimiyetsizliklerini böylece
görmüşlerdir. Zor kullanılarak Alman ordusuna yazılmış olan Kırım Tatarlarının ise çok büyük bir hayal
kırıklığı yaşamadığı gerçeğini tahmin etmek zor değildir. Dolayısıyla II. Dünya Savaşı sürecinde askerî
ilişkiler bakımından Kırım Tatarlarını tek bir çerçeve içinde değerlendirmek doğru değildir. Onlar
topyekûn Alman ordusunda yer almadıkları gibi Sovyet ordusunda da yer almamışlardır. Burada en
önemli vaziyetlerden biri Almanlar ile işbirliği yaparak Kırım Tatar halkının Alman ordusuna
yazılmasına öncülük eden Müslüman Komiteleri, Türk generalleri ve Kırım Tatarlarının ileri
gelenlerinin oynamış oldukları roldür. Bir milletin kaderine etki eden hususlar arasında o milletin öncü
isimlerinin ne kadar etkili olduğu da burada ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlık mücadelesinin başka bir
milletin üniformasının giyilerek kazanılamayacağı hususu çok açıktır ve Kırım Tatarları bu durumu II.
Dünya Savaşı esnasında zoraki de olsa tecrübe etmişlerdir.
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Abstract
The article presents the stages of formation and development of tourism in the Sheki-Zagatala region in
Azerbaijan. ShekiZagatala region is located in the northwest of Azerbaijan, on the southern slope of the
Greater Caucasus Mountains. This region covers the administrative districts of Sheki, Gabala, Oguz,
Gakh, Zagatala and Balakan with ancient history and great tourism potential. There are many
monuments here that tell about the ancient history of the region. There are about 100 state-protected
monuments registered in the region. In the rural areas of the region there are dozens of Albanian
monuments of the Vl-VIII centuries belonging to the ancient tribes of the Caucasus Albania and other
historical and architectural monuments which are important factors for the development of educational
tourism. The ancient history of each region that is part of the Sheki-Zagatala region has a positive effect
on the tourism potential of the whole region. The number of tourists visiting the Sheki-Zagatala region
of Azerbaijan, which is rich in ancient natural, historical and cultural tourism potential, is growing every
year. With the expansion of the areas serving tourism in the region (accommodation, food, transport,
excursions), there is an opportunity for the development of various types of tourism. Statistics and
marketing research of recent years give grounds to assert that every year the number of foreign guests
wishing to spend their holidays in Sheki-Zagatala region and get to know the region is growing. Thus,
the tourism opportunities and the nature of the current situation in the Sheki-Zagatala region prove the
existence of broad potential for tourism development. It is revealed that the presence of natural tourist
resources has determined the prerequisites for the flow of travelers, the creation of infrastructure in the
region.
Keywords: Tourism development, region, historical basis, infrastructure creation, resources

1. Introduction

Diverse travels throughout the history of Azerbaijan have played an important role in the formation and
development of various cultures and traditions in the region. It is especially necessary to note the
contribution of trade caravan routes, including the Great Silk Way, along which the travels of merchants,
pilgrims, artisans, historians, researchers to different regions of Azerbaijan were carried out (fig. 1). The
first trips to Azerbaijan were for trade, religious, political and educational purposes. The movement of
trade caravans passing through the territory of ancient Azerbaijan can be considered the first tourists.
On the other hand, the favorable natural and geographical conditions of the territories of Azerbaijan
greatly attracted the attention of people and for this reason, settlements appeared in these places in
ancient times. Based on the above, the history of tourism in Azerbaijan has very ancient roots. The books
of ancient scholars (from the 5th century BC) report on the geographical location, nature, economy,
borders, rivers, settlements, trade routes of Azerbaijan. Azerbaijan and its settlements, lakes, rivers, etc.
were indicated on the maps compiled by F. Mauro in 1459. These documents and maps are proof that
since ancient times Azerbaijan has been a profitable region for travelers from different countries [1-5].

