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ÖN SÖZ
Ana teması “Kanuni’yi Anlamak” olan I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu’nu Trabzon Valiliği
himayelerinde, Ortahisar Belediyesinin desteği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 24 - 26 Nisan
2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Büyük bir katılımla KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve
Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda Siyaset Bilimi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Sanat
Tarihi, Edebiyat, Sağlık, Eğitim alanlarında 7 panel gerçekleştirildi ve 102 bildiri sunuldu. Sosyal bilimler
ağırlıklı bu sempozyumda gerçekleştirilen panellerde ve sunulan bildirilerde Şehzade Süleyman olarak 27
Nisan 1495’te Trabzon’da doğan, 15 yaşına kadar Trabzon’da yaşayan ve eğitiminin büyük bölümünü burada
tamamlayan Kanuni’nin devlet adamlığı, komutanlığı, şairliği ve kanun yapıcılığı yönleri ele alındı ve tartışıldı.
Bu kitabın ilk bölümünde panellerde sunulan bildirilere yer verilmiştir. İkinci bölümde konu alanlarına
göre sınıflandırılmış tam metin olarak hakem sürecinden geçen bildiriler yer almaktadır. Son bölümde özet
bildiriler ve posterler yer almaktadır. Kitabın ekler bölümüne üç günlük bir bilim şenliğini yansıtan
sempozyumla ilgili resimlere yer verilmiştir.
Bu sempozyumun gerçekleşmesinde önemli rolü ve destekleri olan Ortahisar Belediye Başkanı Sayın
Ahmet Metin GENÇ’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özverili ve titiz çalışmalarıyla bu sempozyumun başarılı bir
şekilde gerçekleşmesini sağlayan Sempozyum Başkanına ve Düzenleme kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayrıca, Kanuni’nin Zigetvar’daki mezarını araştıran ekip olarak Macaristan’dan gelerek sempozyuma ayrı bir
anlam kazandıran Prof. Dr. Janos Hôvâri ve Prof. Dr. Norbert Pap’a, Zigetvar Önünde Kanuni panelini
düzenleyen Prof. Dr. Ali Uzay PEKER’e, Geçmişten Günümüze Batı ile İlişkiler panelini düzenleyen Prof. Dr.
Haydar ÇAKMAK’a, Hukuk Tarihi Açısından Kanuni Dönemi panelini düzenleyen Prof Dr. Fethi GEDİKLİ’ye,
Türk Macar İlişkilerinden Kesitler panelini düzenleyen İsmail Tosun SARAL’a, İmparatorluktan Cumhuriyete
Trabzon panelini düzenleyen Prof.Dr. Hikmet ÖKSÜZ’e, Sultan Süleyman ve Trabzon panelini düzenleyen
Prof.Dr. Mesut ÇAPA’ya, Kanuni Döneminde Deniz Politikaları panelini düzenleyen Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK’e
ve çeşitli üniversitelerden çağrımıza katılarak gerek panelist olarak gerekse bildiri sunarak bu sempozyuma
bilimsel derinlik kazandıran bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Hazırlanan ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunulan I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman
Sempozyumu Kitabının genelde ülkemizin özelde Trabzon’un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkılar
sağlaması temennisiyle saygılar sunuyoruz.
Editörler
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Prof.Dr. Hasan KARAL
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PREFACE
We organized the 1st International Kanuni Sultan Süleyman Symposium, whose main theme was
"Understanding the Kanuni", under the auspices of Trabzon Governorship, with the support of the
Municipality of Ortahisar and the cooperation of Karadeniz Technical University on 24 - 26 April 2018. The
symposium was held with a large participation at Prof. Dr. Osman Turan Culture and Congress Center in the
Karadeniz Technical University. The seven panels were held in the fields of Political Science, Law,
International Relations, History, Art History, Literature, Health, Education and 102 papers were presented.
This symposium was a symposium on social sciences. The focus of the panels and presentations at the
symposium was Suleyman the Magnificent. Suleyman the Magnificent was born on 27 April 1495 in Trabzon
and lived in Trabzon until he was 15 years old. His education, command, poetry and legalism were
discussed.
In the first part of this book, the papers presented in the panels are included. In the second chapter,
there are papers that pass through the referee process as full text classified according to subject areas. The
last section includes abstract papers and posters. The annex section of the book contains pictures of the
symposium that reflects a three-day science festival.
We would like to thank the President of Ortahisar Municipality Ahmet Metin GENÇ for his important role
and support in the realization of this symposium. We would like to express our gratitude to the Symposium
President and the Organizing Committee for the successful realization of this symposium.
In addition, as a team investigating Kanuni's grave in Zigetvar, Dr. Janos Hôvâri and Professor Dr. Norbert
Pap came from Hungary and gave a special meaning to the symposium. We would like to thank to Prof. Dr.
Ali Uzay PEKER, who organized the panel Kanuni in Zigetvar, Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK who organized the
panel on the West from the Past to the Present, Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ who organized the panel on Legal
History in terms of Kanuni, İsmail Tosun SARAL who organized the panel of Turkish Hungarian Relations,
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ who organized the panel on From Empire to Republic Trabzon, Prof.Dr. Mesut ÇAPA
who organized the panel on Sultan Süleyman and Trabzon, Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK who organized the panel
on Marine Policies in the Legal Period and the scientists who have contributed to this symposium as a
panelist and by presenting papers at various universities.

Editors
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Prof.Dr. Hasan KARAL
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I. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SEMPOZYUMU
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 1453 yılında fethettikten sonra “Trabzon fethedilmeden fetih
tamamlanmamış sayılır“ diyerek 8 yıl sonra 1461 tarihinde Trabzon’u fethediyor, 28 yıl sonra 1489 yılında
geleceğin padişahı Yavuz Sultan Selim Trabzon’a Vali oluyor ve 23 yıl burada valilik yapıyor. Valiliğinin 6.
yılında 1495 yılında geleceğin cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Trabzon’un Ortahisar mahallesinde
doğuyor ve 15 yaşına kadar burada yaşıyor ve en önemlisi eğitimini burada alıyor.
Öyle bir eğitim alıyor ki Arapçayı, Farsçayı, Sırpçayı ve Çağatay lehçesini şiir yazacak kadar öğreniyor.
Batılıların hiç kimseye vermediği bir lakapla “Magnificent” “Muhteşem” sözcüğü ile onurlandırılıyor,
şairliğinden dolayı Muhibbi, kanun yapıcılığı ve uygulayıcılığı nedeni ile Kanuni Unvanlarını alıyor.
Kanuni’yi Anlatmaya 500 yıl gibi uzun bir süre yetmediği gibi bu sayfalar da yetmez. Ancak Kanuni’nin
kişiliği hakkında kısa bir yorum yapmak isterim.
Şarkiyatçı Ortalon’un Kanuni Sultan Süleyman devriyle ilgili sözleri, onun Kanuni Unvanına neden
aldığını göstermesi bakımından önemlidir;“ Sultan Süleyman’ın eserleri bir araya konulursa, en alt katta
muharebeleri, onun üstünde bıraktığı abideler ve en üstte ise kurmuş olduğu ilmi ve hukuki müesseseler
gelir. ”
“Her iyiliğin kaynağı adalettir.
Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş kötü iştir.”
“ Kuvvet kanundadır, kanun kuvvette değil“
“Her kim padişahım imdat diye bağırırsa
Ben onun padişahıyım.”
Hukuksuzluğun her türlüsünün hüküm sürdüğü 2000’li yıllarda 1500’lü yıllarda Kanuni unvanının ne
anlama geldiğini takdirlerinize sunuyorum.
Kanuni ayni zamanda bir gönül adamıdır.
Saltanat didükleri ancak bir cihan kavgasıdır
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
Ya şuna ne diyeceksiniz, Mevlana felsefesini bize hatırlatmıyor mu?
Aşk denizinin kıyısı yok
Kimse derinliğine ulaşamaz.
Ey gönül!
Gel, imtihan için bu denize bir de sen dal.
Kanuniden Öğrenecek daha çok şeylerimiz var;
Trabzon’da Çocukluğunu yaşayıp eğitim alan Kanuni, nasıl birkaç dili şiir yazacak kadar öğrenmiştir.
Bunun nedenini yeniden sorgulayıp, eğitim sistemimizi buna göre yönlendirmemiz gerektiği kanısındayım.
Mimar Sinan gibi mimarların, Baki ve Fuzuli gibi şairlerin, Barbaros Hayrettin ve Piri Reis gibi
denizcilerin, Kemalpaşa Zade, Sokullu Mehmet paşa gibi sadrazamların bu devrede yetişmesi bir tesadüf
olamaz.
Hay huydan vazgeç
Alemde sultanlık budur
Karıncanın öğüdüne kulak ver
Süleymanlık budur.
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Kanuni ile şair Baki’nin şiirle atışması çok ilginçtir.
Bâkî bed
Bursa’ya red
Nefy-i ebed
Azm-i bülend
Açıklaması: Huyu kötü olan Bâkî’yi Bursa’ya sürdüm. Orada devamlı kalsın. Yüksek kararım budur.
Padişahın bu hükümdarca ifadeleri şiirin sultanını çarpmıştı. Bâkî bu ağır ifadelere karşı derhal şu dörtlükle
karşılık verdi:
N’ola kim nefy-i ebed azm-i bülend oldunsa ey Bâkî
Bilesin ki cihân mülkü değil Süleymân’a bâkî
Şahâ! Azminde isbât-ı tehevvür eyledin ammâ
Buna çarh-ı felek derler, ne sen bâkî ne ben bâkî
Açıklaması:
“Şâir öncelikle kendine hitâben nasîhat ve tesellî makâmında şöyle demektedir: Üzme kendini ey Bâkî!
Padişahın yüksek kararı senin Cihan hakanının yanından uzaklaştırılman yönünde olsa ne olur ki…
Zira açıkca biliyorsun ki bu dünya Hazret-i Süleyman aleyhisselama bile kalmadı. (Bu Süleymân’a mı
kalacak? Bu isim benzerliği hatırlanmasa da muhatabın doğrudan padişah olacağı açıktır).
Ey Padişahım! Kararınızda -sıklıkla vâkî olduğu üzere- celâliniz, gazabınız pek sarih biçimde görülüyor
amma! Unutmayın ki bu dünya geçicidir, bana kalmadığı gibi, size de kalmaz.”
Şairler Sultanı Bâkî’ nin fermanı tebellüğ ettiği anda söylediği bu dört mısra birisi tarafından not edilip
padişaha takdim edildiğinde; ferman geri alınmış ve Bâkî çok sevdiği padişahından ve ilim çevresinden ayrı
düşmemiştir.
Kanuni devrinin büyük komutanlarından olan KANUNİ’nin akrabası Gazi Bali Bey, kendisine bir tuğ
daha verilip yükseltilmesini ister. Bunun üzerine Kanuni Gazi Bali Bey’e bir mektup yazar. Bu mektup bir ibret
vesikası niteliğindedir.
Peygamber efendimiz “Bir günün adaleti, yetmiş yıllık ibâdetten üstündür.” buyurmuştur.
Öyle insanlar var ki, ellerinde fırsat yok iken, salîh, âbit ve zâhit görünürler. Ellerine fırsat geçince
Nemrut kesilirler...
Hizmetinde kullandığın adamların dış hâllerine aldanma! Mala muhabbet göstereni, devlet
hizmetinde kullanma!
Zîra o adamlar ki, Allahın bana emânet ettiği halkı ezerler... Kıyâmet günü sorumlu benim!..
Ey Gâzi Bâli Bey!
Mansıbın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme! Ne dilediğin varsa benden iste!
Sana emânet ettiğim askerlerimin ve tebâmın; ihtiyarlarını baba, gençlerini evlât, çocuklarını da
kardeş bil... Bilhassa fukaraya şefkât ve muhabbetle ihsan kapılarını aç!
Kudüs, Kanuni’nin Mimar Sina’na yaptırdığı Surlarla çevrilidir. Bu surlarda 11 Kapı vardır. Halen bu
kapıların 7’si aktif durumdadır. Bunlardan biri El-Halil Kapısıdır.Üstünde;
“Lailahe İllellah, İbrahim Halilulah” yazmaktadır.
Allahtan başka ilah yoktur, ibrahim onun dostudur' . Hazreti İbrahim her 3 din için kabul edilen bir
peygamber olduğundan Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bu kapıdan kavga etmeden girip çıkmışlar ve
kavga etmeden yüzyıllarca birlikte yaşamışlardır. İşte size Kudüs barış formülü.
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Eski Trabzon Valisi Alaaddin YÜKSEL ve Eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman DEMİREL ile
birlikte 1995 yılında davetli olarak gittiği Zigetvar’da Türk Macar Parkının, Kanuni ve Zigetvarın komutanı
Zrinyi’nin büstünün ve Kanuni’nin temsili mezarının açılışına davet edilmiş ve oradan dönüşte Muhteşem
Kanuni Sultan Süleyman Vakfı kurulmuştur.,
O zamandan beri Vakfımız, Ülkemiz sınırlarını aşarak Ukrayna’dan ABD’ye, Zigetvar’ı içine alan birçok
faaliyet yapmış ayrıca iletişim ve yazılı basın vasıtası ile dünyanın her yerine ulaşmıştır. Yetkililerimizin ve
vakfımızın gayretleri ile Trabzon bir Kanuni şehri haline getirilmiştir.
Son olarak Macar bilim adamları Türk bilim adamları ile birlikte çalışarak Kanuni’nin mezarının
bulunması Macarların Kanuni Konusunda bizlerden çok daha ilerde olduğunun göstergesidir. Zigetvar’a
gittiğinizde Türk Macar Dostluk parkında Kanuni ve Macar Komutan Zrinyi’nin büstü yan yanadır. Zigetvar
kalesinde Kanuni’nin 21 günde yaptırdığı caminin içinde giysileri ile birlikte kendisi ve Komutanlarının temsili
maketlerinin bulunduğu çadır bulunmaktadır. Bugün bile Kanuni, Türk ve Macar milletleri arasında bir köprü
oluşturmakta, Trabzon, Zigetvar’ın kardeş şehir olması, Türk Macar bilim adamlarının ortak çalışmaları bunun
bir göstergesidir.
Yıllardan beri yaptığımız törenlerde, bir çok konuşmacı Kanuni konusunda Uluslararası bir
sempozyum düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak Orta Hisar Belediye başkanımız Avukat Ahmet
Metin Genç her konuşmasında bu sempozyumun yapılması gerektiğini özellikle vurgulamış ve 1. Uluslararası
Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu gerçekleştirilmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Sempozyum
Vakfımız öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığı, Ortahisar Belediye
başkanlığı, KTÜ rektörlüğü tarafından desteklenmiş ve gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumun ana teması Kanuni’yi anlamak” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda siyaset bilimi,
Hukuk, Uluslararası ilişkiler, Tarih, Sanat tarihi, edebiyat, sağlık, Eğitim alanlarında her türlü özgün akademik
çalışmalara yer verilmiş ve sempozyumu çok sayıda katılımcı ilgi ile takip etmiştir.
Sempozyumda, 4’ü Macaristan’dan olmak üzere ülkemizden 25’in üzerinde Kanuni konusunda ulusal
ve uluslararası ünü olan konuşmacılar tarafından 7 Panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ülkemizin 4 tarafından
100’ün üzerindeki araştırmacı bildiri ile sempozyuma katılmış ve bildiri sunmuştur.
Macar Eski büyük elçisi Janos HOVARİ, Macar Profesör Norbert PAP ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Uzay PEKER tarafından gerçekleştirilen “Zigetvar Önünde Kanuni” adlı
Panelde Macar ve Türk bilim adamları tarafından Kanuni’nin mezarının bulunması çalışmaları bizleri
heyecanlandırmış, bilim adına gururlandırmıştır. Gerçekleştirilen diğer panel ve sunumlarda son derce
önemli konular gündeme getirilmiş ve konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci Uluslararası
Kanuni sempozyumunu Zigetvar’da yapmayı planlıyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir.
Sempozyumun gerçekleşmesinde ve sempozyum kitabının basımında büyük katkısı olan yönetim
kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Adnan Baki ve Prof. Dr. Hasan KARAL’A, diğer yönetim kurulu üyelerimize,
büyük bir titizlikle bildirilerini gönderen bilim adamlarına, Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin
GENÇ’E ve bize katkısı olan tüm kurum yetkililerine teşekkür ederim. Saygılarımla
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı adına
Başkan
Prof. Dr. Ali BAKİ
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“Ey bu cihanın yüce imparatoru! Oğlum François Fransuva, Alman kralı Şarlken tarafından esir alınmıştır.
Ey Tanrı’nın kırbacı Türk! Oğlumu kurtar, sen ki doğunun, batının, tüm dünyanın yeryüzündeki güneşisin…”
Fransa kralı Fransuva’nın kurtarılması için annesi Düşes Dangolen tarafından yazılan bu mektupta belirtilen o
güneş, 27 Nisan 1495’te Türk ve dünya tarihine damga vuran önemli şahsiyetleri, devlet adamlarını yetiştiren
bir şehir olan Trabzon’da doğmuştu. 15 yaşına kadar Trabzon’da yaşayan, eğitiminin büyük bölümünü
burada tamamlayan o güneş, Doğu’da Kanuni, Batı’da ise Muhteşem Süleyman olarak adlandırılan Kanuni
Sultan Süleyman’ın ta kendisiydi.
1520’den 1566’da Zigetvar’da vefatına kadar, 46 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin hem en uzun süre görev
yapan hem de en çok sefere çıkan padişahı olan Kanuni’nin şöhreti sadece seferleri ve kazandığı zaferleriyle
değildi tabi. Üç kıtaya hükmeden ve adaletli yönetimiyle anılan Kanuni’yi askeri ve sivil alandaki evrensel
nitelikli kanuni düzenlemeleri de sınırları aşan bir üne kavuşturmuştu. Kanuni, büyük bir devlet adamı idi, iyi
bir komutandı, kanun yapıcı ve uygulayıcısı idi ve aynı zamanda iyi bir şairdi. Ünlü Şarkiyatçı Ortalon’un şu
sözleri Kanuni’nin nasıl bir padişah olduğunu göstermesi bakımından önemlidir: “Sultan Süleyman’ın eserleri
bir sıraya konulsa en altta muharebeleri, onun üstünde bıraktığı abideler ve en üstte ise kurmuş olduğu ilmi
ve hukuki müesseseler gelir.”
Türk ve dünya tarihinde önemli bir yer edinen Kanuni Sultan Süleyman gerek doğum yıldönümlerinde ve
gerekse vefat yıldönümlerinde çeşitli etkinliklerle anılır. Ancak doğumunun 523. yıldönümü bizim için ayrı bir
öneme haizdi. Zira bu yılki etkinlerin sadece bir anma programından öte ana teması “Kanuni’yi Anlamak”
olan uluslararası bir sempozyumla icra edilmesine karar vermiştik. Yerli ve yabancı onlarca akademisyen,
bilim adamı ve tarihçinin bildiri ve sunumlarıyla katkı verdiği sempozyumun hem icrası hem de bilimsel içeriği
yönüyle ilk olması kayda değer nitelikteydi. Bu çalışmaya verdiğimiz önemin bir gereği olarak sempozyum için
iletilen tüm bildiri ve sunumların kitaplaştırılmasını ve şehrimiz tarih ve kültür hafızasında yer almasını
arzuladık. Bu arzumuzu gerçekleştirmenin bahtiyarlığı ile; himayeleriyle sempozyumun uluslararası nitelik
kazanması için hep yanımızda duran Trabzon Valimiz sayın Yücel Yavuz’a, sempozyumun icrasında büyük
emek harcayan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki ve yönetim kurulu
üyelerine, salonlarını bizlere tahsis ederek bilime verdiği önemi ortaya koyan Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve üniversite yönetimine ve sempozyuma bildiri ve sunumlarıyla katkı
veren yerli ve yabancı tüm akademisyenlere teşekkürü bir borç biliyorum.
Trabzonlu cihan padişahı Kanuni’nin şanına yaraşır bir eser olması temennilerimle…

Av. Ahmet Metin GENÇ
Ortahisar Belediye Başkanı
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Sultan Süleyman Türbe Palankası Tarihi Kaynaklar, Kazılar ve Mimari Değerlendirme
Prof.Dr. Ali Uzay PEKER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kanunî Sultan Süleyman 1566’da, Macaristan’a düzenlediği son seferi sırasında, Zigetvar
Kalesi’nin fethinden bir gün önce otağında vefat etmiş; bedeni tahnit edilerek otağının içindeki tahtının
altında geçici olarak toprağa verilmiş; tahnit sırasında çıkarılan iç organları da gömülmüştü. Gömü yeri
üzerine, önce bir türbe daha sonra ise Vezîr-i âzam Sokullu Mehmet Paşa tarafından bir cami ve bir de
tekke inşa edilerek bir makam-külliyesi meydana getirildi. Külliye alanı, ahşap savunma duvarlarıyla
korunan bir kale (palanka) içindeydi. Zamanla ziyaretgâha dönüşen Türbe-Palankası etrafında bir
yerleşim oluştuğu özgün kaynaklardan bilinmektedir. Bu yerleşim, Zigetvar ve çevresinin 1689’da
Habsburglara terk edilmesini izleyen süreçte tahribata uğrayarak tümüyle yok olmuş, yapıların ortadan
kalkmasıyla beraber bağ ve bahçelik bir alan haline gelmiş, yeri zamanla unutulmuştur. 2012 yılında,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Macaristan Büyükelçiliği arasında iki ülkenin ortak tarihini
korumak hedefiyle bir protokol imzalandı. Buna ilaveten Zigetvar Seferi sırasında Kanuni Sultan
Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü türbesini bulmak ve yeniden inşa etmek üzere karşılıklı bir
Araştırma Destek Antlaşması da imzalanmıştır. 2013 yılında, Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi’ni
bulmak hedefli yeni bir araştırma projesi hayata geçirilmiştir. Projenin ilk aşamasında, özgün yazılı
kaynaklar ile görsel malzemelerin değerlendirilmesi, tarihi haritaların analizi, Zigetvar ve çevresindeki
arazinin jeoinformasyon teknikleri (GIS) ile modellenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan
elde edilen verilerin Zigetvar’ın kuzeydoğusunda Üzüm Tepesi olarak bilinen bir alanı işaret etmesi
üzerine saha çalışmalarına geçilmiştir. Yüzey araştırmaları, sondajlar, lazer (LIPAR) ve jeofizik taramaların
(GPR) araştırma bulgularını desteklemesi ve arazide türbe, cami ve tekkenin temel kalıntılarının
belirlenmesi sonucunda, alanda 2015 ve 2016 yıllarında ODTÜ’den Türk ve Pécs Üniversitesi’nden Macar
ekiplerinin ortak çalıştığı arkeolojik kazılar yürütülmüştür. Bu bildiri, araştırma ve kazı sonuçlarını
sunacaktır.
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1923-1938 Türk-Fransız İlişkileri
Prof. Dr. Haydar Çakmak
Gazi Üniversitesi

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilen Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin bir nevi, uluslararası
tapusudur. 20.Yüzyılın ilk çeyreğinde, uluslararası hukukun pek geçerli olmadığı, güçlülerin dikte ettirdiği
adaletin hüküm sürdüğü bir dönemde, Türkiye, birinci dünya savaşı galipleri ve zamanın en güçlü
devletleriyle masaya oturmak zorunda kalmıştır. Lozan barış antlaşmasında, Türkiye ile masada olan
güçlü ülkelerden biri olan Fransa ile arasında ki sorunların bir kısmı karara bağlanamamış ve sonra
müzakere edilmek üzere geri bırakılmıştır. Bu sorunları şu şekilde maddeleştirmek mümkündür. 1. Bu
dönemde Suriye’yi egemenliği altında bulunduran Fransa ile Suriye – Türkiye sınırının tespiti sorunu, 2Osmanlı Borçları ve Adana – Mersin demiryolunun satın alınması, 3- Osmanlı döneminde açılan, Türkiye
deki Fransız okulları sorunu 4- Bozkurt-Lotus gemileri kazası sorunu, 5- Hatay (Sancak) sorunu. Bu
sorunlar, Atatürk döneminin en ciddi sorunları arasında olup, ülkenin en zayıf olduğu dönemdir. Fransa
ise zamanın en güçlü ülkelerinden biridir. Dolaysıyla bu dönem Türkiye’nin kuruluş aşaması ve en zayıf
olduğu dönemdir, son on yılını savaşta geçirmiş bir ülkedir. Fransa ise Birinci Dünya savaşı galibi ve
dünyanın en güçlü ülkeleri arasındadır. Bu eşit olmayan şartlarda sorun çözmek Türkiye için zor bir
süreçtir.
Türkiye-Suriye Sınırının Tespiti: Suriye 1517-1918 yılları arasın da Osmanlı İmparatorluğu üyesi bir
ülke olarak kalmıştır. 1920-1946 yılları arasın da ise Fransa’nın sömürgesi olmuştur. Dolaysıyla Türkiye,
Suriye sınırını Fransa ile tespit etmek zorun da kalmıştır. Kurtuluş savaşı esnasın da batılı ülkeler arasın
da ilk kapsamlı anlaşma Fransa ile yapılmıştır. Fransa, 13 Eylül 1921 de Türk ordusunun Yunan ordusunu
yendikten sonra Ankara hükümetinin başarılı olacağını anlayınca, 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara da
Fransa adına politikacı ve diplomat Franklin Buyon ve Türkiye adına ise dışişleri bakan vekili Yusuf Kemal
bey imza etmiştir. Bu anlaşmanın 3, 7, 8 ve 9. Maddeleri toprak ve sınırla ilgilidir.3. Madde “Antlaşmanın
imzalanmasını izleyen iki ay için de sözü geçen hattın güneyine Fransız kuvvetleri ve Kuzeyine de Türk
kuvvetleri çekilecektir. Bu madde de ki sözü geçen hat ise 8. Madde de şu şekilde ifade edilmiştir: Sınır,
İskenderun körfezi üzerinden, Payasın güneyinden Meydan-ı Ekbeze doğru gidecek, oradan Suriye’ye,
Kamaba ve Kilis Türkiye’ye bırakılarak Çobanbey istasyonun da demiryolunu izleyecek, demiryolu
Nusaybin’e kadar Türk toprakların da kalacaktır. Nusaybin ile Cezinei İbn Omer arasında ki eski yol
Türkler de kalarak Dicle’ye varacaktır. Yolda her iki ülke de aynı hakka sahip olacaktır. Bu antlaşmanın
imzalanmasını izleyen bir ay içinde her iki taraf temsilcilerinin oluşturduğu bir komisyon bu hattı
saptayacaktır. Ancak, Fransa 8. Madde de sözü geçen bu komisyonun kuruluşunu ayak sürerek Eylül
1925 tarihine kadar geciktirmiştir. Eylül 1925 de kurulan sınır komisyonu sorunu çözememiştir. Fransa
sömürgesi Suriye-Lübnan yüksek komiseri, De Jouvenel, Şubat 1926 da Ankara’ya gelerek dışişleri bakanı
Tevfik Rüştü Aras ile görüşmeler yapmış ve nihayet sınır konusu, Kilis ve Payas bölgelerinde Türkiye
lehine küçük düzeltmeler yaparak çözülmüş ve 18 Şubat 1926 da bir sözleşme paraf edilmiştir. Bu
sözleşme de sadece sınır konusu değil aynı zaman da, uyuşmazlıkların diplomasi yoluyla çözümü,
mümkün değilse tahkime gidilmesi, taraflardan birine yönelen silahlı bir saldırı da diğerinin tarafsız
kalması, sınır da kaçakçılık, eşkıyalıkların önlenmesi ve ulaşım sorunları gibi birçok konuyu
kapsamaktadır. Bu sözleşmenin anlaşmaya dönüşmesi için Fransa kasıtlı olarak imzayı geciktirmiştir.
Nedeni ise Türkiye - İngiltere arasın da devam eden ve ciddi sorunlar yaşanan Türkiye-Irak sınırının
özellikle de Musul vilayetinin Türkiye’ye katılımıyla ilgili çıkan uyuşmazlıktır. Fransa, bu dönem de yakın
müttefiki olan İngiltere’ye destek vermek ve birlikte hareket ettiklerini göstermek için beklemiştir. Musul
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sorunu İngiltere’nin himayesin de olan Irak’ın lehine çözülmesi üzerine 30 Mayıs 1926 tarihin de Ankara
da Tevfik Rüştü Aras ve Fransa’nın Ankara büyükelçisi tarafından imza edilmiş ve Fransa’yla bir sorun
daha çözülmüş oldu. 1921 Antlaşmasının, dokuzuncu maddesin de ise “ Osmanlı hanedanı kurucusu
Osman Gazinin dedesi Süleyman Şah’ın Türk Mezarı adıyla anılan mezarın bulunduğu Caber Kalesi Türk
Bayrağı altın da, Türk koruyucuları gözetimin de Türk mülkü olarak kalacaktır. İfadesi bulunmaktadır.
Suriye de 2011 yılında çıkan iç savaşta zarar gören ve yıkılma tehlikesi nedeniyle, Süleyman Şah
türbesinin yeri 22 Şubat 2015 tarihin de, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani bölgesin de bulunan,
Türk sınırına çok yakın Eşme köyüne getirilmiştir.
Osmanlı Borçları ve Adana-Mersin Demir Yolunun Satın Alınması: Osmanlı hanedanı borç para
almayı bir zül olarak görmekteydi. Özellikle dış borca tamamen karşıydı. Ancak ülke de devlete borç
verecek kadar zengin kişi ve bankalar da yoktu. Belki birkaç tane azınlık ( Yahudi, Rum ve Ermeni) banker
ve iş adamının oluşturduğu konsorsiyumlar vasıtasıyla borç para bulmaları mümkün olurdu. Zaten
Osmanlı yönetimi ilk borçlanmayı 1840 yılın da yerli, azınlıklardan Galata bankerlerinden Alleon ve
Baltacıların kurduğu “ İstanbul Dersaadet “ bankasından yerel borçlanma yapmıştır. İlk dış borcu ise
Kırım savaşı (1853-1856) esnasın da İngiltere ve Fransa’dan yapılmıştır. Zira, Kırım savaşı, zaten bozuk
olan Osmanlı maliyesini zora sokmuştur. Bu savaşta Ruslara karşı, Türklere destek veren İngiltere ve
Fransa da, Osmanlıyı kendilerine bağımlı ve güçsüz hale getirmek için borçlanmasını teşvik etmiştir.
Savaşı sürdüremez hale gelen Osmanlı yönetimi, borç almak zorun da kalmıştır. Sultan Abdülmecit, 4
Ağustos 1854 de yayınladığı bir fermanla, borç akdi yapılmasına izin vermiştir. Bu izinden sonra, 24
Ağustos 1854 tarihin de, birisi Londra ( Palmer),diğeri de Paris te (Goldschimith) faaliyet gösteren iki
finans kuruluşu, Mısır dan alınan vergiler karşılığı olarak Osmanlıya, 200.000 sterlin borç vermiştir.
Osmanlı İmparatorluğu, çoğunluğu Fransa ve İngiltere olmak üzere 1854 den 1876 yılına kadar 15 kez
borçlanma yapmıştır. Bu 22 yıl içerisin de 239 milyon borç vermiş, 112 milyon peşin faiz keserek 127
milyon lira para vermişlerdir. Osmanlının, sıkıntılı dönemini kullanarak, adeta bir soygun muamelesi
yapmışlardır. Osmanlı Nisan 1876 yılından itibaren dış borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Alacaklıların
ve lobilerin baskısı neticesinde, Eylül 1881 de Borçlularla, Osmanlı yönetimi arasın da anlaşma
görüşmeleri başlamıştır. 20 Aralık 1881 de ünlü “Muharrem Nizamnamesi” Bu görüşmeler neticesin de
imzalanmış ve ilan edilmiştir. Bu nizamnameyle Osmanlının mali ve ekonomik yönetimi yabancıların eline
geçmiştir. Bu nizamnameye dayanarak “Duyunu Umumiye İdaresi- Genel Borçlar İdaresi” kurulmuştur.
Duyunu umumiye yedi üyeden oluşmaktaydı, bu üyeler en fazla borç veren ülke temsilcileriydi, Fransa,
İngiltere, Almanya, Avusturya ve İtalyan’dı. İki temsilci de Osmanlı vatandaşıydı. İdarenin başkanlığını da
dönüşümlü olarak, en fazla borç veren İngiltere ve Fransa temsilcileri yapmaktaydı. Osmanlı Maliye ve
ekonomi yönetimi bu kuruluş vasıtasıyla yönetilmeye başlanmıştır. Müzakereler sonun da borçlarda az
da olsa bir indirim sağlanmış ama faiziyle birlikte toplam borç 252 milyon 801 bin 885 Osmanlı altın
lirasını bulmuştur. Duyunu Umumi yönetimi, o dönemde devletin en fazla gelir sağladığı, başta, Tütün,
Tuz, İpek, balık ve alkollü içecek ticaretinden sağlanan vergiler olmak üzere 13 farklı sektör gelirine el
koymuştur. İkinci Abdülhamid döneminin en kötü olaylarından birisi olarak Türk tarihin de yerini almıştır.
Duyunu Umumiye kurumun da çalışmak imtiyazlı bir durum haline gelmiştir. Normal devlet
memurlarının birkaç misli maaş ve imtiyazlar elde etmiştir. Devletin ekonomi ve mali işlerde çalışan 5472
memuru varken, Duyunu umumiye çalışanı 9000 kişiyi bulmuştur. Bu idare, her yıl, Osmanlı devlet
gelirinin %31.5 ne el koymuştur. Borçların daha çabuk ödenmesi için 27 Mayıs 1883 de Avusturya dan
Viyana da Anstald kredi şirketi, Almanya Berlin den Banker S. Bleichroeder, İstanbul dan Osmanlı bankası
ve dolaysıyla, Fransızların da ortak olduğu, uluslararası Reji şirketi kurulmuş ve 14 Nisan 1884 de
faaliyete başlamıştır. Reji şirketi, daha sonra çok konuşulmuş ve rahatsızlık yaratmıştır. Şirketin genel
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müdürlüğüne o dönem Osmanlı bankası genel müdürü olan Fransız, Emil Deveaux getirilmiştir.
Osmanlıca, Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekül Menfaa Reji Şirketi veya Müşterek-ül Menfaa
İnhisarı Duhanı Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Fransızca ismi ise Société de la Régie Cointeressée des Tabacs
de l’Empire Ottoman. Bu şirket Osmanlı toprakların da tütün, tuz ve alkolün tekelini almıştır. Köylünün
ürününü kendi istediği fiyattan almış ve istediği fiyattan da satmıştır. Şirketin alım fiyatı çok düşük
olduğundan çiftçi ürününü gizlice başka kişilere satmak zorun da kalmış ve satış fiyatları da yüksek
olduğu için ülke de kaçakçılık başlamıştır. Şirket bunu önlemek için, kendi silahlı kolluk kuvvetlerini
kurmuş ve vurma yetkisi almıştır. Bazı kaynaklara göre 1884-1925 yılları arasın da, on binin üzerinde
köylü ve kaçakçıyı öldürmüştür. Üzerlerinde bir kontrol ve hesap verecekleri bir merci olmadığı için,
köylüden tütününü üç kuruşa alıp on kuruşa geri onlara satar duruma gelmiştir. Alım ve satım fiyatlarını
rejinin kendisi belirlemekteydi. Bu şirket ve yetkileri cumhuriyet döneminde, 26 Şubat 1925 de
kapatılmış ve 1 Mart 1925 de bedeli ödenerek millileştirilmiştir. Duyunu Umumiye idaresi birinci dünya
savaşı süresince de alacaklara borcunu ödemeye devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, birinci dünya
savaşından yenik çıkınca, çok kötü şartlar da, 30 Ekim 1918 de Mondros mütarekesi ve 10 Ağustos 1920
de Sevr barış antlaşmasını imza etmiş ve ülke yabancı güçler tarafından paylaşılmıştır. Sevr barış
antlaşmasında Osmanlı Devleti ibaresi yerine “Türkiye” ibaresi kullanılmıştır. 1919-1922 yılları arasın da
yapılan Kurtuluş Savaşı başarılı olunca, alacaklı devletler ve duyunu umumiye meclisi muhatap olarak
yeni kurulan Ankara hükümetini ve Lozan barış antlaşmasından sonra da Türkiye Cumhuriyetini muhatap
almıştır. Lozan barış görüşmelerin de alacaklı devletler, özellikle de daha fazla alacaklı olan Fransa ciddi
sorunlar çıkartmıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Duyunu Umumiye idaresi ve uluslararası mali
denetim komisyonunu tanımadıklarını ve kabul etmediklerini ilan etmiştir. Yoğun tartışmalar ve
pazarlıklar neticesin de, Lozan Barış görüşmelerinde borçlar konusu da çözüme kavuşmuştur. 24
Temmuz 1923 de Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve 6 Ağustos 1923 de yürürlüğe girmiştir.
Antlaşmanın 46. Maddesin de, Osmanlı borçları, Balkan Savaşları (8 Ekim 1912- 10 Ağustos 1913) sonun
da Osmanlıdan toprak alan ve Osmanlı dan ayrılarak ülke olan 15 devlet( Türkiye, Suriye-Lübnan, Irak,
Filistin, Ürdün, Hicaz, Yemen, Necit, Asir, Maan, Yugoslavya, Arnavutluk, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan )
arasın da paylaştırılması prensibi belirlenmiştir. 47. Madde de ise bu ülkelere düşen borç miktarının
Duyunu Umumiye idaresi tarafından belirlenmesi görevi verilmiştir. Bu idare tarafından belirlenen borç
tutarına itirazı olan ülkelerin anlaşmazlıklarını Milletler Cemiyetine bildireceği ve cemiyetin atayacağı
hakemin alacağı kararların da kesin olacağı, itiraz hakkının kalmayacağı karara bağlanmıştır. Duyunu
Umumiye idaresi Kasım 1924 de borçlu ülkelere borçlarını ve yıllık taksitlerini bildirmiştir. Yapılan
hesaplamalara göre, Türkiye, 1912 öncesi Osmanlı borçlarının %67’ni, Yunanistan %11’ni, Lübnan ve
Suriye %8’ni ve geriye kalan %14’nü ise Osmanlıdan toprak kazanan ülkeler ödeyecektir. 1912’den
Osmanlının yıkılışına kadar aldığı borçların ise %75.54’nü ödeyecekti. Bu oranlarda zaman içinde yapılan
müzakereler ve Milletler Cemiyetinin hakemliğinde küçük değişiklikler yapılmıştır. Örneğin 1912 öncesi
belirlenen borçların yüzde 67’ni, yüzde 75.54’nü değil yüzde 62.25’ni ve yüzde 73,59’nu Türkiye
ödemiştir. Lozan Antlaşmasının 49. Maddesi gereği, en büyük alacaklı olan Fransa ile Türkiye, Lozan
antlaşması sonrası bir araya gelmiş ve belirlenen prensipler çerçevesin de borcun ödenmesi
müzakerelerini Ağustos 1925 de başlamışlar ve 13 Haziran 1928 de sonuçlandırmışlardır. Müzakere
sonucun da, Türkiye toplam 107.528.463 Lira ödemeyi kabul etmiştir. Bunun 82.456..377 lirası ana para,
geri kalanı da faizidir. Türkiye’nin her yıl ödeyeceği miktarlar belirlenmiştir. Ancak 1929 dünya ekonomik
krizi başka ülkeler de olduğu gibi, Türkiye’yi de güç durum da bırakmış ve ödemeler aksamıştır.
Görüşmeler neticesin de Türkiye-Fransa yetkilileri Paris te 22 Nisan 1933 de yeni bir ödeme planın da
anlaşmışlardır. Ancak iki yıl sonra yeni bir ekonomik kriz baş gösterince taraflar tekrar konuyu müzakere
etmiş ve nihayet 29 Nisan 1936 da Fransız-Türk ödeme anlaşması yapılarak, Türkiye geri kalan Osmanlı
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borcunun son taksitini 5 Mayıs 1954 de ödeyerek bu kötü mirası ortadan kaldırmıştır. Türkiye-Fransa
arasın da borçlar ve diğer sorunlar tartışılırken, bir diğer sorun olan, Osmanlı döneminden kalan ve
kapitülasyonun kötü hatırasını çağrıştıran Adana-Mersin demiryolunun hala bir Fransız şirketi tarafından
işletilmesi Türk hükümetini rahatsız etmekteydi. Bu rahatsızlık sadece siyasi ve ekonomik değil ayrıca kısa
bir demir yolu hattının genel demir yolu ağı içerisin de işletme sorunları da çıkartmaktaydı. Hükümet 10
Ocak 1929 da çıkarttığı bir yasayla Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolu hattını
millileştirmek istedi. Ancak Fransa sert bir tavırla buna karşı çıktı. Hükümette aynı sertlikte bir metni
kaleme alarak bir telgrafla İstanbul basınıyla da bunu paylaştı. Hükümet bu telgrafta, Fransa bu mesele
de alacağı kararla iki ülkenin gelecekteki ilişkileri hakkında hüküm verecektir, diyerek bu konun Türkiye
için çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Fransa olayın ciddi boyutlara varabileceğini görmüş ve kendisi
için de çok önemli olmayan kısa bir demiryolu ağını Türkiye’ye terk etme kararını bildirmiştir. 22 Haziran
1929 da iki taraf arasın da Ankara da varılan bir anlaşmayla Adana-Mersin demiryolu satın alınarak
millileştirilmiştir.
Türkiye deki Fransız Okulları Sorunu: Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan ciddi sorunlardan
birisi de Osmanlı döneminde açılan yabancı okullardır. Osmanlı imparatorluğun da iki farklı kategori de
yabancı okul vardı. Birincisi, İmparatorluğun sınırları içinde yaşayan gayr-ı Müslüm tebaanın çocukları ve
din eğitimi için açtıkları okullar. Bunlar, Rumlar, Bulgarlar ve Ermeniler gibi. İkinci kategori de olanlar ise
dışarıdan, diğer ülkelerin, Osmanlı yönetiminden izin alarak açtıkları okullardır. Bu devletler, Fransa,
Avusturya, İtalya, Rusya, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleridir. Osmanlı İmparatorluğun da
ilk yabancı devlet okulunu Fransa açmıştır. 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman, zamanın şartların da,
güçlü bir ülke konumundayken imparatorluğun çıkarı gereği Fransa’yı diğer Avrupalı ülkelere karşı
kullanmak ve Avrupa’yı bölmek için Fransa kralı II. François ‘ya özel imtiyazlar (Kapitülasyonlar) vermiştir.
Bu çerçeve de Fransa da 1539 yılın da kurulan Çizvitler (İsa’nın Fedaileri) 1583 yılın da Galata da bulunan
Saint Benoit Kilisesinde açtığı okul Osmanlı da açılan ilk yabancı okul olmuştur. Bu tarihi okul,
günümüzde Saint Benoit Lisesi olarak varlığını sürdürmektedir. Fransa, 17. Yüzyıl dan itibaren dini okullar
açmaya devam etmiş ama en fazla 19. Yüzyıl da okul açmıştır. Bunun nedeni diğer ülkeler de okul
açmaya başlayınca Fransa ilk olma ve en fazla okul açan ülke olma özelliğini korumak için 19. Yüzyılda
daha fazla okul açma gayretin de bulunmuştur. Örneğin bugün de varlığını sürdüren, 1824 de, Saint
Pierre, 1839 da Notre Dame de Sion, kız lisesi, 1864 de Saint Joseph, 1868 de Hıristiyan ve Müslüman
çocukların birlikte eğitim gördüğü, Galatasaray Mektebi Sultanisi, 1871 de Saint Esprit, en çok bilinen
okullarıdır. Fransa da diğer ülkelerin yaptığı gibi bu okullar sadece dini eğitim değil aynı zaman da
matematik, fizik ve tarih gibi dersler de ilave ederek normal okul durumuna gelmiş ve birçok okuluna
Müslüman öğrencileri de almıştır. Ancak, eğitim sistemine karma bir okul olarak değil Hıristiyan eğitimini
Müslüman çocuklara da uygulamıştır. Bu durum bazı ailelerin tepkisini çekse de çocuklarını bu okullara
göndermeye devam etmişlerdir. Zira Osmanlı devletinin yeterli ve iyi düzeyde eğitim kurumları olmadığı
için aileler biraz da zorunluluktan çocuklarını göndermişlerdir. Fransa ve diğer ülkeler, bu okulları sadece
İstanbul ve Anadolu da değil aynı zaman da Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak gibi bölgelere de okullar
açmışlardır. Örneğin, Amerikalıların Beyrut Amerikan Üniversitesi, Antep Tıp Mektebi, Fransa’nın Beyrut
ta açtıkları Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi bunlardan birkaçıdır. Amerikalı misyonerler, okul açmada
Fransa dan ve diğer Avrupalı ülkelerden çok sonra okul açmaya başlamışlar ama sayısal ve Osmanlı
ülkelerin de dağılım olarak daha güçlü hale gelmişlerdir. Amerikalıların açtığı ilk eğitim kurumu 1863 de
Protestan Robert Kolejidir. Sonra Beyrut, Harput, Mardin, Tarsus, Kayseri, Antep ve Merzifon gibi
Anadolu kentlerine yayılmışlardır. Osmanlı yönetimi bu yabancı okullardan çok rahatsızlık duymaya
başlamıştır. Zira önceleri, yabancı ülkeler dinlerini, kültürlerini ve dillerini öğrenmeleri için bu okulları
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açmışlar ancak daha sonraları, Müslümanlar arasın da dinlerini, kültürlerini ve dillerini yaymak için
kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca Müslüman çocukları da Hıristiyan çocuklar gibi eğitmeye başlamışlar.
19. Yüzyıldan itibaren de Osmanlı toprakların da yaşayan önce Hıristiyanları sonra da, Müslüman olup ta,
Türk olmayan Osmanlı tebaasını Araplar ve Arnavutlar gibi, onları Osmanlı idaresine karşı kışkırtmışlar ve
bağımsızlık yönün de eğitip, desteklemişlerdir. Osmanlıya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Arap
liderlerin tamamına yakını yabancı okullardan mezun olan insanlardır. Özellikle Hıristiyan Araplar,
bağımsızlık hareketlerine öncülük etmişlerdir. Osmanlı yönetimi, yabancı ülkelere verdiği imtiyazları
kaldıracak güçte değildi dolaysıyla çok rahatsız olduğu bu yabancı okullardan kurtulmak için çeşitli
yöntemler denemiş ama başarılı olamamıştır. Örneğin 1867 de çıkarttığı “Nizamname” ile yabancıların
toprak alma ve mülk edinmelerine kıstaslar getirmiştir. Bunun amacı okul yapmak için emlak ve arazi
alımlarının önüne geçmektir. Ancak yabancılar bir yolunu bulup okul açmaya devam etmiştir. 1869 da
çıkarttıkları “Maarif Nizamnamesi” ile yabancı okulların açılmasına belli şartlar getirmişlerdir. Okul
açılması istenilen bölge de yeteri kadar yabancının bulunması, bir ihtiyacın olması şartı, yeterli bina,
öğretmen kadrosunun çıkartılması ve Maarif Nezaretinden ( Milli Eğitim Bakanlığı) izin alınması şartları
getirilmiştir. 1876 da kabul edilen “Kanuni Esasi” yani Anayasa da yabancılar konusun da yeni
düzenlemeler getirmişler ama arzu ettikleri neticeyi alamamışlardır. 1886 da Maarif Nezaretinde (Milli
Eğitim Bakanlığı) bir müfettişlik idaresi kurulmuştur. Müfettiş Zühdü Paşa 1893 de Sultan 2.
Abdülhamid’e sunduğu araştırma raporun da yabancı okulların, çıkartılan hiçbir kanuna uymadıkları, ülke
de bulunan 4547 okuldan 4049’un da ruhsat olmadığı ve bu ruhsatsız okulların 413 tanesi yabancı okul
olduğunu bildirmiştir. 1895 de Osmanlı yönetimi, Rumeli ve Anadolu da bulunan yabancı okullar da,
maaşlarını devletin vereceği Türkçe öğretmenleri görevlendirmek istemiştir. Bütün yabancı okullar buna
karşı çıkmışlardır. Özel okullara söz geçiremeyen Osmanlı idaresi, bu okullar da alınan diplomaların
geçerli olması için Maarif Nezaretinden izin alma zorunluluğu getirmiştir. Ancak, yabancı okulların
kontrolü ve devlete karşı dış güçlerle iş birliği önlenememiştir. 1908 de 2. Meşrutiyetin ilanından sonra,
batıya, biz daha demokrat ve azınlık haklarına daha saygılıyız. Dolaysıyla yabancı okullara bir disiplin, ülke
bütünlüğüne saygılı hale ve iç yasal düzene uymaya zorlanmış ve tamamen olmasa da kısmen başarılı
olunmuştur. Örneğin bazı yabancı okullarda Türkçe öğretmenine ve devletin müfettişlerine ses
çıkartmamışlardır. Bu durum uzun sürmemiş, Balkan Savaşının (1912-1913) başlamasıyla eski haline
dönmüştür. 1914 de Birinci dünya savaşı başlayınca Osmanlı imparatorluğu fırsattan istifade ederek,
başına büyük bela olan bütün imtiyazları (Kapitülasyonları) kaldırdığını ilan etmiştir. Bu karardan sonra
da Osmanlı toprakların da bulunan ve ihanet yuvaları olarak tarif edilen, yönetimin nefretine varacak
kadar kızdığı bütün yabancı okulları Maarif Nezaretine bağlamışlardır. Türkçe, Türk tarihi ve Türk
coğrafyası dersleri Türkçe olarak Türkler tarafından verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum,
Osmanlının savaştan yenik çıkması ve 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesinin imza edilip,
imparatorluğun işgal edilmesiyle son bulmuştur. Yabancı okullar eski düzenine geri dönmüştür. Savaş
başlamadan önce, yapılan bir sayım da Osmanlı toprakların da 1506 yabancı okul bulunmaktaydı. Bu
okullarda çoğu Müslüman çocuklardan oluşan 61.680 çocuk okumaktaydı. 1450 ilkokul, 46 Lise ve 10
yüksekokul bulunmaktaydı. 534 okula sahip olan ABD ilk sırada, 502 okul ile de Fransa ikinci sıradaydı.
Ayrıca Osmanlı tebaası olan Rumların 3500, Ermenilerin ise 2500 okulları mevcuttu. Osmanlı toprakları
dağıldıktan sonra 1922 de Misak-i Milli sınırlarında 113 Fransız okulu kalmıştır. 71 okul İstanbul da, 35
okul Anadolu da, 7 okul da Trakya da bulunmaktaydı. Bu okullar da toplam, 21.249 öğrenci
bulunmaktaydı. Ankara hükümetiyle Fransa arasın da 20 Ekim 1921 de imzalan Ankara anlaşmasın da
Fransız okullarıyla ilgili mektup teatisin de bulunulmuştur. Ankara hükümeti, 1915 yılında yabancı okullar
için yayınlanan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi doğrultusun da hareket ettikleri ve Türkiye çıkarlarına
karşı davranmadıkları taktir de varlıklarını sürdürebileceklerini belirtmiştir. İstanbul da ki Fransız yüksek
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komiseri General Pellé 15 Mart 1922 de başbakan ve dışişleri bakanı Poincaré’ye gönderdiği mektupta
Fransız okullarının geleceği konusun da endişe duyduğunu belirtmiştir. Kurtuluş savaşı başarıya
ulaştıktan sonra, Ankara hükümeti yabancı okullar konusunu ciddiye almış ve 1922-1923 eğitim yılında,
halen yürürlükte olan 1915 talimatnamesine uymayan okulların kapatılacağı uyarısın da bulunmuştur. 30
Kasım 1922 de, Adana valisi Refet bey, Kilikya, Fransa misyon şefi De Standfort’a resmi bir yazıyla, Adana
da bulunan Fransız okullarının kurallara uymadığı için kapatıldıklarını bildirmiştir. Ankara hükümeti,
yabancı okullar konusunu ülkenin iç işi olduğu ve hükümetin aldığı eğitim kararlarına uymak zorunda
olduklarını düşünürken, Fransızlar, okulların dokunulmazlıklarının olduğunu söylemekteydiler.
Fransızların amacı okulların Osmanlı döneminde ki gibi devam etmesini istiyorlardı. Lozan barış
görüşmeleri başlamasından bir gün sonra Maarif Vekili, Safa bey, Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği
demeçte özetle şöyle diyordu: Maziyi katiyen unutmayız, bu müessesatlar (Kurumlar) şimdiye kadar
samimi bir maksatla çalışmamışlardır. Memleketi inhilale (dağılma) sevk eden, muhtelif yerlerde Şuriş
(kargaşa) ve isyan çıkaran unsurların birçoğunu, bu mekteplerin yetiştirdiği insanlar teşkil etmektedir.
Memleketimiz de yaşamak isteyen ecnebi müessesesi kanunlarımıza harfiyen uyacaktır. Lozan barış
görüşmelerin de Fransa eski düzenin devamı için çok uğraşmış ancak Ankara bu istekleri kesinlikle kabul
etmemiştir. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 de imzalanmıştır. Antlaşmanın, 28. Maddesi 1536
yılından beri devam eden imtiyazları kaldırmaktaydı, dolaysıyla bu egemen bir devlet olmanın yolunu
açıyordu, 40 ve 41. Maddeler ise yabancıların ve azınlıkların Türkiye de ki eğitim ve sosyal hak ve
hukuklarıyla ilgiliydi ve Türkiye’nin bu kurumlarda ki denetimini kabul ediyordu. Türk hükümeti
anlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra, 3 Mart 1924 de Tevhid-i Tedrisat kanunu (Öğretim
Birliği Yasası) çıkartarak, ülke de ki yerli ve yabancı bütün eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığına
bağlamıştır. Tekkeler, zaviyeler ve medreseler kapatılmıştır. Dinsel ve siyasal amaçlı okullar kapatılmıştır.
yabancı okullarda dini ayin yapılan salonlar kapatılmış, kitaplarında ki aziz resimleri kaldırılmış, okul
binalarında ki haçlar kaldırılmış, dinsel semboller varsa eğer okul kiliselerinde serbest bırakılmıştır,
öğretmenlerin dini kıyafet giymelerini yasaklamış, öğretmenlerden çoğunun papaz olduğu dikkate
alınırsa bunun ciddi bir sorun yarattığını görmek mümkündür. Büyükelçiler ve Papanın temsilcisi itiraz
etmiş ancak Ankara hükümeti görüşmeyi dahi kabul etmemiştir. Bu tarihi ve ciddi sorun da tavizsiz bir
tutumla çözülmüş oldu. 1925-1926 eğitim yılından itibaren bütün yabancı ve azınlık okullarına Türkçe,
tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten sonra da, bu okullar, egemen bir
ulus devletin kurallarına uygun şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.
Bozkurt-Lotus Gemi Kazaları Sorunu: Türkiye ile Fransa arasın da, mevcut olan ciddi sorunlara bir
de beklenmeyen ve hiç arzu edilmeyen gemi kazası sorunu eklendi. Aslında ciddi bir sorun değildi ama
Türkiye özgürlüğünü ve bağımsızlığını yeni kazanan bir ülke olarak, rüştünü ispat için, güçlü bir ülkeye
karşı hak ve hukukunu müdafaa etme, Fransa ise güçlü bir ülke sıfatını ispat etmek için ciddi, uluslararası
mücadeleye giriştiler. Olay, Türk bandıralı Bozkurt adlı gemiyle, Fransız bandıralı, Lotus adlı geminin, 2
Ağustos 1926 tarihin de, Midilli adası yakınların da çarpışmış ve Türk gemisi aldığı darbeyle batmış ve
gemi mürettebatından 8 denizci ölmüştür. Fransız gemisi Lotus, Türk gemi kaptanı ve diğer mürettebatı
kurtararak İstanbul’a getirmiştir. İstanbul da polis yetkilileri Bozkurt gemisinin kaptanı Hasan bey ile
Fransız gemisi Lotus’un kaptanı Desmons’u dikkatsizlik ve tedbirsizlikten 8 kişinin ölümüne neden
olmaktan mahkemeye sevk etmiştir. Mahkeme Fransız kaptana 80 gün hapis ve 22 lira para cezası, Türk
kaptana ise 120 gün hapis cezası vermiştir. Fransız hükümeti bu duruma itiraz etmiş ve Uluslararası bir
suda meydana gelen kazanın Türkiye tarafından yargılanmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu
iddia etmiştir. Türkiye ise, uluslararası hukuk ta böyle bir kuralın olmadığı, açık denizler de olmasına
rağmen kazanın, Türk toprağı sayılan bir gemide meydana geldiği ve yargılama yetkilerinin olduğunu
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iddia etmiştir. Taraflar, davayı “Lahey Uluslararası Mahkemeye” taşımışlardır. Lahey Adalet Divanı, 7
Eylül 1927 tarihin de oy çokluğuyla verdiği karar da, Lozan Barış Antlaşmasının 28’nci, ikamet ve adli
sözleşme salahiyet sözleşmesinin 15. Maddesine göre, Kapitülasyon rejiminin tamamen kalktığından,
Türk mahkemelerini bu olayda sınırlayan, uluslararası herhangi bir kuralın uluslararası hukukta
olmadığını oy çokluğuyla karara bağlamış ve Türkiye’nin haklı olduğu kabul edilmiştir. Türkiye’nin haklı
olduğu kararının çıkmasın da emeği geçen, Türkiye’yi mahkeme de savunan, hukukçu Esad Mahmut Bey,
Ankara’ya döndüğün de Atatürk tarafından kutlanmış ve soy ismi olarak ta geminin adından dolayı
“Bozkurt” ismini vermiştir.
Hatay’ın Ana Vatana Katılması Olayı: Hatay, o zaman ki adıyla “İskenderun Sancağı” veya kısaca
“Sancak” olarak adlandırılan bölge, Yavuz Sultan Selim’in 1516 yılın da Mısır seferinden sonra, Suriye ile
birlikte Türk topraklarına katılmıştır. Bölge, Birinci Dünya savaşından sonra, 1918 de İtilaf Devletleri adına
Fransa’ya geçmiştir. Dolaysıyla Sancak 401 yıl Osmanlı toprakların da, 1918’den 1939, Türkiye
Cumhuriyetine geçinceye kadar da, 21 yıl Fransız himayesin de kalmıştır. Birinci Dünya savaşı devam
ederken, İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğunun orta doğu da ki topraklarını paylaşmak için
İngiliz asker diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat George Picot vasıtasıyla tartışıp kararlaştırılmış ve
16 Mayıs 1916 da Londra da gizli “Sykes&Picot” anlaşması imzalanmıştır. Bu gizli anlaşma, Rusya da Ekim
1917 Komünist ihtilalden sonra savaştan çekilen Rusya’nın yeni yönetimi tarafından 23 Kasım 1917 de
İzvestia ve Pravda da, 26 Kasımda da İngiliz Manchaster Guardian da yayınlanmıştır. Sykes-Picot
anlaşmasına göre, Musul hariç Irak İngilizlere, Suriye, Lübnan ve Adana Fransızlara bırakılmıştır.
İskenderun Limanı da İngilizlerin kullanımına açık olacaktır. Savaş sonrası bu anlaşmaya uyulduğu
görülmektedir. 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros mütarekesinin 7. Maddesin de öngörülen, “
Müttefiklerin güvenlikleri için istedikleri stratejik noktaları işgal etme hakkına” dayanarak İngiliz ve
Fransız güçleri bölgeyi işgal etmiştir. 27 Kasım 1918 de Beyrut ta bulunan Fransız Yüksek Komiserliği
kendine bağlı olan bölge de, İskenderun’u merkez yaparak, Belen, Harim ve Antakya kazalarını da içine
alan “ İskenderun Sancağı” adıyla idari yapılanmaya gitmiştir. 25 Nisan 1920 de Milletler Cemiyeti,
kuruluş senedinin 22. Maddesine dayanarak Suriye ve Lübnan’ı Fransız mandasına bırakmıştır. Böylece
işgal hukuki boyut kazanmış oldu. MC, kuruluşundan itibaren, İngiliz ve Fransızların emperyalist politika
ve uygulamalarını meşrulaştıran bir kurum olarak davranmıştır. Sancak, Fransız askeri bir vali tarafından
yönetilecektir. 1919 da, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Kurtuluş Savaşını başlatmış ve Türklerin
çoğunluk olarak bulunduğu toprakları “Milli Misak-Milli Sınır, Milli Yemin” olarak belirlemiştir. Sancak ve
Musul bölgesi de Misakı Milli sınırları içerisin de bulunmaktaydı. Ankara hükümetinin 16 Mart 1921 de
Sovyetlerle yaptığı antlaşma ve Milli güçlerin 13 Eylül 1921 de Yunan ordularını yenmesi üzerine
Ankara’nın başarılı olacağı görülünce, Fransa, devlet eski bakanı Henry Franklin Bouillon’nu Ekim 1921
de, ikinci kez Ankara’ya göndermiştir. Bouillon, daha önce, Haziran 1921 de Ankara’ya gelmiş ancak
görüşmeler de bir sonuç alınamamıştır. Ankara da, dışişleri bakanı Yusuf Kemal bey ile müzakereler
yapmış ve bazen de Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa da görüşmelere katılmıştır. Fransa ile anlaşmak
Ankara için stratejik ve moral açısından çok önemliydi, zira hem işgalci hem de batılı bir ülkeyle anlaşarak
batı bloğunu bozmaya çalışıyordu. Fransa’nın öneminden dolayı, Misakı Milli sınırları içerisin de olmasına
rağmen Sancak konusunu daha sonra çözme şartlarını yaratarak bir nevi taviz vermiştir. Fransa da Adana
bölgesinden çıkmayı ve Sancak konusun da taviz vermeyi kabul etmiştir. Anlaşma 20 Ekim 1921 de
imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın 8. Maddesiyle, Fransa mandasın da olan, Suriye sınırı da belirlenmiş oldu.
Anlaşmanın 7. Maddesin de Sancak bölgesi ( Hatay ) Suriye içinde kalacak, ancak özel statülü (Entité
Distincte) olacaktır. Türk varlığı ve kültürü korunacak ve Türkçe resmi dil olacaktır. Ayrıca Türkiye’nin
İskenderun Limanını kullanma hakkı olacaktır. Mustafa Kemal Paşa, Ankara da, ziyaretine gelen ve daha
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sonra Hatay cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmeni kabulün de “İnşallah sizleri de kurtaracağız, şimdilik
hususi bir idare sözü aldık” diyerek amacını ve durumu açıklamıştır. Bölgede yaşayan Türkler, Ankara ile
sürekli ilişkide olmuş, silahlı veya silahsız bir şekilde organize olarak Fransız idaresine karşı mücadele
etmeye devam etmiştir. 1921, Ankara Antlaşması, 1923 Lozan Barış Antlaşmasında da teyit edilmiştir.
Fransa himayesinde ki bölgeyi dört farklı devlete bölmüştür. Halep, Şam, Alevi Lazkiye ve Lübnan.
İskenderun Sancağını da Halep devletine bağlamıştır. Fransızların Suriye topraklarını beşe bölmeleri Arap
milliyetçilerini ayağa kaldırmıştır. Araplar silahlanarak Fransızlara karşı yer yer isyanlar çıkartmıştır.
Fransızlar Arap isyanlarını Ermenilerden kurdukları silahlı birliklerle bastırmıştır. Arapların itirazlarını
dikkate alan Fransa, 1 Ocak 1925 de, Halep ve Şam devletlerini birleştirerek Suriye devleti yapmış ve
Sancak bölgesini de buraya bağlamıştır. Bu değişiklikten sonra, bu kez de, Sancak ta yaşayan Türkler
başta olmak üzere, Arapça bilmeyen Ermeniler ve Alevilerin bir kısmı bu düzenlemeye karşı çıkmıştır.
Türkiye, İngilizlerin tavizsiz tutumu ve aşırı tepkisiyle Musul’u elinden kaçırınca, Hatay’ın Anayurda
bağlanması için var gücüyle, daha bir özenle çalışmıştır. Türkiye-Fransa arasın da mevcut durumun
yeniden tarif edilmesi ve iki ülke arasında ki ilişkileri daha da derinleştirmek için müzakereler yapılmış
ama İngiltere Musul konusunun çözülmeden Fransa’nın Türkiye’ye destek anlamına geleceğini
düşündüğünden imza aşamasın da olmasına rağmen Musul konusunun çözümünü bekleyen Fransa, bu
tavrıyla İngiltere’ye jest yapmıştır. Musul sorunu çözülmüş ve imza atılmadan altı gün önce 30 Mayıs
1926 da Türk-Fransız dostluk ve iyi komşuluk Sözleşmesi imzalanmıştır. Beş yıllık bir sözleşme olup
taraflar dokunmadığı taktir de kendiliğinden bir yıl uzayacaktı. Bu sözleşme, 15 madde, 5 protokol ve 1
mektuptan oluşmaktaydı. Birinci maddede taraflar sınırları garanti ediyor ve biri diğerine dıştan gelen
saldırıları özendirmeyecek ve yardımcı olmayacaktır. Suçluların iadesi konusu, sınır ihlalleri ve 1921
anlaşmasının hükümlerinin değişmeyeceğini belirtmiştir. Bu anlaşmadan sonra Sancak ta ki Türk varlığı
ve Türkiye’nin gücü artmıştır. 1930 da, İngiltere, Irak’a özgürlük vereceğini açıklayınca, Suriye Arapları da
kendi özgürlükleri için umutlandılar ve Fransa’ya baskı yapmaya başladılar. Türkiye-Fransa arasın da 3
Şubat 1930 da yeni bir Dostluk, Uzlaşma ve Hakemlik anlaşması yapılmıştır. İki ülke ilişkilerinde sorun
çıktığında dostça çözme yoluna gidileceği bu mümkün olmazsa, Uluslararası Adalet Divanına gidileceği
hükme bağlanmıştır. Fransa’nın Suriye’yi bırakma gibi bir düşüncesi yoktu hatta 14 Mayıs 1930 da Suriye
Anayasasına Sancak’ın özel statüsü için yeni hükümler koydu ve bu hükümleri Milletler Cemiyetine
onaylatarak uluslararası bir meşruiyet kazandırdı. Bu hareketin amacı Türkiye ile iyi ilişkileri desteklemek
ve Suriye Araplarına gözdağı vermektir. M.C kararına uygun olarak Sancak bölgesine, 9 seçilmiş 3
atanmış olmak üzere 12 kişilik yönetim kadrosu oluşturulmuş, bunların dört tanesi Türk, iki tanesi Sünni
Arap, üç tanesi Alevi, iki tanesi Ortodoks ve bir tanesi Ermeni’dir. Sancak böylece, idari ve mali konularda
bağımsız bir yönetime kavuşmuştur. Avrupa da 1930’lu yıllar, Hitlerin 1933 de iktidara gelmesiyle
sorunlu olmaya başlamıştır. 1922 de İtalya da Mussolini zaten aykırı hareketleri ve revizyonist
politikasıyla Avrupa’yı irrite etmekteyken şimdi de Hitler ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Sancak
sorununu, silahlı güce başvurmadan diplomatik yoldan çözmek istemektedir. Bu nedenle hem Suriye
Araplarını hem de Fransa ve Avrupa ülkelerini karşısına almadan ve dengeleri gözeterek hareket
ediyordu. Boğazlar konusu Gazi Mustafa Kemal Paşayı rahatsız ediyordu ve Boğazlarda tam bir Türk
hâkimiyetini istiyordu, geçiş rejiminin yeniden tanzimi ve boğazların güvenliğinin milli olmasını istiyordu,
bu nedenle sorunun barışçıl yoldan çözümü için yakın bir takipte bulunuyordu. Hitlerin, Birinci Dünya
savaşı sonuçlarını Versaille şartlarını kabul etmemesi, Alman borçlarını ödememesi, Ren bölgesini yasak
olmasına rağmen silahlandırması ve silahlanma yasağına uymayarak Almanya’yı büyük bir silahlandırma
politikasına başlaması, Avrupa da dengeleri ve politikaları yeniden düzenlemeye itti. Mustafa Kemal
Paşa, bu durumdan yararlanarak, 20 Temmuz 1936 da Montrö Boğazlar Sözleşmesini daha uygun
koşullarda yeniletti. Türkiye’nin revizyonist ülkeler tarafına geçmemesi için, İngiltere, Türkiye ile ilişkileri
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iyi tutması için, Fransa üzerine baskı yapmaya başladı, özellikle Sancak konusun da Türkiye’nin tatmin
edilmesinin Avrupa güç dengesi açısından önemli olduğunu telkin etti. Zaten Fransa da durumun
farkındaydı. Ayrıca sömürgeler politikası Fransa iç siyasetin de tartışılmaya başlandı. Sömürgelere
harcanan paralar mali sıkıntılara neden oluyordu. 1936 da iktidara gelen sosyalist Leon Blum,
sömürgelere ve manda rejiminde bulunan ülkelere özgürlüklerinin verilmesinin daha yararlı olacağını
söylüyordu. Nitekim, Fransa, 9 Eylül 1936 da, 25 yıl geçerli olmak üzere Suriye’yle bağımsızlık antlaşması
yapmıştır. Ancak, Suriye bağımsızlığına üç yıl sonra kavuşacaktı. Bu tuhaf antlaşmanın anlamı malumdur.
Fransa Ortadoğu ve Avrupa dengelerini görmek için kendine üç yıllık bir süre tanımıştır. Türkiye, Suriye’yi
karşısına almamak için bağımsızlığını desteklemiş ama, Sancak’ın üç yıl sonra Suriye’ye devrine karşı
çıkmıştır. Dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras, 26 Eylül 1936 da Milletler Cemiyeti konseyin de yaptığı
konuşmada, Fransa’nın Suriye’yle yaptığı bağımsızlık anlaşmasının Sancak bölgesiyle de yapması
gerektiğini söylemiştir. Fransa bu teklifin Suriye’yi parçalayacağını söyleyerek kabul etmemiştir.
Türkiye’nin girişimleri sonuç vermeyince daha önceki anlaşmalara dayanarak Sancak sorunu Milletler
Cemiyetine götürülmüştür. MC, İsveçli Sandler’i üç kişilik (Hollanda, İsviçre ve Norveç diplomatları) bir
heyetle birlikte raportör olarak atadı. Fransa duruma itiraz etse de İngiltere dışişleri bakanı Anthony
Eden’in baskısı üzerine sonuca uyacağını kabul etti. 27 Ocak 1937 de Sandler’in raporu MC konseyin de
oy birliğiyle kabul edildi. Sancak özel statüsünü koruyacak, iç işlerinde serbest dışişlerinde Suriye’ye bağlı
olacak ve resmi dil Türkçe olacaktır. Ordusu olmayacak, yeni bir anayasa hazırlamak için beş kişilik bir
uzmanlar komitesi belirlenecek, Sancak’ın toprak bütünlüğü ve statüsü Türkiye ile Fransa arasın da
yapılacak bir anlaşmayla garanti altına alınacaktır. MC, beş kişilik uzmanlar heyetini belirleyerek, Sancak
anayasasını hazırlatmış, sınırlarını belirlemiş ve MC konseyine sunmuştur. Konsey 29 Mayıs 1937 de oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı gün Türkiye ve Fransa daha önce kararlaştırıldığı gibi iki farklı anlaşma
imzalayarak, Türkiye-Suriye sınırı, Sancak’ın sınırları ve statüsü ve uluslararası kararları güvence altına
almışlardır. Yeni anayasaya göre, yasama mevcut etnik ve dini topluluklardan oluşacaktı. 40 Milletvekili
ve iki aşamalı seçim olacaktı. Her topluluğun mecliste minimum milletvekili sayısı olacaktı. Buna göre
Türkler en az 8, Aleviler 6, Araplar 2, Ermeniler 2, Rum-Ortodokslar 1 milletvekiline sahip olacaklardı.
Sancak özel bölgesinin 4805 km2 yüzölçümü ve Fransız rakamlarına göre de 219.000 nüfusu vardı. Bu
nüfus dağılımı ise yine Fransız rakamlarına göre şöyleydi: Yüzde 39.7 Türk, yüzde 28 Alevi, yüzde 11
Ermeni, yüzde 10 Sünni Arap, yüzde 9 Rum Ortodoks, yüzde 3 Kürt, Çerkez, Yahudi, İsmaili ve Arnavut.
Sancak ta seçim çalışmaları, Fransız manda temsilcisinin başkanlığın da yapılamaya başlandı, ancak ciddi
sorunlar çıkmaya başladı. Sorun daha çok etnik ve dini aidiyetler üzerinde oldu, özellikle de Alevilerin bir
kısmı Türk bir kısmı da Arap kökenliydi. Aleviler kendilerini bazen Türk bazen de Alevi kimliğiyle tarif
ediyorlardı, Türkiye bunların yönlendirildiğini iddia ederek, hakkının gasp edilmesini önlemek için Türk
silahlı güçlerinin silah kullandıkları görülmekteydi, bu da tepkilere neden olmaktaydı. Atatürk 29 Ekim
1937 de Fransız büyükelçisine, “Ben milletime söz verdim, Hatayı alacağım” diyerek, kararlılığını sert bir
şekil de göstermiştir. Sancak seçim komitesinin Türklerin aleyhine olacak bir seçim yönetmeliği
hazırlaması üzerine Türkiye, Fransa’yla 1930 da yaptığı dostluk anlaşmasını 29 Aralık 1937 de iptal etti.
Almanya 12 Mart 1938 de Avusturya’yı ilhak etti. Hastalığı ilerlemesine rağmen, Atatürk, 29 Mayıs 1938
de Adana ve Mersine gitti ve bölgeye 30.000 kişilik askeri güç yerleştirdi. Türkiye’nin kararlılığı ve
İngiltere’nin baskısıyla Fransa geri adım attı ve MC konseyi seçim yönetmeliğinde düzeltme yaptı ama
Türkiye yabancı seçim komitesinden memnun değildi, bunların gönderilmesi ve yerli görevlilerin iş
başına getirilmesi için baskı yaptı ve Fransa kabul edince MC yabancı elemanlarını geri çekerek Türkiye
istediği gibi düzenleme yapmıştır. Atatürk hasta yatağındayken, durumun kötüye gitmesini önlemek için
Fransa’ya baskı yaparak 3 Temmuz 1938 de bir Pazar günü Fransız dışişleri bakanlığını mesai yaptıracak
kadar acil bir şekil de imzalanmıştır. Bu anlaşma 32 maddeliktir. Sancak’ın statüsü, toprak bütünlüğü ve
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Sancak’ın güvenliğinin sağlanması için anlaşmışlardır. Bu anlaşmaya göre 6000 asker bölgenin güvenliğini
sağlayacak bunun 1000 tanesi bölge içinden, 5000 tanesi de, Türkiye ve Fransa eşit sayı da 2500 askeri
Sancak’a konuşlandırabilecekti. Bu anlaşmadan bir gün sonra 4 Temmuz 1938 de 2500 Türk askeri, Albay
Şükrü Kanatlı komutasın da Sancak’a girmiştir. Türkiye ve Fransa birlikte, 4 Temmuz 1938 de yeni bir
seçim komisyonu oluşturmuşlardır. Bu komisyon, Türkiye’nin istediği yönetmelik değişikliklerini yapmış
ve yasal olarak her etnik grubun yirmi yaşını doldurmuş erkek sayısının belirlenmesi işlemini yapmıştır.
Bu erkek nüfus milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir. Milletvekillerini seçecek,
delegelerin Seçimin de, oy kullanacak etnik grupların seçmen sayısı şu şekil de belirlenmiştir. Türkler
35847, Aleviler 11319, Ermeniler 5504, Ortodoks Rumlar 20, Araplar 18 ikinci derece seçmen olarak
kabul edilmiştir. Tespit edilen bu seçmenler 24 Ağustos 1938 de milletvekili seçimini yapmış ve 40
üyenin bulunduğu Sancak meclisine, 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap ve 2 tane Rum Ortodoks
milletvekili seçilmiştir. Meclis, yeni seçilen milletvekilleriyle 2 Eylül 1938 de açılmış ve bütün
milletvekilleri Türkçe yemin etmiştir. Meclis başkanlığına Abdulgani Türkmen seçilmiştir. Yeni meclis
Cumhurbaşkanı olarak Tayfur Sökmeni seçmiştir. Cumhurbaşkanı da Başbakan olarak Abdurrahman
Melek’i atamıştır. Böylece yeni devletin en üst düzeyi tamamen Türklerden oluşmuştur. Atatürk’ün isteği
üzerine Sancak ismi kaldırılmış ve Orta Asya Türkçesi olan Hatay ismi yeni devletin ismi olmuştur. Avrupa
da işler iyice karışmaya başladı, savaşın ayak sesleri duyulmaktaydı. Atatürk’ün hastalığı iyice ilerledi ve
yataktan çıkamaz hale geldi ama ölüm döşeğin de dahi Hatay ile ilgilenmeye devam etti, üst düzey asker
ve bürokratların yurt severler arasından seçilmesine kadar ilgilendi, ancak Hatay’ın anavatana katılımını
görmeden, 10 Kasım 1938 de hayata gözlerini yumdu. 1939 yılı Avrupa için çok tehlikeli başladı, 15 Mart
1939 da Almanya Çekoslovakya’yı işgal etti. 7 Nisan 1939 da İtalya Arnavutluk’u işgal etti. İngiltere, 12
Mayıs 1939 da savaşın Akdeniz’e yayılması durumun da, Türkiye ile yardımlaşma ve işbirliği için ortak bir
deklarasyon yayınladı, aynı deklarasyonu Fransa’yla yayınlamak için Hatay’ın Türkiye’ye katılması şartını
koştu. Durumu gören Fransa, fazla direnmeden, 23 Haziran 1939 da Türkiye-Fransa arasında yapılan
anlaşmayla Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etti. Anlaşmanın birinci maddesin de “ Fransa, 1926, 29
ve 30 anlaşmaların da belirlenen sınırın aşağıda belirtildiği gibi düzeltilmesini kendi bakımından kabul
eder” ibaresiyle Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmiştir. Hatay Meclisi de altı gün sonra, 29
Haziran 1939 da toplanarak oy birliğiyle Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Bu karardan sonra çok sayıda
Arap ve Ermeni Suriye’ye göç etmiştir. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Suriye ve İtalya tarafından
kınanmıştır. TBMM, 7 Temmuz 1939 da çıkarttığı bir yasayla Hatay vilayetini il merkezi Antakya olarak
kurmuş ve ülkeye katılmasını onaylamıştır. Bu değişiklik MC resmi gazetesin de yayınlanarak kabul
edilmiş ve böylece uluslararası hukuka uygunluğu da sağlanmıştır.
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Cem Hadisesinin Osmanlı-Fransız Diplomatik Münasebetlerine Etkisi
Prof. Dr. Hale Şıvgın
Gazi Üniversitesi