Fig.1. The Great Silk Way
Great development potential of tourism in Sheki-Zagatala economic region available. Therefore, it is
currently relevant in tourism and recreation areas necessary work is being done to create infrastructure.
Tourism potential local and foreign in order to support tourism activities in the regions work is underway
to attract and promote investment.
2. Historical stages of tourism development
The history of the formation and development of tourism in Azerbaijan can be divided into four stages:
1) the period from ancient times to the beginning of the 19th century.
2) Azerbaijan as part of the Russian Empire 1806-1918
3) The period of Soviet Union 1920-1991.
4) Azerbaijan after the restoration of independence, from 1991 to the present day.
The first stage of tourism development in Azerbaijan is characterized by trade, religious, political and
educational travel. An example would be the Great Silk Way, i.e. the trade caravan route that passed
through Azerbaijan and connected China with the countries of Asia and the Mediterranean. This trade
road of caravans - the Great Silk Way was named so by the famous German explorer and geographer
F.F.Richtofen. The Great Silk Way had a great influence on the history and culture of many countries
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of the world, including Azerbaijan, creating centuries-old relations between the countries of the East
and West and determined the all-round development of peoples and countries in the world.
There are several versions about the beginning of the movement along the Silk Way according to
different sources:
1) III – II centuries before our era
2) IV century before our era
3) IX century before our era
According to ancient authors, one of the most active movements of the Great Silk Way passed through
the territory of Caucasian Albania in the territory of modern Azerbaijan. According to the records of the
outstanding philosopher and historian Strabo, Indian goods were transported by river routes through
Central Asia to the Gyurgan Sea (Caspian Sea), then by sea to Albania and along the Kir (Kura) River
to Iberia (Eastern Georgia), from there to Pontus Euxine (Black Sea), further to the Mediterranean
countries and other destinations. The important role of the cities of ancient Azerbaijan on the route of
the Great Silk Way, in the process of transportation, storage and redirection of goods, is noted.
Therefore, the cities through which these routes passed, had a certain infrastructure to serve foreign
travelers, merchants and caravans. According to archaeological excavations and ancient sources, the
regions of Gabala, Shemakhi, Barda and Mingechevir were transit cities, so in these cities the goods
brought were placed in warehouses and from there were transported to other cities of Caucasian Albania.
Several directions can be noted:
1) India - China - Central Asia - Mingechevir (along the Kura river);
2) Mingachevir - Barda - South Nakhichevan - the countries of the Middle East:
3) Mingachevir - Gabala - Shemakhi - Derbend - North Caucasus and beyond.
According to Arab sources, the cities of Azerbaijan Baku, Tabriz, Magara, Ardabil, Ganja,
Nakhichevan, Ordubad, Nukha (Sheki) and others have turned into trade centers, on the basis of which
Azerbaijan has established comprehensive trade relations with many eastern and western countries,
exporting oil, carpets, jewelry, handicrafts, saffron, salt, etc. Taking into account that the caravan trade
was considered an important source of income for the country, much attention was paid to its
development: surveillance posts were built to ensure the safety of merchants and caravans, roads,
bazaars with domes, bridges, rabats, caravanserais used as guest houses, maps were issued showing
important trade points and routes. It should be noted that in the Middle Ages, about 200 guest houses
functioned in Tabriz, about 100 guest houses were built on the Iran-Azerbaijan route by order of Shah
Abbas, which were intended to receive, accommodate and stay travelers [2].
In the middle of the XIV century, the city of Baku, which was located on the sea and dry routes Northern
Dvina - Volga - Caspian Sea - Baku - Iran - India, played a huge role in trade relations between East
and West. Therefore, it was necessary to build caravanserais in Baku, thus there appeared "India",
"Bukhara", "Persia", "Lyazgi" and others. Caravanserais "Multani" (XII-XIV centuries) and "Bukhara"
(XV -XVI century) in Icheri Sheher (Old City) in Baku and today they serve tourists. In 1806, the Baku
Khanate became part of Russia, which marked the beginning of the era of the development of a new
culture in Azerbaijan. The glory of Baku oil led to the flow of specialists from different countries of the
world to the city of Baku. Hotels were built, cinemas, night entertainment centers, a casino club for
guests and tourists were opened.
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Organized tourism in Azerbaijan began in 1908, a branch of the Crimean-Caucasian Club was opened
in Baku. One of the objectives of the club was to organize excursions to the Caucasus. Since 1910,
tourism began to develop more actively, although in 1917-1919 the activities of tourism organizations,
bureaus, and private offices were suspended. Further, in 1920, after the restoration of Soviet power in
Azerbaijan, the structures of union tourism institutions and organizations functioned. In subsequent
years, the geography of excursions gradually expanded and covered all regions of Azerbaijan, including
the north-western region.
Sheki-Zagatala region probably has the most complicated history in all of Azerbaijan. It was once the
northwestern region of the kingdom of Caucasian Albania, although no one can say for sure where the
western border of this kingdom passed [6]. The Persians destroyed Albania, then the Arabs came and
conquered everything, and then the Tsanar mountaineers recaptured what is now known as Kakheti from
the Arabs. At the same time, the state of Hereti was formed with its capital in the city of Sheki. We
know almost nothing about the rulers of Hereti and about his relationship with the Kakhetian kingdom.
In the XI century, Kakheti absorbed Ereti and from that moment the region we are describing became
the eastern outskirts of Kakheti. This lasted until the 17th century, when Shah Abbas gave some villages
to the Dagestani mountaineers - Avars and Tsakhurs. In the 18th century, the so-called Djero-Belokan
Free Society was formed here, and a little later the Sultanate with its capital in the village of Ilisu, which
is why it called itself the Ilisu Sultanate. Avars from the Dzher Gorge and Ilisu Gorge began to raid
Kakheti, and this war dragged on for 100 years. When Kakheti was seized by the Russian Empire, the
Djerts' raids became a headache for the Russian administration, the Russian army went to war on Jer
several times with varying degrees of success. Peace came only after the end of the Caucasian War in
1864.
3. The current state of tourism
After the 60s of the last century, resort and sanatorium services began to develop in the country. In
particular, in the 1970s, various sanatoriums (Mardakyan, Buzovna, Shuvelan, Pirshagi) were put into
operation in Absheron. In 1960–1990, the number of places in sanatoriums and boarding houses reached
6,000 seats. These enterprises served on average 250-300 people a year, including those from other
republics. The highest level of tourism development in Azerbaijan before gaining independence was in
1987. About 250 thousand tourists from 50 countries came to the republic that year. The transit routes
were attended by 20 thousand people. In the same year, 10 thousand citizens of Azerbaijan visited
foreign countries, and more than 300 thousand - the USSR. The Armenian-Azerbaijani conflict, which
began in 1988, led to the disruption of the management system in the tourism industry. All internal and
international tourist routes operating in Azerbaijan have been canceled. The well-known events in
Nagorno-Karabakh, the difficulties of the transition period, the rupture of economic and cultural ties had
a negative impact on the tourist movement.
The stabilization of the socio-political situation in our country since the mid-1990s has created
conditions for certain achievements both in tourism and in other areas. In modern times, the state pays
special attention to the development of tourism in Azerbaijan. The adopted programs in this area are a
vivid confirmation of this. The State Program for the Development of Tourism for 2002-2005 and 20102014 was a special place in the State Program of Socio-Economic Development of Regions of the
Republic of Azerbaijan for 2004-2008 and 2009-2013 years, Promotion of various types of tourism was
planned in the "Azerbaijan - 2020: a look into the future" concept [3]
The number of tourist complexes has greatly increased in recent years. Table 1 presents data on the
number of tourist complexes and tourists by year [4,5].
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Table 1. Number of tourist complexes and tourists by year
Year
Number of tourist complexes
Number of tourists