Batı kaynaklarında çoğunlukla 16. yüzyıldaki Osmanlı-Fransız ittifakı sanki birden bire ortaya
çıkmış şaşırtıcı bir olay olarak değerlendirilir. Halbuki Osmanlı kaynakları incelendiğinde 15. yüzyılda
Osmanlıların Batı Avrupa’yla yoğun ilişkiler içinde olduğu özellikle de “Cem” olayı sırasında görülür.1 16.
Yüzyıldaki Osmanlı-Fransız ilişkilerinin temelleri Cem Sultan olayı dolayısıyla 15. yüzyılda başlamış olan
ilişkilerle atıldığı, diplomatik ilişkilere emsal oluşturduğu söylenebilir.2
Fatih’in 1481 yılında Gebze civarında yeni bir sefer için hazırlanırken ölmesi üzerine oğulları
arasında taht mücadelesi başladı. Cem Sultan Fatih’in küçük oğludur. Babasının ölümü ile onun maceralı
hayatı başlamıştır.3
Fatih’in saltanat tahtındaki hükümdarın kardeşlerini idam edebilme fıkrası (Kanunname-i al-i
Osman s.27’ın mahut fıkrası) Bayezid’in cülusunda tatbik olunamadı. Yeni padişahın kardeşi yalnız
şehzade Cem idi. Cem hem başkentten uzak hem de saltanat için mücadeleye hazır görünüyordu.
Babasının ölüm haberini alan Cem bir miktar asker toplayarak Devletin eski başkentini zaptetmek
niyetiyle Bursa üzerine yürüdü.4 Burada 28 Mayıs günü 2. Bayezid kardeşi ile yaptığı muharebede galip
gelmiş Bursa halkı Cem’e taraftarlık göstermiş, 3 gün sonra Cem ordugaha gelmiştir. Şehir kapılarını
açmıştır. Cem Bursa’da kendisini Osmanlı padişahı ilan etmiş, adına sikke bastırmış ve hutbe okutmuştur.
Sadece 18 gün süren saltanatını5 müteakip Bayezid’in bütün ordusuyla geldiğini haber aldı. Cem bu
durumda Bayezid’e bir heyet göndererek imparatorluğun paylaşılmasını teklif etti. Bayezid bunu kabul
etmedi.
Cem ve Bayezid orduları bu defa Yenişehir’de karşılaştılar. Otranto seferinden dönen Gedik
Ahmet Paşa sefer dönüşü Bayezid’i tahta çıkmış bulmuştu. Aslında Bayezid’i sevmemekle birlikte asi
vaziyete düşmemek için Yenişehir’de Bayezid’in ordularının başına geçti. Cem kendi tarafında bildiği
Gedik Ahmet Paşa’yı Bayezid’in ordusunun başında görünce zaferden umudunu kesti.6 Cem Yenişehir’de
büyük bir yenilgiye uğradı. Canını zor kurtararak Konya’ya kaçtı. Burada 3 gün kaldıktan sonra ailesi ile
birlikte Suriye ve Mısır’a doğru yola çıktı. Cem’in bu hazin ayrılışı Karaman’da büyük üzüntü yarattı. Cem
Halep yoluyla Mısır’a Kahire’ye geldi. Tüm yol boyunca Bayezid tarafından izlettirildi. Cem Mısır’da bir
hükümdar gibi karşılandı. Mısır Sultanı Kayıtbay, Cem sultanı elinde koz olarak kullanmak istedi.7 Burada
iken annesi ve eşini alarak Mekke ve Medine’ye giderek hacı oldu ve Kahire’ye döndü. Cem Kahire’de atıl
vaziyette oturmayı içinde sindiremedi. Kayıtbay’ın izniyle vatanına dönmek istedi. Kayıtbay ona bu
müsaadeyi verdi. Cem 1482 Martında Kahire’den hareket ederek Anadolu’ya geldi. Cem’in tekrar
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Anadolu’ya döndüğünü haber alan Bayezid tedirgin oldu ve ona karşı önlem aldı. Cem’in Konya ve
Ankara taarruzları Bayezid’in aldığı tedbirlerle akim kaldı. Cem Konya’da Bayezid ile yaptığı mücadeleyi
kaybetti.1 Cem bunun üzerine Rodos şövalyelerinin reisi Pierre D’Aubusson üstad-ı azama kendisinin
Rumeli’ye geçmesini temin etmesi talebi ile elçi gönderdi. Cem sultan babasının sağlığında Karaman
valisi iken Rodos muhasarasından evvel şövalyelerle bizzat temas etmiş olduğundan tanışıklığı vardı.2
Cem’in elçisi Rodos’ta resmi karşılama töreni ile karşılandı ve istekleri kabul edildi.
Cem 1482’de 30 kadar maiyetiyle birlikte Anamur limanına geçerek Rodos adasına gitti. Rodos’ta
şövalyelerin reisi tarafından hükümdar gibi karşılandı. Şövalyelerin reisi D’Aubusson ile yanyana at
üzerinde şatoya girdiler. Cem gördüğü hürmete rağmen artık St. Jean şövalyelerinin menfaatine alet
olarak kullanılacak kıymetli bir esirden başka bir şey değildi.3
Üstad-ı azam ve tarikat erkanı Cem’in iadesinin istenmesinin muhakkak olduğunu, bu kabul
edilmese bile Cem’in hayatının adada tehlikede olacağını düşünerek şehzadeyi adadan uzaklaştırarak
tarikatın Fransa’da bulunan malikanelerinden birine göndermeye karar verdiler. Aynı zamanda
şövalyeler Cem’in tahta çıkma ihtimaline karşı ondan bir ahitname almayı ihmal etmediler. Cem’in kendi
el yazısıyla imza edilmiş olan bu ahitnamede Cem Osmanlı memleketlerinde bütün limanları tarikatın
donanmasına açık bulundurmayı, her sene 300 Hristiyan’ı bedelsiz azat etmeyi, kendisi için yapılan
masraflara mukabil 150 bin duka vermeyi taahhüt ediyordu.4 Cem sultan Rodos’ta 5 hafta kalmıştı. 1
Eylül 1482’de Rodos’tan ayrıldı.5
Cem’in Fransa’ya gitmek üzere üstad-ı azamın yeğeni şövalye Blanşfor’un kumandası altındaki
gemiye binerek yola çıktığı sırada, aynı gün bir şövalye heyeti Sultan Bayezid ile görüşmeye gitti. Bu
görüşmede öncelikle Cem’in iadesi talep edildi ve reddedildi. Bu olmayınca taraflar arasında bir
ahitname yapıldı. Ahitname taraflar için karada ve denizlerde ticaret serbestisi, esirlerin karşılıklı olarak
iadesi gibi şartlar ihtiva ediyordu. Bu heyet kıymetli hediyelerle Rodos’a döndü. Rodos’a dönen şövalye
heyetinin içinde bir de Türk elçisi vardı. Bu elçi üstat ile gizli bir anlaşma yaptı. Buna göre padişah, Cem’in
tarikatın elindeki yerlerden birinde tutulması karşılığında her sene üstada 45bin duka altın vermeyi
taahhüt ediyordu.6 D’Aubusson da padişahın her türlü endişesini bertaraf edecek bir kuvvette Cem’i
muhafaza etmek taahhüdünde bulunmuştu. Bu taahhüt şehzadeye verilen ruhsatnameye aykırı idi. Cem
Rodos’tan ayrılmadan uğradığı felaketin ehemmiyetini anlamış ve Bayezid’e yazdığı mektupta kendisini
küffar elinde bırakmamasını rica etmişti.7 Bundan bir sonuç alamadı. Fakat Cem korkusu 2. Bayezid’in
tüm politikasını etkilemiştir. Gedik Ahmet Paşa Otranto’yu almış. Ertesi yıl yarımadanın fethini
gerçekleştirmek amacıyla büyük bir ordu ile geri dönmek üzere Rumeli’ye gelmişti. Fakat Fatih’in ölümü
ile bu plan uygulanamadı. Ahmet paşa Rumeli ordusunu toplayıp Otranto’daki gazilerin yanına
ulaşamadı. Bayezid’in ısrarı ile Cem’e karşı Anadolu’da savaşlarla vakit kaybedildi. Sultan her zaman
kendisine Cem işi çözümlenir çözümlenmez Rumeli ordusu ile Otranto’ya gidebileceği vaadinde
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bulunuyordu. Gedik Ahmet Paşa, Cem’e yakınlığından kuşku duyularak bir ziyafet dönüşü 2. Bayezid
tarafından boğduruldu. İtalya macerası da Kanuni dönemine kadar ertelenmiş oldu.1
Cem Fransa’ya nakil olunduğunu biliyor ancak Fransa kralı 11. Louis’in yardımı ile oradan
Macaristan’a ve Osmanlı hududuna varacağını umut ediyordu.2 Cem Fransa’nın güney sahillerindeki Ville
Franche’a varmıştı. Fakat bu şehirde veba salgını olduğundan Cem sultan Savoy dukalığına ait Nice’e
çıkarılmış ve burada 4 ay ikamet etmişti. Şehzade Nice’te iken pek çok taraf onu almak için pazarlık yaptı.
Sonunda Fransa kralı 11. Louis Cem’in Fransa’ya girmesine izin verdi. Şehzade burada iken Rumeli’ye
gitmek istedi. Şövalyeler ona Fransa toprağında bulunduğunu kralın muvafakatı olmadan gitmenin
mümkün olmadığını söylediler. Cem Paris’e, krala elçi gönderdi ancak bu elçiler tevkif edilerek gözaltına
alındılar. Duygusal bir yapısı olan Cem, Nice’te kaldığı 4 ay zarfında şiirler yazmıştı.
Cem Sultan’ın, Rodos şövalyelerinin eline geçmesi Avrupa’da büyük bir siyasi faaliyete yol açmıştı.
D’Aubusson Cem’i ele geçirdiğini Papa’ya ve Avrupa hükümdarlarına bildiriyordu. D’Aubusson Papa’ya
yazdığı mektupta Cem’den istifade edilerek Hristiyan devletlerin hepsini birlikte İslamiyet aleyhine
harekete geçirebileceğini ve Türklerin Avrupa’dan çıkarılma zamanının geldiğini tebarüz ettiriyordu. 3
Papa açıktan açığa memnuniyetini ilan ederken Macar kralı Matthias Colvinus D’Abusson’a her
türlü yardım vaadinde bulunarak bütün Hristiyan devletlerin Osmanlılar aleyhine bir sefer açmasını
istiyorlardı.
Osmanlı’ya düzenlenecek bir haçlı seferinin başarı ihtimali birçok devleti harekete geçirmişti.
Avrupa’nın son kalesi sayılan Konstantinopolis’in Türkler tarafından fethi üzerine 1453’den beri Papalık
bir haçlı ordusunu harekete geçirmek için sürekli faaliyet halinde idi. Şimdi Fatih’in ölümünden sonra
çıkan bu taht kavgasından yararlanmayı düşünen Hristiyan dünyası büyük planlar yapmakta, Cem sultanı
Osmanlı ülkesine göndererek isyan çıkarmak arkasından Balkan’ları istila etmek planları kuruyorlardı.
Bunun için yalnız mukaddes Roma-Germen imparatoru 1. Maksimillian ve Macaristan krallığı değil o
zaman Avrupa’nın en güçlü ordusuna sahip olan Fransa Kralı da planlar hazırlamakta idi. Sultan Cem’i
krallar kendi yanına almaya çalışıyorlardı.4 Bu sırada Bayezid Venedik’e müracaat ederek kardeşinin
şövalyelerden alınıp muhafaza edilmesine karşılık Mora’yı verebileceğini bildirmişti. Venedik olayların
gelişmesini beklemeyi daha uygun bulmuştur. Bayezid içeride de Cem taraftarlığını izole için birtakım
tedbirler alıyordu. Cem’e sempatisi olan Gedik Ahmet Paşa’yı İtalya seferinin yarım kalması pahasına
öldürtmüş, Cem’in oğlunun da boğdurulması için emir vermiştir. Cem’in yolculuğu Nice’ten sonra Savoy
dukalığının merkezi olan Chambery’ye ve oradan da Rumilliy’e devam etti. Savoy dukası Cem ile
görüşmüş, onun uğradığı felaketten üzüntü duymuş onu kurtarma teşebbüsünde bulunmuştu. Savoy
dukasının teşebbüsünü sezen şövalyeler onu Rumilly’den uzaklaştırdılar. Cem’i tarikata ait bir kuleyi havi
bulunduran Rosison’a götürdüler. Cem burada 2 adamını Macar Kralına gönderdi. Ancak bu elçilerden
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haber alınamadı. Bütün Rosison köylüleri ve civarı İstanbul fatihinin oğlunu görmek için yollara
döküldüler.1 Şövalyeler Cem’i şatodan şatoya dolaştırıyorlardı. Bu defa Isere ve Rhune nehirleri yoluyla
Dauphine’de Pouet şatosuna götürdüler.
Bayezid Cem’in şövalyelerin gözetiminde Fransa’da kalması için Hüseyin Bey’i elçi olarak
Fransa’ya gönderdi. Şövalyelerden birinin eşliğinde Fransa’ya giden Hüseyin Bey hem Cem ile hem de
Fransa Kralı ile görüşmek istiyordu. Şövalyeler Hüseyin beyi Cem ile görüştürmediler. Hüseyin bey
amacına ulaşmamakla birlikte bir Osmanlı sultanının bir Fransız kralı ile diplomatik ilişki kurma girişimi
açısından bir ilkti.2 Bayezid Krala “Frenklerin Sultanı” diye hitap ediyor, aralarında diğer büyük sultanlar
arasında olduğu gibi bir dostluğun kurulmasını karşılıklı elçi göndermelerini umuyordu.3 Hüseyin Bey
kralla görüşemediği gibi Cem ile de görüşemedi ancak Bayezid’in mektubu Cem’in eline ulaştı. Bu
mektupta padişah Cem’in şövalyelerden kurtulursa eski teklifini yinelediğini söylüyordu.
Fransa kralı 11.Louis 30 Ağustos’ta öldü. Şövalyeler Cem’i elden çıkarmamak için daha sıkı
tedbirler almaya başladılar. Şehzadenin mahiyetinden 30 kişiyi ayırıp Rodos’a gönderdiler. Bunu
müteakip Cem 2 ay daha Pouet şatosunda kaldı. Sonra Rochechinard ve oradan Sassenaye şatolarına
nakledildi. Buralarda ikişer ay ikamet ettirildi. Bu müddet zarfında Cem bir baronun kızı olan Helen ile
tanıştı ve onunla bir aşk macerası yaşadı. Birkaç ay sonra da Bourganeuf’a götürüldü. Burada da şatodan
şatoya taşındı. Nihayet Boislamy’e nakledildi. Burası Fransa’da büyük üstat d’Aubusson’un atalarının
memleketi idi. Burayı güvenli buluyorlardı. Şövalyeler sürekli Cem’in kaçmasından korkuyorlardı. 1484’te
Bourganeuf kalesinde bir kule yapmaya başladılar. 7 katlı binanın 4. Katını Cem’e tahsis ettiler. 1486’da
Cem bu kuleye nakledildi. 1489’da Fransa’dan ayrılana kadar orada kaldı.4
Osmanlı Devleti’ne karşı tehdit vasıtası olan Cem Sultan bütün devletlerin ele geçirmek istedikleri
bir rehine idi (Papa 8. İnnocent, Napoli Kralı Ferrand, Macar Kralı Matthias Colvinus, Şövalyelerin reisi
d’Aubusson vs.).
D’Aubusson ayrıca Bayezid’den aldığı paranın yanı sıra Cem’in ağzından sahte mektuplar yazarak
Kahire’de bulunan annesinden de para sızdırıyordu. Rodos’un emniyeti içinde Şehzadeyi elde tutmayı
elzem saymıştı. Bu arada Bayezid Mısır Sultanı Kayıtbay’dan Cem’in ailesini istemiş reddedilince de bunu
bahane edip Mısır devletine savaş açmıştı. Venedik ise Osmanlılar ile mesele çıkarmaktan çekindiği için
Cem dolayısıyla dikkatli bir siyaset takip etmekte el altından da Papa’ya onu şövalyelerden almayı tavsiye
etmekte idi. Avrupa’da olan biteni de Bayezid’e bildiriyordu.
Yeni Fransa Kralı 8. Charles Cem işinde müdahalede bulunduğundan Paris mühim bir siyasi
faaliyete sahne olmuştu. Macar elçisi Cem’i elde etmeye uğraşırken Venedik sefirinin bu teşebbüsü akim
bıraktırmaya ve işe Floransa’yı da karıştırmaya çalıştığını fakat gerek Osmanlı devleti gerek Fransa ile
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dost kalmak isteyen Lorenzo de Mecici’nin çekimser bir vaziyet aldığını görüyoruz.
Şövalyelerin reisi D’Aubusson’un Papa ve Napoli kralı ile müzakerelerde bulunduğu sırada bu iki
hükümdar arasında anlaşmazlık olduğu için Cem’in Fransa’daki ikameti 3 yıl daha uzamıştır.1
Napoli krallığını ele geçirmek isteyen Lorraine dukası Cem’i ele geçirme teşebbüsünde bulunmuş
ancak muvaffak olamamıştı. Bundan biraz sonra Sofu Hüseyin ve birkaç kişi Şehzadeyi kaçırma
teşebbüsünde bulundular. Ancak Cem’e mensup biri tarafından ifşa edildi ve kaçırma gerçekleşmedi. Bu
hadiselerden sonra Cem, büsbütün gözaltında tutulmaya başlandı. Bu arada Papa ile Macar kralı Cem’i
ele geçirmek için faaliyetlerine devam ediyorlardı. Mısır sultanı Kayıtbay da Floransa’nın tavsiyesi ile
Papalığa yardım ediyor, bu iş için hararetli pazarlıklar yapılıyordu.
Cem’in Fransa’da kaldığı süre içinde Osmanlılara karşı en etkin biçimde nasıl kullanılacağına ilişkin
görüşmeler sürdü. Şövalye teşkilatının büyük üstadı 1486’da Kardinalliğe getirilme karşılığında Cem’i
Papa’ya teslim etmeyi kabul etti. Ama Papa 1488’e kadar 8.Charles’ı Cem’in Fransa’dan çıkmasına izin
vermeye ikna edemedi. Hristiyan hükümdarlar Cem’i şövalyelerin tutsağı kabul ediyor, onların ve Fransa
Krallarının denetiminde bir piyon olarak görüyorlardı.
Charles 1488’de bazı şartlarla Cem’i Papa’ya devretmeyi kabul etti. Papa’nın Cem’i Maximillian’a
(Romalılar Kralı sonra İmparator) bırakmasından çekiniyordu. Bunun olmayacağı yolunda teminat
verilmesi üzerine şehzadenin İtalya’ya gitmesine razı olmuş, şövalyeler de bu hal çaresini kabul
ettiklerinden 1488’de bir ahitname imzalamışlardı.
Cem Sultan Bourgenof’tan ayrıldıktan sonra (1488) Bayezid’in Rum elçisi Antonio Rericho Fransa
Sarayı’na geldi. Elçiyle görüşen 8.Charles Cem’i Fransa’da tutması karşılığında Bayezid’in ne önerdiğini
öğrendi. Bayezid 8.Charles’a Memlük Sultanı’nın elinde bulunan ve kısa zamanda fethedeceği Kudüs’ü,
kutsal emanetleri ve ayrıca yılda 50bin duka vermeyi öneriyordu. Ayrıca Bayezid, Kral elçilerini
gönderirse onları kabul edeceğini ve düşmanlarına karşı Charles’a yardım edeceğini belirtiyordu. Aynı
zamanda bütün Hristiyanlarla barışı kurmayı vaat ediyordu. Rericho bu anlaşmayı onaylamak için
Charles’in elçilerini Bayezid’e göndermesini tavsiye etti. Çünkü Bayezid, Charles’ın bu şartları kabul
etmediği takdirde Memlüklülerle barış yapmayı ve Hristiyanları yok etmekle tehdit ediyordu. 8.Charles
hemen cevap vermedi. Kraliyet konseyi arasında fikir birliği yoktu. Şövalyeler Charles’ın Cem’i gönderme
iznini geri almayı düşündüğünü öğrenince2 Toulon’dan kralın tehir emri gelmesine rağmen, Cem’i
Papa’nın temsilcisi Chireyeta’nın mahareti sayesinde adeta Fransa’dan kaçırırcasına Roma’ya doğru
denize açıldılar (1489 Mart).3
Cem nihayet 7 yıl süren esaretinden sonra Fransa Kralı 8.Charles ile Papa 8.İnnocent arasında
yapılan bir anlaşma ile önemli menfaatler karşılığında şövalyelerin elinden alınarak Papa’ya teslim edildi.
Cem Fransa’da kaldığı süre içerisinde şövalyelerin entrikaları yüzünden Kral’la görüştürülmemişti.
Cem Roma’da Papa ve Kardinaller müstesna bütün Roma ekabiri ve askeri kıtalar tarafından
karşılanmıştır. Cem sultan at üstünde yanında Papa’nın oğlu Francesco Cybo ve muhteşem bir kalabalıkla
Roma sokaklarından geçerek Vatikan’da hükümdarlara mahsus daireye yerleştirildi. Papa ile defalarca
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görüşen Cem bu mülakatlardan birinde Avrupa’ya ne maksatla geldiğini, artık Mısır’a dönüp ailesinin
yanına gitmekten başka emeli olmadığını büyük bir teessürle söylemiş, hatta Papa ile karşılıklı gözyaşı
dökmüştür.
Fakat Papa 8.İnnocent Cem’i kullanarak Osmanlılar üzerine bir Haçlı Seferi açmak niyetindeydi.
Roma’da Haçlı Seferi hazırlıkları ve Cem Sultan hakkında büyük bir siyasi faaliyet sürüyordu. Macar Kralı
ile Kayıtbay Cem’i takibe devam ediyorlardı.
Artık asabileşen ve esarete tahammül edemeyen Cem’e Roma’da birkaç defa suikast yapılmak
istendiği, hatta bazılarında 2.Bayeazit’in parmağı olduğunu ve Papa tarafından engellendiğini biliyoruz.
Cem yaklaşık 6 yıl Papalığın gözetiminde kaldı. Cem için Bayezid’in şövalyelere ödediği parayı artık
büyük üstat yerine Papa alacaktı. 10bin dukası ise Fransa Kralı’na verilecekti.
Cem’in Roma’da bulunması Papa ile 2.Bayezit’in münasebetlerinin yoğunlaşmasına sebep
oluyordu. Cem’in Roma’da olduğunu öğrenen 2.Bayezit, Papa ile dostluğu ilerletmeye çalıştı. 1490’da
Roma’ya gelen 2.Bayezit’in elçisi Kapıcıbaşı Mustafa Bey3 senelik tahsisatını birden getirdiği şehzadenin
Papa tarafından muhafazasına karşılık her yıl 40bin altın vereceğini vaat etmiş, İnnocent da teklifi kabul
etmiş, Bayezid ertesi sene İsa’nın böğrünü deldiği rivayet edilen mızrağı Papa’ya yollamıştı.
Papa Cem’e Hristiyan olmasını teklif etmiş, şehzade ise “bana dünya saltanatını verseniz dinimi
değiştirmem” demek cesaretini göstermiştir.1 1492 Ağustos’unda Papa 8.İnnocent vefat eder ve
6.Alexander (Roderic Borgia) Papa olur. Alexander da aynı politikayı devam ettirdi. Yeni Papa zamanında
da Haçlı tasavvurları devam etti. Fransa Kralı 8.Charles, Napoli seferine hazırlanırken, Alman İmparatoru
Maximilan Fransa ile Napoli’nin arasını bulmak, Mısır Sultanının da desteğini temin ederek, Papa’nın
başkanlığında bir Haçlı Seferi’ne girişmek istiyordu. 8.Charles 1494 Eylül’ünde büyük bir ordu ile İtalya’ya
yürür. Maksadı Napoli Krallığı’nı kaldırmak, Cem’i de yanına alarak Kudüs’e gitmekti. Papa bunu duyunca
Cem’i daha sıkı muhafaza altına aldı. Bu sırada Papa’ya senelik parayı getiren Türk elçisi ile birlikte gelen
Papa’nın İstanbul’daki sefiri İtalya’da saldırıya uğradı. Üzerinden bir takım evraklar çıktı. Bunlar arasında
Bayezid’in Papa’ya gönderdiği bir mektup da yer alıyordu. Mektup Fransa Kralı 8.Charles’ın eline geçti.
Mektupta padişah Cem’in Papa tarafından öldürülmesi mukabilinde ona 300bin altın vermeyi taahhüt
ediyordu. Bunun üzerine 8.Charles 1495 Ocak başlarında Roma’ya gelerek Cem’in kendisine verilmesini
istedi ve uzun müzakerelerden sonra nihayet anlaşmaya varıldı. Charles bazı şartlarla Cem’i aldı. Papa
6.Alexander S.Angelo Şatosu’nda Cem ile kralı tanıştırdı. Bir süre sonra Vatikan’da teslim işlemleri yapıldı.
Ertesi gün kralın ikamet ettiği Saint Marco Sarayı’na nakledildi ve Fransız ordusuyla birlikte Roma’dan
ayrılarak, Napoli Seferi’ne katıldı. 8 Charles Napoli fethinin Türklere karşı bir Haçlı Seferi’nin ilk adımını
oluşturduğunu söyledi. Böylece Napoli Seferi ile Cem arasında bağlantı kurdu. Cem Hristiyanların elinde
kaldığı süre boyunca her Haçlı Seferi tasarısı ile ilişkilendirildi.2 İlginç olan diğer bir olay da Fransa
Kralı’nın İtalya seferi sırasında Papa’nın Fransa Kralı’na karşı Osmanlı Sultanı’ndan yardım istemesiydi. Bu
ilk defa olan bir şeydi.3 Papa Bayezid’e Fransa Kralı’nın planlarını bildirdi. “Fransız Kralı majestelerinin
kardeşi Cem Sultan’ı bizden almak ve Napoli Krallığı’na el koyarak, Kral Alphonso’yu devirmek için Milano
Bretenler, Portekizliler, Normanlar ve diğerlerinin desteği ile çok büyük bir kara ve deniz gücüyle
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Roma’ya doğru ilerliyorlar.” Bayezid’in cevabi mektubu ve Papa’ya Cem için gönderdiği paralar yolda
yakalanıp, kamuoyuna açıklandı. Papa, Hristiyanların düşmanları ile işbirliği yapmakla suçlandı.
Padişah 8.Charles’ın Cem’i Balkanlara götürüp, bölge halkını kendisine karşı ayaklandırmasından
korkuyordu. Fransa Kralı’nın Cem Sultan’dan destek almayı umduğunu Osmanlıların Venedik elçisi
doğruladı. Padişah Çanakkale Boğazı’nın savunmasını güçlendirdi, donanmayı hazırladı, İstanbul surlarını
gözden geçirdi, kenti savunmak için toplar yerleştirdi. Fransa Kralı 8.Charles’ın Cem’i Papa’dan teslim
almasından kısa bir süre sonra Fransız ordusu Napoli’ye yürürken, Saint Germanoya’ya varıldığı zaman
Cem hastalandı (14 Şubat 1495). Hastalık hızla ilerledi, yüzü gözü boynu şişti, ata binecek hali kalmadı,
sedyeyle taşındı. Cem ailesine, annesine iyi bakılmasını ve cenazesinin Osmanlı ülkesine gönderilmesini
vasiyet etti. “Sakın ola ki kafirler benim adıma Müslümanlar üzerine yürümeye” dedi.
Fransız ordusu Napoli’ye girerken son bir gayretle ata bindi ise de, bundan sonra bir daha
kalkmamak üzere yatağa düştü. Hastalığı esnasında 8.Charles kendisini sık sık ziyaret ediyordu. Onu,
Napoli’de ikamet ettiği Capua Şatosu’na getirtmiş, tedavisi için doktorlar tahsis etmişti. Fransa Kralı ona
serbest olduğunu söyledi. Ancak Cem’in özlediği hürriyet iki gün sürmüş, 25 Şubat 1495 günü vefat
etmiştir.1 Cem’e, Cemal ve Sinan Beylerce dini merasim yapıldı. Kralın emriyle tahnit yapıldı. İç organları
Napoli’de, Kralın bahçesine defnedildi. Cem’in zehirlendiği için mi öldüğü yoksa eceliyle mi öldüğü hala
tam olarak aydınlatılmış değildir. O devrin Fransız ve İtalyan vekayinamecileri Cem’in Papa tarafından
zehirlendikten sonra Fransız Kralı’na teslim edildiği kanaatindedir. Diğer yandan Venedik hükümeti,
Cem’in hastalıktan öldüğü tezinde ısrarlıdır.
Cem’in cesedi de hayli mühim bir mesele olmuş, devletlerarası rekabet mevzuu olmuştur.
Bayezid Cem’in cenazesini istiyor, buna karşılık elinde bulunan Hristiyan kutsal emanetlerini vermeyi
vaat ediyordu. Fransızlar çekilirken, cesedi Fransız esirler karşılığında Napoli Prensi Frederic’e teslim
etmişlerdi. Napoli’nin düşmanlarına karşı Padişahın desteğine ihtiyacı vardı. Bayezid, Napoli’yi cesedi
İstanbul’a göndermezse aralarındaki barışı bozmakla tehdit etti.2 Bayezid’den başka Papa da cenazeyi
istiyordu. Cenaze bir süre Napoli’de kalmış, 8.Charles’ın Fransa’ya dönmesini müteakip şehirle beraber,
cenaze de Napoli kralı Frederic’e geçmiştir. İki sene sonra Fransa Kralı 12.Louis, Napoli seferine çıktığı
zaman, Papalıkla Fransa arasında beliren dostluğa endişe ile bakan Bayezid’le münasebetlerini
geliştirmek isteyen Frederic 1499’da Padişahın talebi üzerine tabutu Osmanlı ülkesine göndermiştir.
Cenaze Mudanya yolu ile Bursa’ya getirilmiş, Muradiye’de Fatih’in büyük oğlu Mustafa’nın yanına
defnedilmiştir.3
Cem’in esareti sırasında Osmanlı Devleti ile Batılı Hristiyanlar arasındaki etkileşim kat kat arttı.
Birçok İtalyan devleti Osmanlı Saltanatı ile aktif bir diplomasi yürüttü. Bu ilişkiler 15.yüzyılda giderek
sıklaştı. Bu durum Bayezid’i de Fransa ile diplomatik ilişki kurmaya, Cem’in Osmanlı sınır boylarında
görünmek yerine, Fransız topraklarına tutsak kalmasını sağlamaya yöneltti. 11.Loius (1461-1483) Cem
konusuna ilgi göstermedi. Bayezid ile ilişkiye girmek istemedi. 8.Charles döneminde Fransa’nın politikası
değişti. Cem Roma’ya nakledildikten sonra Osmanlılar Fransa’ya daha az ilgi gösterdiler. Bu dönem
Fransızların Napoli’ye sefer düzenleyecekleri ve bir Haçlı Seferi planladıkları haberi Osmanlılara

Uzunçarşılı, a.g.e., s.163-177
Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, çev. Zülal Kılıç, Timaş Yay, 2014, s.75-81
3
İslam Ansiklopedisi, a.g.e., s.79
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ulaşmasına kadar sürdü. Osmanlılar, Fransızların Napoli’yi alması durumunda kolayca Osmanlı
topraklarına uzanabileceklerinin farkındaydı.1 Fransa Kralı 8.Charles, Napoli’yi zapt edip Bizans
imparatorluk tacını giyerek, İstanbul’a Balkanlara sahip olmak, Kudüs’ü fethetmek emelini takip ediyor,
bunun için de Cem’den yararlanmayı düşünüyordu.2
Cem olayını anlatan kaynaklarda, hile ve ihanetin baş odağı Rodos şövalyeleridir. Bu kaynaklarda
genellikle 8.Charles ve Fransızlar konusundaki görüş olumludur.3 Cem’in ölümü ve gömülmesiyle
Osmanlı-Fransız ilişkilerinin ilk evresi sona erdi ama 15.yüzyılda bu karşılaşma gelecekte yaşanacaklara
ışık tutuyordu.
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Sultan II.Mahmud Döneminde Osmanlı - Fransa İlişkileri
Doç. Dr. Şennur Şenel
Gazi Üniversitesi