2019
75 %
32 00000

2012
57 %
24 84000

2002
23%
8 34000

Today tourism in Azerbaijan is developing rapidly; there have been positive changes in the tourism
sector. Construction complexes, hotels, tourist complexes, recreation areas, sanatoriums and consumer
services have been created, which, as they grow, will allow receiving a sufficient number of tourists.
2011 was marked as the “Year of Tourism” and appropriate measures were taken. In the same year,
several brand hotels were built in Baku, regional and international conferences dedicated to tourism
were held, and so on. Thus, the development of tourism, which brings great profits, is able to solve the
problems of socio-economic development, which in general will affect the transformation of tourism
into one of the main points of growth of the country's economy.
In the framework of the agreement (10.11.2021) between Azerbaijan, Russia and Armenia it was
analyzed the opening of a new corridor linking Nakhichevan with the western regions of Azerbaijan
and, accordingly, Turkey with Central Asia, which will significantly affect regional development,
including opening up wide opportunities for the development of tourism in the region.
3. Development of tourism in Sheki-Zagatala region
Sheki-Zagatala region is located in the northwest of Azerbaijan, on the southern slope of the Greater
Caucasus Mountains. This region covers the administrative districts of Sheki, Gabala, Oguz, Gakh,
Zagatala and Balakan with ancient history and great tourism potential. There are many monuments here
that tell about the ancient history of the region. There are about 100 state-protected monuments
registered in the region. The most ancient of them are the fortresses Perigala (V century), Armatai,
Tsingoz (XIV century), Sheitan, Zagatala. In the rural areas of the region there are dozens of Albanian
monuments of the Vl-VIII centuries: the village Mazikh and Akhakhdere (XII century), the village of
Pashan (XIII century), the village of Kebeloba (XIV century), Albanian towers have been preserved.
Isfahan, Tabriz, Lezgi caravanserais, the Gelersen-Gorersen fortress, the Yukhari Bash historical and
architectural reserve, etc. (Sheki), ancient castles (Gakh, Zagatala), traces of the Yaloylutepe culture
(Gabala), belonging to the ancient tribes of the Caucasus Albania and other historical and architectural
monuments are important factors for the development of educational tourism (fig. 2).