Özet
Avrupa devletleri içinde Fransa’nın Osmanlı nezdinde ayrı bir yeri olduğu ve asırlara dayalı güçlü
ilişkileri olduğu tartışmasızdır. İlk kapitülasyonların tanındığı, batı hristiyan bloğu içinde ilk dost edinilen
devlet Fransa’dır. Fakat 19.yüzyıl Osmanlı devleti ve onunla uzaktan yakından ilgisi olan devletler için
enteresan gelişmeleri barındıran bir dönemdir.
Sultan II.Mahmud dönemi Fransa-Osmanlı ilişkileri ise daha önce hiç görülmediği ve yaşanmadığı
kadar inişli çıkışlı ilişkiler yumağıdır.
Bu sempozyum çerçevesinde Osmanlı devletinin batılı reformlar bağlamında ilk kez en radikal
dönemini oluşturan ve sultanın yönetim tarzıyla bağlantılı süreçteki Fransa ile ilişkiler ele alınmaktadır.
Osmanlı-Fransız siyasi ilişkilerinin, iki ülkenin birbirine uzak olması ve din ayrılığının yarattığı
olumsuzlukların etkisiyle ancak 16. yüzyılın ilk yarısında 1525'de, Avrupa'daki güçler dengesinin bir
sonucu olarak birdenbire oluştuğu söylenebilir. Bu tarihten önce Osmanlılarla Fransızların ilk karşılaşması
ise, Bizans'ın yardım istemesi üzerine, Savois kontu Amedoi'nın 1368'de düzenlediği haçlı seferi
sonucunda silahlı çatışma şeklinde gerçekleşmiştir. Daha sonraları Osmanlı-Fransız güçleri Niğbolu
savaşında tekrar karşılaşmışlardır. Çünkü 14. yüzyılda Balkanlara yerleşen Türklere karşı Macar Kralının
yardım isteği üzerine Fransa Kralı VI. Charles 6000 kişilik bir kuvvet göndermişti.1
Osmanlı-Fransız ilişkileri yaklaşık 200 yıl çok önemli problemlerle karşılaşmadan iyi bir düzeyde
sürmüş ve Fransızlar bu Osmanlı dostluğundan siyasi ve ekonomik olarak çok büyük yarar elde
etmişlerdir. Ticarette Fransa en önemli paya sahip olup diğer devletler, Osmanlı İmparatorluğu ile ticaret
yapabilmek için Fransız bayrağı altına sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle Fransa'nın Doğu
siyaseti, Osmanlı Devleti ile iyi ilişkileri sürdürerek Doğu siyaset ve ticaretinde Fransa'nın sahip olduğu
birinci sırayı korumak, ticaret alanının daralmasını önlemeye çalışmak şeklinde özetlenebilir.
1536'da Fransızlara tanınan kapitülasyonlar, ilk defa ve karşılıklı olmak üzere iki taraflı bir
anlaşmaya dayalı olup ileride başka devletlere verilecek olanlara örnek oluşturması bakımından büyük
önem taşımaktaydı. Bu anlaşmayla Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir tür devletler hukuku
sürecine girilmiştir. Bundan önce Fransızlara Mısır' da Memluklar tarafından verilip 1517 ve l528'de iki
fermanla onaylanan kapitülasyon hakları Fransa ile bir müzakere konusu olmamıştı. Ayrıca Raguza ve
Cenova'ya l4. yüzyılda, Toskana ve Venedik'e l5.yüzyılda ve l505'de Türkiye'deki Fransız tacirlere
fermanlarla böyle haklar tanınmıştı. Bunlar bir tür iç hukuk uygulamaları olarak görülmektedir. Oysa
l536'daki kapitülasyon anlaşması ile ilk kez Hristiyan bir Kral, Padişah ile eşit bir taraf muamelesi
görüyordu.2

Şerife Yorulmaz, Osmanlı Fransız ilişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür Kurumları ve Bunların
Meşruiyet Kazanması, (19. yüzyıl-20. Yüzyıl başları) A.Ü.DTCF, OTAM Dergisi, sayı.11, 2000, Ankara, s. 697-768.
2
İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri(l789-1802), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
1987, s.I-2.
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1525'te başlayan Osmanlı-Fransız işbirliği, bir ittifak halini alarak 1559 yılına kadar sürmüş ve
geleneksel Türk-Fransız dostluğu kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Fransa yüzyılın sonuna dek içte din
savaşlarıyla uğraştığından ve dışarıdan da bir saldırıyla karşılaşmadığından iki ülke arasındaki ilişkiler
daha çok ekonomik alana kaymıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu duraklama
dönemine girmiş buna karşılık Fransa ise Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir.1
18.yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığında (1718-1730), Osmanlı-Fransız
ilişkileri iyi bir düzeydeydi. Bu dönemde gelen Fransız elçisi Marquis De Bunnak' a verilen talimatta
"Katolik mezhebinin idamesi ve yayılmasına hizmet; Şarkta Fransız ticaretinin artmasına gayret" politikası
yer almaktaydı. I. Mahmut Dönemi(1730-1754)'nde, Türk-Fransız ilişkileri daha da gelişmiştir. Fransa,
Doğu ticaretinde kendisine zarar vereceği düşüncesiyle Rusların Karadeniz ve Akdeniz'e inmesini
önlemeye çalışmaktaydı. Bu nedenle, Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya arasındaki 1736-1739
savaşında etkin rol oynayarak Belgrat Antlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmuştur. Rusya ve
Avusturya'nın saldırıları karşısında sarsılan Osmanlı Devleti' ne yakınlaşan Fransa'nın bu tutumuna
karşılık olarak I. Mahmut, eski Kapitülasyon Antlaşmasındaki maddelerden daha geniş olmak üzere
Fransızlara yeni bazı imtiyazlar tanımıştır (30 Mayıs 1740). Osmanlı Devleti 18.yüzyılda zayıflamaya
başlayınca Fransa, Osmanlı yönetiminin muhafaza ve takviyesine destek vermiş ve bunun karşılığında da
kendi çıkarlarını güçlendirip genişletmiştir. 1740 Kapitülasyonu bunu göstermektedir.2
Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu içinde en imtiyazlı devlet olma durumunu kazanmıştır. Fransız
İhtilali öncesinde Osmanlı İmparatorluğunun en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülke Fransa idi.
Kapitülasyonların 1. maddesi, Fransız elçilerin diğer Hristiyan devlet elçilerine göre kıdem, mevki,
muafiyet, serbestiyet ve konsolosluk, tercümanlık ve elçiliklerde istihdam edilen diğer görevlilere ve
bunların cizyeden muafiyetlerine ilişkindi.3
Fransız İhtilali sırasında Osmanlı Devleti, eski ve yeni rejim taraftarlarına karşı tarafsız bir tutum
izlemiş ve 1795'den itibaren de ihtilal hükümetini resmen tanımıştır. Osmanlı -Fransız İlişkileri, Fransız
İhtilali'nin ilk döneminde gevşemiş olmakla birlikte Napolyon'a kadar çok önemli bir değişiklik
geçirmemiştir. Fakat Fransız İhtilali süreci Napolyon Bonapart'ın nüfuzu altına girdikten sonra Fransa'nın
Doğu politikası da önemli ölçüde değişmiştir.
1798-1801 Fransa’nın Mısır’ı İşgali
Mısır seferi her ne kadar Napolyon’un daha genç bir subayken Doğu’yu ele geçirerek orada bir
imparatorluk kurmayı içeren “Büyük Hayal ”inin4 ilk adımı olarak nitelendirilebilirse de aslında bu ülkeye
sahip olmak Fransa’da geçmişi daha eskilere giden bir projeydi. 18. Yüzyılın ikinci yarısında Fransa’nın
Mısır’a yönelik ilgisindeki artış özellikle Yedi Yıl Savaşları(1756‐1763) sonucunda Amerika ve Uzak
Doğu’daki birçok sömürgesini İngiltere’ye kaptırmış olmasıyla ilgiliydi. Bu kayıpları telafi edecek yeni
sömürgeler bulmak önemliydi ve özellikle de İhtilal sonrası kurulan Direktuvar Hükümetinde yeni
sömürgelere sahip olmanın getireceği faydalar tartışılmaktaydı. Napolyon’un Mısır seferinin başarılı

Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra 'da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. l.
Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri(XVIII. ve XIX. Asırlarda). Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s.5152
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olması Fransa’ya önemli ticari potansiyeli olan bir bölgeye sahip olma fırsatı kadar özellikle İngiltere’yle
mücadelesinde büyük bir avantaj sağlayacaktı. Mısır’ı almak Fransa’ya Akdeniz hakimiyetini ve burası
üzerinden İngiltere’nin Hindistan’daki varlığını tehdit etme hatta ortadan kaldırma fırsatını getirecekti.1
Fransa’nın, 1797 tarihli Campo Formio Anlaşması ile Venedik’e ait Yediada ve Arnavutluk kıyısındaki bazı
limanları egemenliği altına alması ile Osmanlı devleti ile sınır komşusu olmuştu. Bu başarısının ardından
Napolyon Mısır projesini gündeme getirdi.
Napolyon ve Talleyrand’ın Mısır seferi için Direktuvar hükümetini ikna etmesinden sonra Mart
başında Tulon’da Mısır seferinin hazırlıklarına başlandı. Ancak hem İngiliz donanmasının seferi
engellemesini hem de Osmanlı Devleti’nin hazırlık yapmasını önlemek üzere seferin hedefi gizli tutuldu
ve bir yanıltma olarak saldırı İngiltere üzerine yapılacakmış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldı.2 Tüm
gizliliğine rağmen sefer hazırlığının Mısır üzerine olduğu yönündeki haberler Nisan başlarında Paris’te
konuşulmaya hatta gazetelerde yayınlanmaya başlamıştı. Bu haberler Osmanlı Devleti’nin Paris elçisi
Seyyid Ali Efendi tarafından da işitilmiş ancak konuyu Talleyrand’a sorduğunda Fransa’nın Mısır’ı hedef
alan bir sefere hazırlandığı onun tarafından yalanlanmıştı. Bu belirsizlik Osmanlı Devleti’nin kısa süre
içerisinde etkin tedbirler almasını da önlemiştir. Her ihtimale karşı öncelikle Boğazlardaki askeri tedbirleri
artıran Osmanlı yönetimi daha önceleri pek sıcak bakılmayan Rusya’nın Fransa’ya karşı ittifak teklifi
üzerinde de düşünmeye başladı.3
19 Mayıs’ta büyük bir ordu ve donanma ile Tulon’dan yola çıkan Fransa donanmasının Mısır’dan
önce ilk durağı Malta oldu. 12 Haziran’da Malta’yı zaptı ayrıca seferin asıl hedefinin Mısır olduğunun
anlaşılmasını bir süre daha geciktirdi. Paris’te Seyyid Ali Efendi, Talleyrand’a hala seferin hedefi ile ilgili
sorular soruyor ve Talleyrand da hala son hedefin Mısır olduğunu saklıyordu.
Malta’yı aldıktan sonra Mısır’a doğru yoluna devam eden Fransız donanması Haziran sonlarında
bölgeye ulaşarak 1 Temmuz’da İskenderiye’ye çıkmış, 22 Temmuz’da ise Ehramlar savaşıyla Kahire’yi ele
geçirmişti. Fransa’nın 1 Temmuz’da İskenderiye’ye çıkışı İstanbul’da Kıbrıs muhassılının gönderdiği
haberle 17 Temmuz’da öğrenilebilmişti. Haberin doğruluğunun teyidi de birkaç gün sonra gerçekleşti.
Haberin kesinleşmesine karşın Osmanlı Devleti, Fransa’ya hemen savaş ilan etmedi. Bu, hem askeri
hazırlık için zaman kazanmak hem Fransa’nın bir sonraki hamlesini öğrenmek hem de bu girişimde
özellikle Fransa’nın düşmanlarıyla bir ittifak yapabilmek içindi.4
Fransa, Mısır’ı işgal etmekle birlikte Osmanlı Devleti’ni karşısına almayı da istemiyordu. Bu
nedenle Mısır’ın Fransa yönetimine girmesi konusunda Osmanlı yönetimini ikna etmek üzere seferi
meşrulaştıracak açıklamalara başvurdular. Bu konuda ileri sürülen açıklamanın temelinde Fransa’nın
Mısır’a yapacağı seferin Osmanlı Devleti’nin de işine yarayacağı düşüncesi yatmaktaydı. Fransa, Mısır
seferinin asıl hedefi olarak buradaki Memlük beylerini göstermekteydi. Osmanlı otoritesini tanımayan bu
beyler ayrıca İngilizlerle işbirliği yaparak Mısır’daki Fransız tüccarlarına saldırmakta, Fransa ticaretine
zarar vermekteydiler. İskenderiye ele geçirildikten sonra Mısır halkına ilan edilen beyannamede de
seferin Memlükler üzerine olduğu vurgulanıyor ve tüm eyaletlerdeki şeyhlerin Memlüklerin mallarına,
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evlerine ve gayrı menkullerine el koymaları belirtiliyordu.
Osmanlı Devleti ise Mısır’ın işgal haberi üzerine önce Mısır valisi Bekir Paşa’ya Mısır beyleriyle
birlikte Fransızlara karşı mukavemet edilmesi, ardından da Şam valisine bir ordu hazırlayarak Fransızları
işgal ettikleri yerlerden çıkarmak üzere Mısır’a hareketi konusunda birer emir gönderdi.1 Boğazdan
geçecek olan tüm gemilerin geçiş izinleri iptal edilerek sıkı kontroller getirildi. Ancak savaşta Fransızlara
karşı savaşacak olan ve Osmanlıların dostu olan İngiltere gemilerine limanların açılarak ihtiyaçlarının
karşılanmasında yardımcı olunması emredildi.2
Fransızlar İskenderiye’ye çıktıklarında buradaki Osmanlı gemilerine el koyarak, tüccarlarını
tutuklayıp mallarını da müsadere etmişlerdi. Osmanlı Devleti Mısır’ın işgali haberinin ardından tutuklama
ve müsadereleri öğrendiğinde bu davranışa misilleme olarak Fransızlar Mısır’ı terk edinceye kadar geçerli
olmak kaydıyla Osmanlı topraklarındaki Fransızlar içinde birtakım tedbirleri uygulamaya başladı. İlk
olarak 6 Ağustos’ta Fransa ile resmi iletişime son verildi, elçilik binasındaki Fransa arması kaldırılarak elçi,
maiyeti ve İstanbul’daki diğer Fransızların evlerinden çıkmaları yasaklandı. Taşradaki Fransa konsolos ve
vatandaşlarının da evlerinde nezaret altına alınmaları, kimseyle haberleşmemeleri, mallarını tasfiye
etmemeleri, ticaret yapmamaları, gemilerinin limanlarda tutulması ve buna uymayanların tutuklanması
emredildi. Bu kişilerin Osmanlının misafiri oldukları belirtildi. Böylece Osmanlı Devleti, Mısır’a saldırarak
dostluk ve iyi niyet sözünü çiğneyen Fransa’ya ahitnameyle tanıdığı hakları askıya alarak Fransız tebaayı
gözetim altına aldı.
Osmanlı Devleti, 1Ağustos’ta Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanmasının Ebukır’da Fransız
donanmasını yaktığını Rodos müteselliminin gönderdiği haberle 20 Ağustos’ta öğrendi. Fransa’nın
Ebukır’da uğradığı ağır yenilgiden sonra Osmanlı yönetimi bu ülkeye savaş ilanı hazırlıklarını hızlandırdı. 2
Eylül’de Fransa’ya savaş ilanının vacip olduğunu içeren fetva çıktı. Aynı gün Babıali’ye çağrılan Ruffin’e
Fransa’nın Mısır’ı istila ederek anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya
savaş ilan ettiği bildirildi ve elçi maiyetiyle birlikte Yedikule’ye hapsedildi.3 Ancak savaş ilanın ardından
Ruffin ve maiyeti dışında Osmanlı topraklarındaki tüm Fransız konsolos ve tebaasının da tutuklanarak;
bunların elbiseleri dışındaki tüm mal, eşya ve nakitlerine hazine için el koyulması da emredildi.
Savaş ilanından sonra Osmanlı Devleti’nin Rusya ve İngiltere ile ittifak çalışmaları da hız kazandı.
Rusya aslında daha Mısır seferinden önce, Campo Formio Anlaşmasıyla Yediada ve Arnavutluk’ta toprak
kazanan Fransa’nın Balkanlar’da kendi nüfuzunu sarsıcı adımlar atmasından endişelenerek Osmanlı
Devleti ile yakınlaşmaya çalışmıştı. Tulon limanındaki donanma hazırlığının Osmanlı topraklarını hedef
aldığını ileri süren Rusya’nın Osmanlı yönetimine ittifak çağrısı ise Osmanlı Devleti’nin bu ülkeye
güvensizliği nedeniyle kabul edilmemişti. Ancak Fransa’nın Mısır’ı işgali üzerine Osmanlı Devleti 28
Temmuz’dan itibaren hem Rusya hem de İngiltere ile ittifak görüşmelerine başladı ve 23 Aralık’ta Rusya
ile 5 Ocak’ta da İngiltere’yle ittifak yapıldı.
Mısır’dan sonra Suriye’ye geçen Napolyon el-Ariş, Gazze ve Hayfa’yı ele geçirdiyse de Akka’da
Cezzar Ahmet Paşa karşısında başarılı olamadı ve Ağustos 1799’da da kumandayı General Kleber’e
devrederek Fransa’ya geri döndü. General Kleber ise Sadrazam Yusuf Ziya Paşa komutasındaki Osmanlı
Enver Ziya Karal, III. Selim’ün Hatt-ı Hümayunları, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 49-50
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ordusunun 1799 sonlarında el‐Ariş’i ele geçirerek, Mısır’a doğru harekete geçmesi üzerine burada
tutunmalarının zorlaştığı düşüncesiyle Mısır’ın tahliyesi konusunda bir anlaşma yapmayı kabul etti.
Osmanlı, İngiliz ve Fransız temsilcileri arasında başlayan tahliye görüşmeleri 24 Ocak 1800’de elAriş Sözleşmesiyle sonuçlandı.1
Savaşın yeniden başlamasıyla birlikte 1801 baharında harekete geçen Osmanlı‐İngiliz birlikleri
karşısında ele geçirdikleri bölgelerden birer birer çıkarak gerileyen Fransızlar Kahire’ye çekilmiş, ancak
burasını da savunamayacaklarını anlayınca Osmanlı yönetiminden amân istemişlerdir. Bunun üzerine
Osmanlı, İngiliz ve Fransız temsilcilerin katılımıyla Cize’de yapılan görüşmeler sonucu 28 Haziran 1801’de
Fransızların Kahire’yi tahliyesi sözleşmesi imzalandı. 30 Ağustos 1801’de İskenderiye’nin tahliye
sözleşmesi imzalandı. Kahire ve İskenderiye’nin tahliye sözleşmelerinin imzasından sonra
31Ağustos1801’de İngiltere ve Fransa arasında, Fransa’nın Mısır’ı tahliye etmeyi kabul ettiği bir anlaşma
imzalandı. Osmanlı Devleti Fransa ile yeni bir barış anlaşmasını hazırlamak üzere Paris’e Galip Efendi’yi
gönderdi ve anlaşma 25 Haziran 1802’de imzalandı. Böylece Osmanlı‐Fransız ilişkileri tekrar normalleşme
sürecine girerken imzalanan anlaşmayla Osmanlı topraklarındaki Fransızlara da yeniden amân
tanınmış oldu.
Mehmed Ali İsyanı ve Fransa’nın Tutumu
1821 Yunan ayaklanmalarında II. Mahmud, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın yardımına müracaat
etmiş, karşılığında da oğlu İbrahim Paşaya Mora Valiliği verilmişti. Ancak Mora Yunanistan’a geçince
İbrahim Paşaya Girit ve Suriye vaat edilmişti. Fakat Navarin olayı (20 Ekim 1827) üzerine Mehmet Ali
Paşanın Mısır kuvvetleri Mora’dan çekildiği gibi Osmanlı-Rus harbinde(1828-29) de Mehmet Ali Paşa
hiçbir yardımda bulunmamıştı. Bu hal II. Mahmut’u kızdırmış ve Edirne barışından sonra Girit ve Suriye
Mehmet Ali Paşa’ya verilmediği gibi Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’dan atılması için planlar yapılmaktaydı.
Bundan haber alan Mehmet Ali Paşa Babıali’ye karşı harekete geçme kararı aldı.2
Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki 40.000 askeri 10 Ekim 1831’de Filistin’e
sevk etmesi ile Mısır İsyanı Başlamış oldu. 27 Mayıs 1832’de Akka’yı da alarak 15 Haziranda Şam’ı işgal
etti. Bu vesile ile Osmanlı kuvvetleri ile Mehmet Ali Paşa arasında savaşlar başlamış oldu. Önce
Trablusşam Valisi Halebli Mehmed Paşa 8 Temmuzda Humus yakınlarında İbrahim Paşaya yenildi.
Devamında 29 Temmuzda Hatay’da Beylan Muharebesinde Ağa Hüseyin Paşanın başında bulunduğu
Osmanlı kuvvetleri ile yapılan savaşı kazanan İbrahim Paşanın kuvvetleri Anadolu’ya girmiş oldu.
Harekete geçen Sadrazam Reşit Mehmet Paşa komutasında 60.000 askerle Konya’da yapılan savaşta
yine İbrahim Paşa kuvvetleri galip gelmesi3 ile Mehmet Ali Paşaya İstanbul yolu açılmış oldu. İlk etapta
1830 ihtilalleri ile uğraşan Avrupalı Devletler kendi istikballeri ile meşgul olduklarından müdahale
edememişlerdi. Ancak Mehmet Ali Paşaya İstanbul yolunun açılması ile endişelenen Büyük Güçler
harekete geçerek olaya müdahale etmeleri, Mısır Sorununu Padişah ile Valisi arasındaki bir iç sorun
olmaktan çıkararak devletlerarası büyük bir sorun haline getirmişti.4

Kamil Çolak, “Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1789-1801)”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi,
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Mısır valisinin isyanı Fransa ile olan ilişkilerde de dönüm noktası olmuştu. Nitekim 1798 tarihinde
Fransa’nın Mısır’ı işgali girişimi başarısız olması halen bu heveslerini taşıdığı aşikârdı. Bu nedenle
başından beri isyanı desteklemekte ve Mehmed Ali Paşaya koşulsuz destek vermekteydi. Mehmet Ali
Paşa’ya karşı müttefik arayışına giren Osmanlı Devleti ilk olarak İngiltere’ye gitmeliydi. Bu vesile ile II.
Mahmut Namık Paşa’yı 1382 Sonbaharında Londra’ya gönderme kararı aldı. Namık Paşa Londra’ya
giderken önce Viyana’ya uğradı ve Metternich ile yaptığı görüşmede; Metternich tamamıyla Osmanlı
Devletini tuttuğunu ancak donanması olmadığı için yardım edemeyeceğini beyan etmişti. Devamında
Paris’e uğrayan Namık Paşa Fransa’ya dostane fikir ve düşüncelerini bildirerek Mehmet Ali Paşa’yı
desteklemeleri ile dostluğun bozulmasını arzu etmediklerini ifade etmişti.1 Buradan Londra’ya geçen
Namık Paşa İngiltere’den de istediğini alamayınca Osmanlı Devleti, Rusya’ya muhtaç hale gelmişti.
Birinci Osmanlı-Mısır savaşı sonrasında 5 Mayıs 1833’de Rusların en yetenekli diplomatı Kont A.
F. Orlov İstanbul’a gelerek Babıali’yi sadece Rus desteğine güvenmeye ikna etmek, Osmanlı üzerindeki
İngiliz ve Fransız etkisine karşı savaşmak için emir almıştı.2 Bu girişim sonrasında Mısır sorunu olarak
ifade edilen Mehmet Ali Ayaklanmasında Rusya ile ittifak yoluna gidilerek Temmuz 1833’de Hünkar
İskelesi Antlaşması imzalanmıştı. Böylelikle Osmanlı devleti Rusya’nın koruyuculuğu altına alınmış ve
karşılığında bazı tavizler verilmişti. Rusya’ya önemli tavizlerin verilmesi özellikle Boğazlarda elde etmiş
olduğu ayrıcalıklar nedeniyle İngiltere ve Fransa bu antlaşmayı protesto etmişti.3
II. Mahmut ölümünden önce kendisi için bir leke gibi duran Mehmet Ali meselesini halletmeye
karar vermişti. Bu nedenle 21 Nisan 1839’da Osmanlı kuvvetleri, Suriye’nin işgaline başladılar. Osmanlı
kuvvetleri ile Mısır kuvvetleri arasında 23 Haziran 1839’da Nizip’te başlayan savaşta Osmanlı kuvvetleri
yine hezimete uğradı.4 Neticede Büyük güçlerin olaya müdahalesi kaçınılmaz oldu.
İkinci isyanda yine Fransa başbakanı Lois Philippe 1839’da da Osmanlıya karşı Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’ya koşulsuz destik vermişti. Bu destek ittifak arasında şiddetli itimatsızlık baş gösterdi. 5
Bunun üzerine Fransa’nın katılmadığı 15 Temmuz 1840’da Büyük güçler, Mısır Meselesine müdahale
ederek Londra Antlaşmasını imzaladılar. Ancak nihayete ermeyen bu sorun 13 Şubat 1841 yılında
Abdülmecit tarafından yayınlanan “Mısır Valiliği İmtiyaz Fermanı” ile Mısır sorunu çözülmüş oldu. Netice
itibari ile Fransa Mehmed Ali İsyanında da yine Mısır üzerinde hakimiyet kurarak işgal edemediği Mısır’ı
en azından kendi kontrolündeki bir vali ile doğuya açılma ve Akdeniz’e hâkim olma girişimi sonuçsuz
kalmıştı.
1830 Fransa’nın Cezayir’i İşgali
Cezayir, İstanbul’dan atanan beylerbeyleri tarafından idare edilirdi. Bunların komutasında da
Anadolu’dan getirilen askerler vardı. Bunlar Yeniçeri Ocağı şeklinde teşkilatlanmışlardı. Bu ocakların
başkanları, zamanla güçlerini artırarak yönetimde Beylerbeyilerin önüne geçmeye ve işlerine karışmaya
başladılar. Dayı adı verilen bu zorbalardan biri olan Baba Ali, 1799’da beylerbeyini kaçırarak Cezayir’in
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yönetimini eline geçirmişti. Bâb-ı Âlî bu duruma sessiz kalınca, artık bundan böyle Cezayir’in yönetiminde
dayılar söz sahibi olmaya başlamışlardı.
1815 Viyana Kongresinde alınan kararlar gereği Korsancılık faaliyetlerine de son verilecek ve
bununla İngiltere ilgilenecekti. Bu kapsamda İngilizler, 1231/1816’da büyük bir filo ile Cezayir’i topa
tutması ve Cezayir gemilerini batırıp deniz gücünü zayıflatması, Fransızların işini daha da
kolaylaştırmıştır.
İngilizlerin Cezayir’i zayıflatması Fransızların işine yaradı. 1828–1829 Osmanlı-Rus Harbi’nin
Osmanlı aleyhine neticelenmesi de, fırsat bekleyen Fransa’yı iyice cesaretlendirmişti. Bu esnadaki
Cezayir Dayısı İzmirli Hüseyin Paşa, okuryazar fakat dünyanın gidişatından habersiz, mağrur bir zattı.
Alacağına karşılık olarak Fransız ticaret gemilerinden birkaçını zapt etmesi, Fransa ile arasının gerilmesine
sebep oldu. Bu alacak meselesinin kökeninde, 1797’deki Cezayir dayısı İzmirli Hüseyin Paşa’nın Fransa
hükümetine bir miktar hububat ile beş milyon frank borç vermiş olması yatmaktadır. Dayı bu alacağını iki
Yahudi tacirine havale etmiş, Fransa hükümeti ise borcunu kabul etmekle beraber, ödemeyi bazı
hesaplar yüzünden durdurmuş idi. 1827’de Dayı Hüseyin Paşa, Fransa’dan derhal borcunu ödemesini
istedi. Ayrıca Fransız konsolosu ile bu meseleyi konuştuğu esnada, ansızın öfkelenip yelpazesiyle
konsolosa vurması (7 Safer 1243/30 Ağustos 1827) üzerine, Fransa harekete geçti. Bâbı Âli, Fransa’nın
isteği üzerine dayıya bir ferman göndererek aralarını bulmaya çalışıp özür dilemesini emretti. Ancak
gücüne güvenen dayı bu fermana kulak asmayıp inadında direndi. Bunun üzerine Fransa, Cezayir’e karşı
tedbirler alıp 17 Zilkade 1242/12 Haziran 1827’de Koramiral Duperre vasıtasıyla Cezayir Limanı’nı
ablukaya alıp Türk gemilerinin giriş çıkışını engelledi. Bu abluka üç yıl sürmesine rağmen dayı pes etmedi.
Oysaki eyaletin başlıca gelir kaynağı deniz ticaretiydi. Ancak bir şekilde diğer limanlarla idare edildi.
Ablukanın uzaması üzerine Fransızlar, 22 Zilhicce 1245/14 Haziran 1830’da şehrin yakınlarına General
Bourmont’un komutasında 36.000 asker çıkardılar. Fransız donanması, Cezayir limanını bombardımana
başladı. Yirmi bir gün dayanan Dayı Hüseyin Paşa, 5 Temmuzda teslim olduktan sonra bir müddet İtalya
ve Fransa’da dolaştırılmış ve sonra 1838’de İskenderiye’de ölmüştü. Sonuçta Fransızlar, bütün Cezayir’e
hâkim olmuşlar. Fakat bu emellerine ulaşabilmek için yıllarca uğraşmak zorunda kalmışlardı.1
Fransa ile ilişkiler daha sonraki dönemlerde bilhassa Kırım Savaşı, Lübnan Meselesi, Tunus’un
işgali gibi son derece hassas ve önemli vakıalarla krizler yaşamıştır.
Sonuç
19. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarında genişlemeye çalışan özellikle iki devlet ön plana
çıkmaktaydı. Bunlardan biri Rusya diğeri de Fransa idi. Fransa, sömürgelerini 18. yüzyılda İngiltere'ye
kaptırdıktan sonra, gücü ölçüsünde kendisine uzak değil daha yakın bölgelere yönelme politikası izlemiş
ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu'yu yayılma alanı olarak seçmiştir. Fransa, bu konuda Ortadoğu' da ve
özellikle Lübnan ve Suriye'deki Hristiyan kesimlerle daha önceye dayanan ilişkilerini de kullanıyordu.
Fransa 1830'da Cezayir' i ele geçirdikten sonra içeriye doğru ilerlemeye başlamıştı. 1861'de ise Suriye'de
Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Dürziler arasında ortaya çıkan iç savaşı önlemek amacıyla Fransa, Beyrut'a
asker çıkarmış ve Avrupalı güçler Osmanlı Devleti'ni Lübnan'ın dağlık kesiminde oturan Hıristiyan
çoğunluğa özerklik vermeye zorlamışlardı. Görüldüğü gibi Osmanlı-Fransız ilişkileri dostluk havasından
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çok uzaklaşmıştı.
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Yasa Fikri ve Teo-politik Dinamikleri Açısından Şer’î Hukuk-Örfî Hukuk İkilemi
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Giriş
Siyasi varlığını sürdürdüğü tarihsel çağlarda egemenliğini kurduğu geniş coğrafyada politik-barış düzeni
(pax Ottomana) kurmuş olan Osmanlı İmparatorluğu, ardında güçlü bir miras bırakmıştır. Avrupa’nın
içlerinden Güney Batı Asya’ya ve oradan Kuzey Afrika’ya kadar bu engin coğrafyada söz konusu miras
varlık bulmuştur. Dünya siyasi tarihine, inşa ettiği çoğulcu siyasi-hukuki yapı özelliği ve küresel çapta
yapılandırdığı politik düzen ile iz bırakmıştır. Bu politik düzeni tecessüm ettiren devlet aklı ve
tecrübesinin özellikle on altıncı yüzyıla tesadüf eden tarihsel dönemi, diğer alanlarda olduğu üzere yasa
fikrinden hukuk düzenine kurucu dönüşüm ve reformların yaşandığı bir kesite tekabül etmektedir. Ancak
Osmanlı siyasi tarihinin kurucu dönemlerinden birisine denk düşen bu tarihsel kesitin, konumuz
açısından bütünlüklü biçimde Türk Hukuk Tarihinin İslamlaşma öncesinden modern döneme kadar
yerleşik olan hukuk düşüncesinin dinamikleri çerçevesinde ele alınması zorunluluk arz etmektedir.
Özgün bir tarihsel miras bırakan bu tecrübenin, özellikle de büyük Sultan Kanuni Süleyman (1494-1566)
dönemi tarihi reformları üzerinden okunması ayrı bir anlam ifade etmektedir. Zira Kanuni, Hegel’in
(1770-1831) deyişi ile ‘çağın büyük adamıdır’. ‘Çağının yüreği ve özü olan’ bu adam ‘çağını gerçek
kılmayı’1 başaran ender devlet adamlarından birisi olarak tarihe geçmiştir.
Uluslararası sempozyumda ‘Kanuni’ unvanı ile anılmayı hak eden bu büyük hükümdarın ‘yasa fikrinin ve
hukuk düşüncesinin’ özgün inkişafına zemin hazırlayan ilgili dönemin hukuk tarihi açısından tahliline
imkan sağlaması oldukça önemlidir. Bu dönem, ‘kanun/yasa’ fikri ile temayüz eden zengin bir tarihi
mirası ardında bırakan bir çağa karşılık gelmektedir. Burada, ilgili dönemde temayüz eden özelde ‘yasa
fikrinin’ ve genel anlamda hukuk pratiğinin özgüllüğünü, teo-politik dinamikleri açısından ‘şer’î hukuk-örfî
hukuk’ ikilemi üzerinden konu edinmeye çalışacağız. Hukuk sistemine içkin olan söz konusu diyalektiksel
ikilem, Osmanlı hukuk tarihine özgülenebilecek bir hukuksal aklın ürünü olarak tezahür etmektedir. Bu
çalışma kendi sınırlılıkları çerçevesinde, ‘yasa fikri’ temelinde sistemin rasyonalizasyonu doğrultusunda
atılan reformcu adımların soykütüksel analizini hedeflemektedir.
Klasik Dönem Osmanlı Tarihinde Yasa Fikri ve Düzeni
Dünya siyasi tarihinin herhangi bir kesitinin farklı boyutları açısından analiz-yoruma konu edilmesi
kuşkusuz, belirli bir tarih tasavvuruna bağlı olarak gerçekleşmektedir. ‘İdeolojik tarih okuması’ olarak
kavramsallaştırılan perspektifler, söylem hegemonisine katkı sağlayacak biçimde belirli politik amaçları
istihsal edecek tarihsel dönemlendirme ve anlamlandırma stratejileri üretmektedirler. Bu sorunlu
perspektif, kimi zaman tarihin belli kesitlerini susturan; tarihi olgusal hakikatleri yokluğa mahkum eden;
görmezden gelen; ve kimi zaman da bilinçli biçimde saptıran bir söylem düzeneği geliştirmektedir.
Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda da benzer refleksin harekete geçerek, dogmatik kabuller ve klişeler
ürettiği görülmektedir.2 İlgili literatüre egemen olan klişeye göre Osmanlı tarihi, ‘kuruluş-yükselmeduraklama-gerileme-çöküş’ biçiminde formüle edilen bir çöküş (inhitat) söylemi üretmektedir. Bu batımerkezci ve ötekileştirici oryantalistik bakış açısının üretmiş olduğu çöküş söylemi, içkin bir medeniyet
hesaplaşması olarak tanımlanabilir.3 Gerçekte Osmanlı Devleti’nin asırlara sari dinamik sosyo-ekonomik,
sosyo-kültürel ve siyasi yapısı, böylesi kategorik tarihsel dönemlendirmeleri anlamsızlaştırmaktadır.