a)

b)
c)
Fig.2. Fortress a) Perigala, b) Sheitangala c) Gelersen-Gorersen
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The ancient history of each region that is part of the Sheki-Zagatala region has a positive effect on the
tourism potential of the whole region. The villages rich in historical monuments are mainly Kish, Tsar,
Gabizdere, Yukhari Tala and others.
The number of tourists visiting the Sheki-Zagatala region of Azerbaijan, which is rich in ancient natural,
historical and cultural tourism potential, is growing every year. With the expansion of the areas serving
tourism in the region (accommodation, food, transport, excursions), there is an opportunity for the
development of various types of tourism. Statistics and marketing research of recent years give grounds
to assert that every year the number of foreign guests wishing to spend their holidays in Sheki-Zagatala
region and get to know the region is growing. Many of them try to come to this beautiful place to get
acquainted with our culture, others - to touch the exotic nature, as well as to witness oriental hospitality.
According to the number of visitors to this region for recreation and entertainment, Sheki, Gabala, Gakh
regions are among the top three, and Sheki, Zagatala, Balakan regions are chosen for business trips. In
Sheki-Zagatala region, it is possible to develop various types of ecological tourism, taking into account
the available natural opportunities for mountain adventure (Zagatala, Sheki), rural green (Gakh, Sheki,
Gabala), hunting (Gabala, Zagatala, Balakan) [7,8]. Thus, the tourism opportunities and the nature of
the current situation in the Sheki-Zagatala region prove the existence of broad potential for tourism
development.
4. Tourism facilities
There are many mineral springs in Gakh, such as Oglanbulag, Gizilbulag, Mosku, Hamambulag, Bum
in Gabala, Khalkhal, Bugusshor and Agbulag in Oguz. There are several sanatoriums in the area.
Architectural monuments of Caucasian Albania are concentrated in the Sheki-Zagatala economic region.
The reason is that today's Gabala is the capital of Albania.
The Ilisu State Reserve is located in Gakh. There are suitable places for hunting in some areas of the
region. The Sumug Fortress and the Kurmuk Temple in Gakh are very important from a historical point
of view (fig.3).
"Zagatala" State Reserve, Zagatala Central Culture and Recreation Park - "Heydar" Park, "Zarifa
Aliyeva" Adma Park, "Dada Gorgud" Square are the favorite places of rest of the population of Zagatala.
The "Fairy" and "Devil" fortresses located in Zagatala are of great importance in terms of historical
tourism.
Oguz is called "Switzerland of Azerbaijan" due to its forest resources. The Marxal tourism zone located
in the Sheki region is especially different. Seven beautiful waterfalls are famous in Gabala. "GelersenGorersen" fortress and Khan's palace are of historical significance in Sheki. The Albanian temple built
in the village of Kish in Sheki is the first Christian church in the Caucasus.
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a)
b)
c)
Fig.3. a) Ilisu State Reserve, Gakh region b) Zagatala State Reserve c) Oguz

5. Conclusion
Thus, the article presents the stages of the formation and development of tourism in Azerbaijan,
including in the Sheki-Zagatala region. The important role of the Great Silk Way as a trade caravan
route on the territory of the country in the exchange of cultures and the development of trade relations
between the West and the East is assessed. It is shown that the presence of natural tourist resources has
determined the prerequisites for the flow of travelers, the creation of infrastructure in the region. The
prospects of a new corridor between Nakhichevan and the north-western part of the republic in the
development of tourism in the region are characterized.
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