1

Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir?, (çev. Misket Gizem Gürtürk), İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 63.
Kafadar, Cemal, “Osmanlı Tarihinde Gerileme Meselesi”, (çev. Cengiz Şişman), Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Çöküş
Paradigmasının Sonu, (haz. Mustafa Armağan), Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 100-103.
3
Quataert, Donald, “Ottoman History Writing and Changing Attitudes Towards the Notion of Decline”, History Compass, c. I, sy.
I, 2003, s. 2.
2
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İmparatorluğu, tek bir yükseliş veya tek bir çöküş noktasına indirgemek olanaksızdır. ‘İnhitat’ kuramına
dayalı tarihsel anlatının batı-merkezci perspektifi, Osmanlı tarihini ilgili tarihsel kesitini ‘dönemin
ekonomik ve sosyal gerçekliği’ bağlamında değerlendirme imkanını yok etmektedir.1
Tarihin herhangi bir dönemine özgülenen kesitsel analizini, bu denli yüzeysel ve kaba genelleştirici
perspektif ile icra etme çabası doğru değildir. Hele bir de yoruma konu edilen kesit, özgün bir medeniyet
tecrübesi üreten siyasi döneme tekabül ediyorsa, bu tümüyle teorik imkansızlıkla malul hale gelir.
Gerçekte burada konu edineceğimiz 16. yüzyıla denk düşen tarihsel dönemin, kuruluşundan on
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar süregelen ‘klasik dönemi ya da çağı’ ifade ettiğini kaydetmeliyiz.
İlgili dönemin ‘yasa fikrini’ karakterize eden niteliklerin analizi öncesinde Osmanlı politik düzeninin
sosyo-kültürel kimliğine dair kısaca birkaç saptamada bulunmak icap etmektedir.
Bu bağlamda öncelikle ifade edilmelidir ki, Osmanlı İmparatorluğu ‘çok dilli, çok dinli, çok kültürlü ve çok
uluslu’ engin bir beşeri coğrafyada hükümran olmuştur. Siyasal düzeni açısından İmparatorluk,
Müslüman medeniyet havzalarına tarihsel bir süreklilik içerisinde politik halef olarak varlığını ikame
etmiştir. Bu açıdan dünya siyasi tarihine, özgün bir Müslüman siyasal akıl, onto-politik tahayyül ve devlet
deneyimi ile adını yazdırmıştır. Sözü edilen tarihi siyasal aklı ve devlet deneyimini karakterize eden temel
vasıflardan birisi ‘çoğulcu bir hukuksal düzen’ öngörmesidir. Daha somut bir anlatımla, İmparatorluğun
eman ve güvencesi altında olan Hıristiyan ve Yahudi tebâya, yasa kaynaklı (şer’î ve örfî hukuk) bir takım
sınırlamalar çerçevesinde ‘yargısal özerklik’ sağlanmıştır.2
‘Hukuki çoğulculuk’ vizyonunun bir yansıması olarak devlet sistemi içerisinde meşruiyeti tanımlanan
‘yargısal özerklik’, çoğulcu yasa otoritesinin bir tezahürü olarak tanımlanabilir. Söz konusu ‘çoğulcu yasa
otoritesi’ Sultan’ın kayıtsız ve şartsız uhdesinde bulunan siyasi otoritesinin himayesi altındadır. Yargısal
(kazâ) ve yönetsel yetkilerle eş zamanlı biçimde donanmış yargıç (kadı) sınıfı da bu temsil ve icra
otoritesinin hükmü altındadır. Kadılar, yalnızca uyuşmazlıkların kesin hükme bağlandığı yargı merciinin
yetkilisi değil, devletin (saltanat) idari teşkilat yapısı içerisinde atanmış bir temsilci olarak
vazifelendirilmiştir.3 Yargısal adaletin icrâî yetkilileri sıfatıyla kadılar, literatürde ‘hukuk bilginlerinin
hukuku’ olarak tanımlanan şer’î hukuka uygulama boyutu üzerinden pratik katkı sağlamışlardır. Nitekim
Mecelle’nin temel kaidelerinden birisi olan ‘İctihat içtihadı nakzetmez’ (m. 16) ilkesince de belirlendiği
üzere, mahkeme kararlarının bağlayıcılığı söz konusu değildir. Bu ilke, yargısal aklın ‘emsal’ hukuku
uygulaması üzerinden donuklaştırılmasına değil, dinamik bir yaratıcılığa imkan sağlamıştır.
Diğer yanda, hem yargı yolu dışında alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu ve hem de bir hukuki
danışmanlık ve uzmanlık bilgisine başvuru yolu olarak kurumsallaşan fetva (iftâ) makamı söz konusudur.
Yargı (kazâ) yetkisinin yanı sıra fetva (iftâ) görevi de adalet sisteminin asli bir parçası olarak
nitelendirilebilir.4 Bu görevi icra eden uzman hukuk danışmanları (müftî) sistem içerisinde yetkin biçimde
kurumsallaşan bir yapının (şeyhülislamlık makamı) baş aktörleridir. Taraflar arasındaki herhangi olası bir

1

‘İnhitat’ anlatısı çerçevesinde yapılan tarihsel dönemlendirmeler karşısında farklı bir perspektif üzerinden gerçekleştirilen
alternatif dönemlendirmeler için bkz., İnalcık, Halil, “Osmanlı Tarihinde Dönemler”, (çev. Ferhan Kırlıdökme-Mollaoğlu), OTAM,
sy. 10, 1999, s. 335-350. Karpat, Kemal H., “Osmanlı Tarihinin Dönemleri: Yapısal bir Karşılaştırmalı Yaklaşım”, (çev. Talip
Küçükcan), Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Çöküş Paradigmasının Sonu, (haz. Mustafa Armağan), Timaş Yayınları, İstanbul
2011, s. 199-222.
2
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., Aydın, Mehmet Akif, “Osmanlı Sulhünün (Pax Ottomana) Kurulmasında Hukukun Rolü”,
Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet, Klasik Yayınları, 2. Baskı, s. 97-112.
3
Osmanlı hukuk sisteminde Kadı’nın adli ve idari alandaki yetkileri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., Ortaylı, İlber, Hukuk ve İdare
Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Kronik Kitap, 3. Baskı, İstanbul 2017. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye
Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2014, s. 114.
4
Osmanlı hukuk ve siyasal sisteminin iki asli kurumunu oluşturan iftâ ve kazâ müessesi Türk Hukuk Tarihi literatüründe çok
sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bunlardan bazıları için bkz., Heyd, Uriel, “Osmanlı’da Fetva Müessesinin Bazı Tezahürleri”, (çev.
Fethi Gedikli), Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler, (der. Ferhat Koca) 2. Bası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014.
Ayar, Talip, Osmanlı Devletinde Fetva Eminliği, DİB Yayınları, Ankara 2014. Örsten, Seda, Osmanlı Hukukunda Fetva, Ankara 2005
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
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çekişmeye (nizâ) dair talep edilen hukuki görüşün veya kararın (fetvâ) her hangi bir bağlayıcılığı ya da
infaz edilebilirliği söz konusu değildir.1 Doğal olarak ilgili konu çerçevesinde talep edilen uzmanlık
görüşünün (fetvâ) yasalaştırılması durumunda bağlayıcılığından ya da icrâî yetkisinden söz edilebilir.2
Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, yargısal adaletin sistemsel icrası açısından iftâ ve kazâ yetkilerinin
tam bir netlik içerisinde birbirinden ayrıştırılması pek mümkün olmamıştır. Sistemin işleyişinde bu iki
yetkisel alanın iç içe geçtiği durumlar söz konusu olmuştur. Bu noktada oldukça ilginç bir örneğe on
birinci yüzyıl Kurtuba’sında (Endülüs) rastlanmaktadır. İlgili tarihsel dönemde yargıçların, görev icra
ettikleri yargı çevresini oluşturan şehrin önde gelen fetva yetkililerinin (müftî) oluşan bir danışma
kuruluna verdikleri hükümleri onaylatma zorunlulukları söz konusu olmuştur.3
İfta makamı, talep üzerine en yüksek siyasi iradeyi temsil eden Sultanın idari tasarruflarına dönük uzman
görüşü sunmuşlardır. Ancak literatürde yer aldığı üzere, kimi Osmanlı padişahları ilgili ‘idari
tasarruflarına’ Şeyhülislamlık makamından fetva alamamaları durumunda dönemin yargı (kazâ) erkinin
en yüksek konumdaki sorumlusu olan kazaskere başvurmak suretiyle, onaylayıcı görüş (fetva) alma
yoluna gitmişlerdir.4 Bunun yanısıra, ifta makamının yargı sürecinde etkin bir temsille yer aldığı da bazı
örnekler üzerinden literatürde kaydedilmiştir. Örneğin, huzur murafaasında fetva emininin de hazır
bulunduğu ifade edilmektedir.5 Osmanlı yargı sisteminde bu iki organın iç içe geçmiş varlığı ya da temsili,
özellikle Osmanlı’nın geç dönemlerinde –özellikle ceza davalarına ilişkin- düzenlenen ilamlarda,
fetvahane der-kenarına yer verilmesinde de görülmektedir.6
On yedinci yüzyıla ait Bursa Şer’iyye Sicillerini tetkik eden Haim Gerber, şeyhülislam fetvasını sunan
tarafın istisnasız biçimde davayı kazandığını tespit etmiştir. Gerber’e göre bu durumun esas gerekçesi,
dönemin kadısının fetva kurumuna karşı duyduğu kişisel ya da özel saygıdır.7 Ancak Ebussuud Efendinin
yukarıda aktardığımız fetvaları, durumun salt kişisel bir durumdan ya da saygıdan kaynaklı olmadığını
ortaya koymaktadır. Ebussuud Efendi’nin fetvaya ‘bağlayıcı’ bir nitelik izafe etmesi, fetva ile yasa/kanun
ve yasamanın bağdaşıklığını gösteren bir kanıt niteliğindedir.
Sistemsel bütünlük içerisinde yargısal süreçte bir karara dayanak teşkil eden fetva, ileride ortaya
çıkabilecek olaylar açısından hukuki bir kaynak teşkil edebilir. Şeyhülislamlık makamı tarafından öne
sürülen görüşlerin, bir kanun hükmüne dönüşebilmesi ise Sultan iradesine bağlı bir politik tercihtir. Söz
konusu siyasi tercihin, teo-politik meşrulaştırımı, ilgili makamın uygunluk fetvasına (görüşüne)
dayandırılmıştır. Kanuni dönemi şeyhülislamı Ebussuud Efendi’nin Ma’ruzat’ı bunun güzel bir örneğini
teşkil etmektedir. Hanefi ekolünde hakim olan görüş, Ebussuud Efendi tarafından kanunlaşması için
padişaha sunulmakta, padişah tarafından verilen ‘gereğinin yapılması’ buyruğu (mucebince amel oluna)
ile, aslında kadılar için bağlayıcılığı olmayan fetva, yasa kalıbı içinde icrâî bir niteliğe kavuşmaktadır.8
Bu suretle, devlet yapısı içerisinde yasa iktidarı, çift taraflı bir meşruiyet halesi ile inşa edilmiş olmaktadır.
Bir tarafta dünyevi iktidarın tek/biricik otoritesi olan Sultan’ın mutlak iradesi ve diğer tarafta şer’î
otoritenin ilgili yasa buyruğunu meşrulaştıran mutlak iradesi söz konusudur. Böylelikle çift yönlü
meşruiyete mazhar olan bir ‘yasa iktidarı’ oluşmaktadır.
1

. Ayrıntılı bilgi için bkz., İzmirli İsmail Hakkı, “İfta ve Kaza”, Sebilürreşad, c. 14, sy. 308, 1334, s. 157-158. İzmirli İsmail Hakkı,
Kitabü’l İftâ ve’l Kazâ, Evkaf Matbaası, İstanbul 1336-1338, s. 1-8.
2
Aydın, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul 2017, s. 94-95.
3
. Bkz., Vikor, Knut S., Between God and the Sultan A History of Islamic Law, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 145. Bu
uygulama hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz., Müller, Christian, “Judging with God’s Law on Earth, Judicial Powers of Qadi alJama’a of Cordoba in the fifth/eleventh Century”, Islamic Law and Society, c. VII, sy. 2, s. 159-186.
4
. Bkz., Ayar, Osmanlı Devletinde Fetva Eminliği, s. 44.
5
. Bkz., Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, 215-217.
6
. Bkz., Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2018, s. 349,
350.
7
. Bkz., Gerber, Haim, “Osmanlı Hukukunda Şeriat, Kanun ve Örf, 17. Yüzyıl Bursa’sı Mahkeme Kayıtları”, (çev. Mehmet Akman),
Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. VIII, sy. 1-3, 1994, s. 288.
8
Aydın, Mehmet Akif, “Osmanlı Hukukunun Kanun Hukukuna Doğru Geçirdiği Evrim”, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet, Klasik
Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2017, s. 90-93.
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Şer’î Hukuk-Örfî Hukuk İkilemi
Meselenin ele alınışı açısından öncelikle kanun/yasa terimi üzerinden teknik çözümlemeye burada yer
vermemiz icap ediyor. Osmanlı hukuk sistemini tesis eden iki kurucu asli kaynağın ilkini oluşturan şer’î
hukuk, daha önce el-kânûnü’ş-şer’î şeklinde literatürde yer alan kavramsallaştırma ile ifadesini
bulmuştur. Ancak şer’î-kanun kavramsallaştırmasının kapsamı, hukuk sisteminin ikinci asli kaynağını
oluşturan örfî hukuku tanımlar nitelikte bir daralmaya maruz kalmıştır. Özellikle, kaynağını şer’î hukuktan
almayan Türk ve İran (Büveyhîler, Sâmânîler, Gazneliler, Selçuklular, Memlüklüler, Moğollar, Safevîler ve
Osmanlılar) örf-adet, teamül, töre ve yasalarının kaynaklık ettiği hukuk düzenine örfî hukuk ya da daha
özel ve sınırlandırılmış anlamıyla ‘kanun’ adı verilmiştir. Şer’î hukuk ile örfî hukuk arasında varlık bulan bu
klasik ayrım, Osmanlı hukuk sistemine özgün bir dinamizm katmıştır. Sistemsel bir bütünlük içerisinde
varlık bulan bu iki mecranın ya da formel kaynağın birbirleri arasında güçlü bir diyalektiksel dinamizmin
varlığından söz edebiliriz. Peşinen altı çizilmelidir ki, burada birbirlerini dışlayan bir ayrım değil,
bütünleyen bir yapı metafiziği söz konusudur.1
Hukuk tarihi açısından bu kurumsal yapının tahlilinde farklı bakış açılarının olduğunu kaydetmeliyiz. Bu
noktada, söz konusu hukuk sistemini (Osmanlı Hukuku) salt olarak şer’î hukuka indirgeyen bir görüş
bulunmaktadır. Bu görüşe göre, asli meşruiyet kaynağı şer’î hukuk olan örfî kanunların, şer’î hukuktan
tamamen bağımsız bir hukuk düzeni (örfî hukuk) oluşturduğu söylenemez.2 Bir diğer yaklaşım ise, bu ikisi
(şer’î hukuk ve örfî hukuk) arasında kategorik bir ayrım öngörmektedir. ‘Dini’ olan ile ‘dünyevi’ olan
hukuk şeklinde bir tasnifi esas alan bu yaklaşıma göre, örfî hukuk, şer’î hukukun bir alternatifi ya da
ikamesi konumundadır. Hatta öyle ki kimi zaman örfî hukuk aracılığıyla ‘şer’î hukuka’ rağmen hükümler
vaz’ edilmiştir.3 Şer’î hukuk ile örfî hukuk arasındaki ilişkinin kategorik bir indirgemeye veya genellemeye
tabi tutmaksızın, dönemsel analizler çerçevesinde ele alınmasının uygunluğu öne sürülmektedir.4
İnalcık’a göre, imparatorluğun özellikle ilk dönemlerinde padişahlar, tevarüs etmiş oldukları Türk kanun
koyma geleneğinin bir süreği/geleneği olarak bizatihi yasa-koyucu statüsü ile kanunlaştırma yetkilerini
kullanmışlardır.5
Osmanlı hukuk sistemini onto-politik bir düalite üzerinden çözümleyerek kategorik indirgemeler yapmak
tarih metodolojisi açısından sorunludur. Tarihsel gerçekliğin kendi dinamik hakikatini görmezden gelen
bu açıklamalar, geriye dönük çarpıtılmış bir ideolojik tarih inşasından başka bir şey değildir. Bu türden
indirgeyici yargıları çürüten ya da olumsuzlayan birçok tarihsel gerçeklik söz konusudur. Örneğin, kimi
zaman devletin cezalandırma siyaseti devreye girmiş ve şeri hukuka aykırı hükümler kanunnamelerde yer
almıştır.6 Benzer biçimde salt olarak dünyevi otoriteyi temsil ettiği öne sürülen ‘örfî hukukun’ egemen

1

Bu noktada ayrıntılı bilgi için bkz., Aydın, Mehmet Akif, “Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı”, Osmanlı Devletinde Hukuk ve
Adalet, Klasik Yayınevi, 2. Baskı, s. 24 vd.
2
Akgündüz, Ahmet, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Kamu Hukuku, c. I, OSAV, İstanbul 2011, s. 142.
3
Depp, Richard C., “Qanun and Sharia in the Ottoman Context”, Islamic Law Social and Historical Contexts, (ed. Aziz Al-Azmeh),
Routledge Library Editions: Politics of Islam, Oxford 2013, s. 124 vd., Heyd, Uriel, “Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve
Şeriat”, (çev. Selahatin Eroğlu), Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler, (der. Ferhat Koca), 2. Bası, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara 2014. Schacht, Joseph, İslam Hukukuna Giriş, (çev. Mehmet Dağ, Abdülkadir Şener), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, Ankara 1986, s. 97-101. Üçok, Coşkun, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. III, sy. 1, s. 125-146; c. III, sy. 2, s. 365-381; c. IV, sy. 1, s. 48-73. Barkan, Ömer Lütfi,
“Türkiye’de Sultanların Teşrii Sıfat ve Salahiyetleri ve Kanunnameler”, İÜHFM, c. XII, sy. 2-3, s. 713-733.
4
Koç, Yunus, “Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Osmanlı Özel Sayısı, 1999, s. 117.
5
İnalcık, Halil, “Örfi-Sultani Hukuk (Kanun) ve Kanunnameler”, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Türkiye İş Bankası Yayınları,
4. Bası, İstanbul 2018, s. 62-65.
6
Buna örnek olarak II. Beyazıt ve Kanuni devirlerine ait kanunnamelerde tecavüz failinin cinsel organının kesilmesi, zina eden
kadının cinsel organının dağlanması, kimi suçluların kazığa geçirilmesi örnek olarak verilebilir. Bkz., Aydın, Osmanlı Hukukunun
Genel Yapısı, s. 28.
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olduğu görüşü de tarihsel gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Nitekim on altıncı yüzyılda bazı
kanunnamelerin şer’î hukuka aykırı olduğundan bahisle uygunluk yönünde tashih edilmesi,1 on yedinci
yüzyıldan itibaren kanunnamelerin biçimsel olarak fetva formuna yaklaştırılması,2 keza aynı yüzyılda
verilen bir hükümle bundan böyle kararların şer’e ve kanuna (örfî hukuka) uygun olarak değil yalnızca
şer’î hukuka uygun olarak verilmesinin buyurulması örnek olarak kaydedilebilir. Yine, Osmanlı siyasi
tarihinde, şeyhülislamın kimi zaman padişah iradesine karşı geldiği durumlar da söz konusu olmuştur.3
Bütün bu tespitler doğrultusunda Osmanlı Hukuku’nda şer’î ve örfî hukukun mutlak bir çatışkı içerdiğini
ifade etmek oldukça güçtür. Birçok hükümde şer’ ve kanunla hareket edilmesinin emredilmesi;4 yine
birçok hukuki metinde her iki hukuk kaynağının birlikte zikredilmesi; Hukuk sisteminin şer’î hukuk ile örfî
hukukun sui generis bir birleşiminden ibaret olduğunu göstermektedir. Temelde burada, örfî hukuk ile
şer’î hukuk arasında bir sistemsel çatışkıdan çok, ehl-i örf ile ehl-i şer’ arasında vuku bulan bir gerilimden
söz edebiliriz.5 Ehl-i örf, kamu yararı prensibinden hareket ederek ivedi işlemler yapma arzusuyla suçlu
gördüğü kişileri ivedilikle ve en ağır şekilde cezalandırma arzusunu gütmekte, bunun için de ‘hukuku’
temsil eden ‘ehl-i şer’i karşısında rakip olarak görmektedir.6 Öyle ki, kimi zaman yöneticiler idari
işlemlerinin meşruiyetini temin etmek amacıyla ilim erbabından cebri biçimde fetva alma yoluna sevk
olmuşlardır. Benzer biçimde, Koçi Bey ünlü risalesinde, şeyhülislamların on altıncı yüzyıldan itibaren
azledilme korkusuyla doğru sözü söylemekten çekindiklerini ifade etmiştir.7 Uzunçarşılı’nın aktarmış
olduğu bir tarihi olay, konumuz açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir. İlmiye sınıfından Tabip oğlu
Ehlî isminde bir zât Gelibolu’ya ehil olmayan bir kimsenin kadı olarak tayin edildiğini haber alır ve bu
durumu manzum bir şekilde dönemin Rumeli kazaskeri Bostanzade’ye şikayet eder. Bostanzade’nin
verdiği yanıt, şeriat ehlinin, merkezi otorite karşısındaki tavrını ortaya koyması bakımından manidardır.
Tecahül eyledin ey merd-i arif
Gel insaf eyle ne itsin kazasker
Sual ettin cevabını bilürken
Efendi hatt-ı sultani dururken8
Osmanlı Hukuk sistemini şer’î hukuk ile örfî hukuk arasında yaşanan kaçınılmaz bir gerilim alanı olarak
değerlendirmek doğru değildir. Zira yukarıda da kaydettiğimiz üzere, bu durumun tarihi gerçeklik adına
doğru teşhisi, söz konusu ikilemin var ettiği gerilim ehl-i örf ile ehl-i şer’ arasında yaşanmış olan tarihi
sınıfsal bir iktidar mücadelesidir.9 On altıncı yüzyıldan itibaren yürütme erkine karşı ehl-i şer’ kendisine
güçlü bir iktidar alanı açmıştır. Nitekim bu durum, ilgili dönemin bizatihi yasama üslubuna da doğrudan
etki etmiştir. Şer’î olan ile örfî olan arasındaki düalizmi izah sadedinde aktarılan hukuki metinler,
temelinde bu otorite/iktidar çekişmesinin/mücadelesinin hukuk sahasında somutlaşması olarak
görülmelidir.
Kanuni’nin saltanatına tesadüf eden on altıncı yüzyıl, sözünü etmiş olduğumuz bu çatışma alanını ve
iktidar mücadelesini örnekleyen en önemli eşiktir. Bu kırılma noktasının kuşkusuz en önemli figürü
Kanuni’nin temsil ettiği dünyevi otorite karşısında, dini alanı temsil eden Mehmed Ebussuud Efendi’dir
(1490-1574). Bu dönemin kudretli Şeyhülislamı olan Ebussuud, Sultanın otoritesi üzerinden hukuku

1

Aydın, Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı, s. 29.
Koç, “Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar”, s. 125.
3
Çalışmamız kapsamında Ebussuud Efendi’nin kapitülasyonlar ile müste’menin şehadetinin kabul edilmesi konusunu “nâ-meşrû
nesneye emr-i sultanî olmaz!” diyerek reddetmesi hadisesini örnek olarak zikredebiliriz. Bkz., Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 75.
4
Aydın, Osmanlı Hukukunun Yapısı, s. 27.
5
Aydın, Osmanlı Hukukunun Yapısı, s. 29.
6
Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s.76
7
Göriceli Koçi Bey, Risale-i Koçi Bey, Kitabhane-i Ebuzziya, İstanbul 1303, s. 41.
8
Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, s. 77. Uzunçarşılı bu olayı Atayi’nin Şakayık Zeylinden aktarmıştır.)
9
Ebussuud Efendi’nin “ehl-i örf ile ittifak eden adil olamaz!” Şeklindeki fetvası bu çekişmenin bir yansımasıdır. (Aydın, Osmanlı
Hukuku’nun Yapısı, s. 30)
2
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bütünsel şema üzerinden rasyonalize etme çabası içerisinde olmuştur.
Hukuk bilginlerinin (fukahâ) ekol merkezli doktrinsel üretimi olarak tezahür eden Şer’î Hukuk, bu
karakteristik niteliğine bağlı biçimde kodlaştırıcı bir yeknesaklık (yasa hukuku) öngörmemiştir.1 Osmanlı
tarihinde, ‘kazâî’ faaliyetlerde yeknesaklığı sağlama gayretleri Kanuni döneminde yoğunluk kazanmıştır.
XVI. yüzyıl ortalarından itibaren Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler Anadolu ve Rumeli’de yargı
sahasından dışlanmış, kadı beratları ve müftü menşurlarında yargılamanın ve iftânın Hanefi mezhebine
göre yapılacağı belirtilmiştir. Keza Ebussuud tarafından verilen fetvalarda, hakimin Hanefi mezhebi
dışından bir görüşle ya da Mezhep içinde tercih edilen görüş dışında hüküm veremeyeceği ifade
edilmiştir. Öyle ki, mezhep içinde oldukça zayıf olarak kabul edilen bir görüşün tercih edilmesi mahkeme
kararının infazına engel teşkil etmektedir.2 Kısacası Ebussuud devrinde taklit kurumunun imkanlarından
faydalanılarak hukuki uygulamada birlik sağlanmaya çalışılmış, ‘kanun hukuku’ benzeri bir durum
yaratılmıştır.
Nitekim bu noktada, ilgili dönemin siyasi otoritesi tarafından talep edilen monolitik yasa düzeni fikri,
İmam Malik tarafından verilen tarihi bir cevap ile reddedilmiştir.3 O yüzden yargıçların (kadılar) bağlı
oldukları hukuki ekol (mezhep) merkezli olarak icra ettikleri yargı pratiği, belirli bir metodoloji
çerçevesinde başvurulan hukuki görüşler yelpazesi sunmuştur. Colin Imber, Şeyhülislam Ebussuud
Efendi’nin hükümdarın bir ‘yasa koyucu’ olarak iktidarını yargısal tercihleri sınırlayıcı bir biçimde
kullanılmasını öngördüğünü ifade etmiştir.4
Devletin egemen politik iradesini ve icrâî siyasal yetkesini ifade eden ‘örf’ terimi, bu spesifik anlamı
üzerinden genel anlamda bir hukuk kaynağı olarak tanımlanmıştır. Bu otoriteyi kullanan otokratik erkin
(ehl-i örf) vâzı-ı kanun olarak meşruluğu benimsenmiştir.5 Söz konusu meşruiyet, özünde Şer’î hukukun
kendi kendini sınırlayıcı (oto-limitasyon) normatif düzeninden ve hadiselerin bitimsiz çokluğundan
kaynaklı olmasından neşet ettiği söylenebilir. Düzenleyici işlevsellikleri açısından bu iki hukuk alanı
arasındaki dinamik diyalektiğin bir içlem-kaplam meselesi olduğunu ifade edebiliriz.
İslam hukuk bilginleri, hukukun kaynaklarına ve yorumlanmasına ilişkin teori ve yöntemlerini
geliştirdikleri literatürde (usûl-ü fıkıh) ekol merkezli farklılıklar çerçevesinde bu iki alan arasında herhangi
bir kategorik ayrım (dini-seküler; teori-pratik gibi) öngörmeksizin bütünlüklü bir kaynak kuramı
geliştirmişlerdir. Bu bütünlük içerisinde bir idealite evreni ve meşruiyet ölçütü olarak Şer’î hukuk bir
ontik referans alanı olarak benimsenmiştir. Tam da bu noktada, sosyo-tarihsel açıdan, özgül tarihi siyasal
pratiğin, toplumsal gerçekliğin ve sosyal yapıların bir hasılası olarak nitelendirilebilecek olan örfî hukuk,
sözünü etmiş olduğumuz ontik referans alanından kendisini üretmektedir.
Bütün bu gerekçeler doğrultusunda şer’î hukuk ile birlikte bir devlet kanunu (örfî yasa) olarak varlık
gösteren örfî hukuk, sistem içi bir çatışkının ya da düalitenin ürünü olarak yorumlanamaz. ‘Dini olan ile
seküler olan’ arasındaki ayrıma dayanan açıklama şemaları, totalleştirici bir tarihsel anakronizm ile
maluldür. Yine bu noktada, şer’î hukuk-örfî hukuk ayrımı, ne Anglo-sakson hukuk geleneğindeki Common
Law ile Equity Law arasındaki ayrıma; ve ne de Roma hukuk geleneğinde rastladığımız ius gentium ile ius
civile ayrımına benzemektedir. Bir sistemsel bütünlük içerisinde, yasanın tanzim edici alanları arasında

1

Ancak ekol sistematiği doğrultusunda, hem hukuk bilginleri doktriner görüşleri açısından sınıflandırılmış ve hukuk literatürüne
farklı nitelik ve türlerde eserler katılmıştır. Bu eserlerin niteliği üzerinden kimileri bunları yarı-kodifiye edilmiş bir hukuk sistemine
işaret olarak yorumlamıştır. Bkz., Vikor, Between God and the Sultan A History of Islamic Law, s. 9. Fadel, Muhammed, “The
Social Logic of Taqlid and the Rise of the Mukhtasarat”, Islamic Law and Society, c. III, s. 2, 1996, s. 193-233.
2
Bkz., Aydın, Mehmet Akif, “Osmanlı Hukukunun Kanun Hukukuna Doğru Geçirdiği Evrim”, s. 90, 91.
3
Aydın, Mehmet Akif, “Osmanlı Sulhünün (Pax Ottomana) Kurulmasında Hukukun Rolü”, s. 98.
4
Imber, Colin, Şeriattan Kanuna Ebussuud ve Osmanlı’da İslami Hukuk, (çev. Mürteza Bedir), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
2004, s. 118-122.
5
Kanuni döneminde Dede Cöngi Efendi tarafından kaleme alınan Siyaset-i Şer’iye risalesi bu anlamda oldukça değerlidir. Latinize
edilmiş tam metin için bkz. Akgündüz, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Kamu Hukuku, s. 557-601. Yalnız burada İbn Haldun gibi
bir kısım bilginlerin İlahi irade dışında bir iradeye meşruiyet tanımadıklarını da belirtelim. İnalcık, Örfi Sultani Hukuk ve
Kanunnameler, s. 58.
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işlevsel bir iş bölümünü ifade etmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti’nde, ‘Orta Asya, Hint yarımadası ve
diğer Türk boylarının egemen olduğu coğrafyalardaki ‘devlet teşkilâtı, vergi düzenlemeleri, toprak
hukuku ve bazı suç-ceza hukukuna dair meselelerde yönetici erk (devlet başkanı) tarafından çıkarılan
yasalar, bir ‘devlet kanunu külliyatı’ olarak tevarüs edilmiştir.1
Nitekim Sultan Mehmet (Fâtih) zamanına kadar geleneksel olarak var olan kanun ve uygulamalar,
Kanunnâme-i Âli Osman adıyla 1451-1481 tarihleri arasında derlenip kodifiye edilmiştir. Söz konusu
‘Teşkilat Kanunu’ küçük değişiklikler ile birlikte Osmanlı hukuk düzeni içerisinde Tanzimat dönemine
kadar yürürlükte kalmıştır. Yasa fikrinin kalıcılığını yasa düzeninin istikrarına bağlayan bir anlayışın ürünü
olarak bu ‘kadim yasa’ ya da kanunname, kıdemini şu özlü başlangıç cümleleri ile ortaya koymuştur: “Bu
kanunnâme atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Evlâd-ı kirâmım neslen ba’de neslin
bununla âmil olalar.”2
Daha sonra, Kanuni dönemi kodifikasyonu ‘Osmanlı Kanunnamesi’, klasik dönem Osmanlı genel
kanunnamelerinin iki önemli örneğini teşkil etmektedir. Sultanın yasama otoritesinin bir ürünü olan
Osmanlı Kanunnameleri, belirli prosedürel süreçler neticesinde resmiyet kazanmıştır. Osmanlı devlet
idaresinde istişârî bir yürütme organı olarak tanımlanabilecek olan Divan-ı Hümayun’un doğal üyesi olan
Nişancı’nın hazırladığı kanunname tasarıları, ilgili istişari kurulca müzakere edildikten sonra, sadrazamın
arzı ve Sultanın onayına sunulmuştur. Onun onayı sonrasında ilgili düzenleme taslağı, kanun ve ferman
adını almıştır.3
Orta Asya bozkırlarından Avrupa’ya ve Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar uzanan Türk ve bir ölçüde Moğol
devlet tecrübelerinde geçerliliği olan bütün örf-adet, gelenek ve töreler kadim bir müktesebat ve devlet
aklı olarak muhafaza edilmiştir.4 Bu silinmez ve kadim müktesebatın muhafazası, devletin bekası adına
politik bir zaruret olarak kabul edilmiştir. ‘İl gider töre kalır’ özdeyişi ile anlatılmak istenilen bu hakikatin
temel vurgusu, yasa fikrinin kıdemine ve kıymetine işaret etmektedir. Bu fikir doğrultusunda Osmanlı
hukuk bilginleri, kendilerini Cengiz Han yasalarının mirasçısı olarak kabul edip, bir takım Osmanlı devlet
düzenlemelerini ‘yasak’ ya da ‘yasaknâme’ biçiminde tavsif etmişlerdir.5 Tursun Bey’in meşhur tanımına
göre ‘örfî hukuk, nizâm-ı alem için akıl doğrultusunda yaratılan hukuktur’. Bu tanımlamada Cengiz Han’ın
tavrı örnek gösterilmiş ve örfî hukuk “siyaset-i sultânî” ve “yasâğ-ı padişahi” olarak nitelenmiştir.6
Dünya siyasi tarihinin Roma İmparatorluğu’ndan sonra en uzun ömürlü iktidarını üç kıtaya yayarak
sürdürmüş olan Osmanlı Devleti’nin çoğulcu toplumsal ve hukuk-politik bünyesini idame ettirebilmesi
oldukça dikkat çekicidir. Kuşkusuz, din, dil, kültür ve etnik temelde çoklu bir siyasal bünyeyi herhangi bir
‘asimilasyonist, totaliteryenist, arınmacı ve tasfiyeci’ bir yönetim teknolojisine başvurmaksızın, bir arada
barış içerisinde tutabilmek oldukça derinlikli bir devlet aklını gerekli kılmaktadır. Farklılığa tahammülü
olmayan modern dünyanın tanıklık ettiği insanlık trajedileri, bugün söz konusu barışçıl politik düzenin
(pax Ottomana) tarihsel tecrübesini anlamayı daha da anlamlı hale getirmektedir.
Farklılıkları yönetebilme becerisi ile karakterize edebileceğimiz Osmanlı devlet teşkilat yapısı içerisinde
yasa bilincinin yüksek olmasının çifte meşruiyet ilkesine dayalı olan yasa fikrinden kaynaklandığını ifade
edebiliriz. Yasanın iktidarına boyun eğen devlet aklı, farkları yasa temelinde kısmen özerkleştirerek
görece başarılı bir yönetsel tecrübe üretebilmiştir. İmparatorluğun daha çok askeri başarısızlıklara bağlı
biçimde tezahür eden siyasal anlamdaki güç kayıplarının yaşandığı dönemlerde bile kanunlar, toplumsal

1

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., Köprülü M. Fuad, “İslam Amme Hukukundan Ayrı Bir Türk Amme Hukuku Yok Mudur?”, İslam
ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1983, s. 7-36.
2
Kanunnamenin tam metni için bkz., Akgündüz, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Kamu Hukuku, s. 219-231.
3
Nişancının kanun hazırlama sürecinde oynadığı aktif rol, şer’î-örfî hukuk düalitesine vurgu yapan görüşlerin karşısında yer
almaktadır. Zira Nişancı, on altıncı yüzyıla kadar ilmiye sınıfı içinden seçilmiştir. Müfti-i kanun olarak da isimlendirilen nişancının
başlıca görevi, kanunların şer’î hukuka uygun olmasını temin etmekti. Bkz., Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 136. Aydın, Osmanlı
Hukukunun Genel Yapısı, s. 29.
4
Bkz., Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 67.
5
Heyd, Eski Osmanlı Hukukunda Kanun ve Şeriat, s. 56-57.
6
Bkz., Aydın, Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı, s. 17.

41

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

meşruiyetini, uygulama gücünü ya da etkinliğini kaybetmemiştir. Zira, yukarıda da altı çizildiği üzere,
genel anlamda çifte meşruiyete mazhar olan kanunlara yönelik kolektif inanç, kamusal iktidarı da
sınırlayıcı bir idealite olarak benimsemiştir.
Yasanın otoritesini sarsıcı politik tasarruflara karşı, daha çok ahlak ve siyaset felsefesi üzerinden
temellendirilen ‘nasihat’, ‘tenbih’ ve ‘uyarılar’ özgün bir edebi tür (siyasetnâmeler, veya nasihatnâmeler)
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunların ciddiyetle uygulanması, halk nezdinde yasa bilincinin tahkim
edilmesi ve kanunlara güvenin teşvik edilmesi amacıyla salık verilmiştir. Bu bağlamda devlet
bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuş olan 16. yüzyıl Osmanlı düşünürlerinden tarihçi Gelibolulu
Mustafa Âli (1541-1600) ve 17. yüzyılda yine düşünür ve devlet adamı olan Koçi Bey (ö. 1650), eski
kanunların sağlamlığını ve mükemmelliğini belirttikten sonra gittikçe sistemin bozulmakta olduğunu
kaydetmişlerdir.1 Bu risalelerde devletin düzeninin ve dirliğinin bozulmaya başladığına dair tespitler, kimi
yazarlarca inhitat kuramı perspektifinde ele alınmıştır. Ancak modern tarihçilerin kafasındaki çöküş ile
Koçi Bey’in işaret ettiği çöküş/fesadın aynı olmadığını belirtelim. Koçi Bey Risale’sinde ağırlıklı olarak
toprak sisteminin bozulması temelinde yaşanan pratik sahadaki bozulmalara işaret ederken; inhitat
paradigması bu ‘çöküşün’ merkezine ‘medeniyet bunalımı’, ‘siyasal meşruiyet sorunu’ gibi meseleleri
koymaktadır ki, Koçi Bey’de bunların karşılığını bulmamız imkansızdır. Koçi Bey, herkesin kanunlara
uyması halinde mükemmel hükümet hizmetlerinin olabileceğini vurgulamıştır.2 Bu vurgu, yasa düzeninin
tahkimine yönelik bir etik uyarı olarak kaydedilebilir.
Batı-merkezci oryantalistik epistemolojinin bir söylemi olarak kaydedebileceğimiz Max Weber’in
‘patrimonyal monarşi tipolojisi’ üzerinden Osmanlı siyasasının tanımlanma çabası, hiç kuşku yok ki, saf
ideolojik bir perspektife dayanmaktadır. Bu ideolojik tarih tasavvurunun açıklama şemasının, Osmanlı’nın
kozmopolitan hukuk-politik ve sosyolojik evrenini anlamaya kifayet edemeyeceği aşikardır. Osmanlı
devlet sisteminin çoğunluk örfî hukuk menşeli kanunlar çerçevesinde oluşmuş bürokratik yapısını
patrimonyalizm ile tanımlamak doğru değildir. Nitekim Osmanlı siyasal sistemi üzerine yapılan bu
indirgeyici ideolojik yoruma Halil İnalcık şöyle yanıt vermiştir:
“Bununla birlikte, on altıncı yüzyıldaki gelişmiş biçimi içinde, Osmanlı bürokratik aygıtının
sergilediği bir dizi nitelik, Weber’in tasvirini tam olarak tasvip etmemize izin vermez.
Kanûnî Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Osmanlı bürokrasisi, yalnızca hükümdar
kapusunun bir parçası olarak görülemez. Kalemler yalnızca kişisel ilişkilere ve hükümdara
mutlak bir tâbiiyete de dayanmıyordu. Ampirik araştırmalar, Osmanlı bürokrasisinin saf bir
‘patrimonial’ yapıdan, belirlenmiş kural ve usuller ile nispeten ‘rasyonel’ bir sistem içinde
çalışan, giderek içe dönük ve özerk bir organizasyona doğru evrildiğini düşündürüyor.”3
Weber’in kavramsallaştırdığı ‘patrimonyal tipolojinin’ öngörmüş olduğu yargı adaleti açısından
keyfilik unsurunu var etmesi, ona göre bütün Batı-dışı toplumların hukuk sistemlerini zorunlu
biçimde irrasyonel kılmaktadır. Keyfilik argümanı üzerinden onun istihzai biçimde kadı adaleti
(kadi-justiz veya qadi justice) olarak isimlendirdiği şeri hukuk, biçimsel rasyonaliteden uzak ve
sistemsiz bir hukuk düzenine sahiptir.4 Klasik oryantalizme referans kaynağı teşkil eden bu
ideolojik perspektifin tarihi gerçeklikle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.5 Batı dışı toplumları,
sabit ve donuk bir tarihsellik bağlamına yerleştirerek üstenci bir söylem üreten bu perspektif

1

Bkz., Özvar, Erol “Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi ve Osmanlı Nasihat Literatürü”, Divan Dergisi, 1992/2, s. 142.
Koçi Bey, Risale-i Koçi Bey, s. 29.
3
İnalcık, Halil, “Sultanizm Üzerine Yorumlar: Max Weber’in Osmanlı Siyasal Sistemi Tiplemesi”, Osmanlı ve Avrupa Osmanlı
Devleti’nin Avrupa Tarihindeki Yeri, Kronik Kitap, 4. Baskı, İstanbul 2018, s. 85.
4
Kadi-justiz/qadi justice kavramına günümüzde keyfiliği içeren olumsuz bir anlamın yüklenmesi Weberyen kuramın sonucudur.
Bu kavram kendine İngiliz yargı kararlarında dahi yer bulabilmiştir. Bkz., Coulson, Noel J. İslam Hukuk Biliminde İhtilaf ve
Gerilimler, (çev. Ferhat Koca), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016, s. 67. Vikor, Between God and the Sultan A History of Islamic
Law, s. 7-8. Kılıç, Muharrem, “Muhakeme Hukukunun Biçimsel Rasyonalitesi Bağlamında Osmanlı Hukukunda Belge Tanzimi: Kadı
Ebussuud’un Sak Risalesi”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sy. 5, 2008.
5
Aksi yönde görüş için bkz., Gerber, “Osmanlı Hukukunda Şeriat, Kanun ve Örf, 17. yy. Bursa’sı Mahkeme Kayıtları”, s. 288.
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sorunludur. Nitekim, Osmanlı kadısı hüküm tesis ederken ‘şer’-i şerîf ve kanun-u münîf’ uyarınca
hareket etme yükümlülüğü altındadır. Yargı adaleti açısından istikrar, öngörülebilirlik ve hukuk
güvenliğinin temini amacıyla bu ilke benimsemiştir. O yüzden yargıç kesinlikle doktriner görüşler
(içtihatlar) arasında keyfi bir seçim yapamaz. Ekol sistematiği ve metodolojisi çerçevesinde Hanefi
mezhebinin hakim görüşü doğrultusunda karar vermek durumundadır. Deyim yerindeyse
Ebussuud, hukuk uygulamasında öngörülebilirlik ve güvenliği temin amacıyla gerçekleştirdiği
hukuk reformu ile, ekolde egemen olan görüşe ‘yasa’ niteliği kazandırmıştır. Benzer biçimde
padişah iradesinin somut halini teşkil eden kanunnameler, -kapsamına göre- ilgili yargı (kazâî)
mercilerine gönderilmiştir. Hatta ilgili irade suretlerinin, ödenecek harç mukabilinde, isteyene
verilmesi usulü benimsenmiştir.
Kanuni döneminde bürokratik ve yargısal yapının rasyonelleşmesi yolunda reform niteliğinde
önemli adımlar atılmıştır. Özellikle Ma’ruzat ile fetva formuna yasal bir nitelik kazandırılmıştır.
Ekol sistematiğinin bağlayıcı biçimde uygulanarak Hanefi ekolün egemen hukuki görüşleri
doğrultusunda hüküm tesis etmenin zorunlu kılınmasıyla hukuki uygulamasında yeknesaklık
amaçlanmıştır. Kurucu bir dönem olarak nitelendirebileceğimiz bu tarihsel kesit, fetva, yargı
(kazâ), ve yasama (teşriî) kavramlarının tutarlı bir formda bir araya getirildiği hukuki
rasyonalizasyon süreci/dönemi olarak adlandırılabilir. Bu dönem, İbnü’l Mukaffâ’nın teşvikiyle
başlayan fakat İmam Malik’in muhalefetiyle akim kalan teşebbüs ile Mecelle’nin yürürlüğe
girmesiyle zirveye ulaşan kanunlaşma süreci arasında önemli bir sıçrama noktasını teşkil
etmektedir.
Sonuç Yerine
Dünya siyasi tarihinin tanıklık ettiği en büyük İmparatorluklardan birisi olan Osmanlı, siyasal sistemi ve
hukuksal düzeni açısından tarihsel özgüllük taşıyan bir miras bırakmıştır. Bu zengin mirası var eden
kurucu tarihsel kesitlerden birisi hiç kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. İmparatorluğun siyasi
sınırlarını genişletme, iktisadi gelişme, büyük askeri başarılar, eğitim alanına (Süleymaniye Medreseleri)
yapılan güçlü yatırımlar gibi pek çok icraat zikredilebilir. Ancak bütün bu politik, sosyo-ekonomik, askeri
vb. icrai başarıların ötesinde İmparatorluğun jüripolitik düzenine ilişkin reformcu adımlarına burada
dikkat çekmek istedik.
Bu bağlamda öncelikle ifade edilmelidir ki Osmanlı’nın tevarüs ettiği hukuk geleneğinde yasa fikrinin
tarihsel kökeni bir yanda İslam öncesi dönem Türk devletlerinden diğer yanda ise şer’î hukuk
müktesebatından kaynaklanmıştır. Böylelikle özgün nitelikte dinamik bir diyalektik ile tanımlanabilecek
olan ‘ikili hukuk sistemi’ (şer’î hukuk-örfî hukuk) yekpare bir İmparatorluk hukuku (Lex Imperium)
üretmiştir. Hukuk düşüncesini besleyen bu iki kaynak üzerinden çifte meşruiyetin (siyasi ve dini) temin ve
tesis edildiği kaydedilmelidir.
Sonuç olarak, İmparatorluğun klasik çağında Kanuni Sultan Süleyman dönemi, ‘yasa fikrinin’ tesisi ve
hukukun sistemsel aklının revizyonist kurumsallaşması dönemi olarak nitelendirilebilir. Bu kurucu
dönem, hukuki görüş (fetva), yargı (kazâ) ve yasama (teşrî) kavramlarının inşai etkileşimi ile hukuki
rasyonalizasyonunu temin eden bir dönem olmuştur. Böylelikle bu dönem, modern dönem Türk hukuk
tarihinin özgün bir şaheseri olan Mecelle öncesinde rasyonalize edilmiş yasa hukukunun inşai bir
evresine tekabül etmektedir.
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Hukuk Tarihi Açısından Kanuni Dönemine Münhasır Gelişmeler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KILINÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZ:
Kanunî Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı Devleti’nin diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanında
da yükselişte olduğu dönem olmuştur. Sultan Süleyman’ın “Kanunî”liği, onun döneminde Osmanlı
hukukunda meydana gelen değişikliklerle izah edilebilir. Döneminde yazılmış mühimme defteri gibi arşiv
belgelerine dayanılarak hazırlanan işbu çalışma, hukukçu nazarıyla hazırlanması ve onun dönemindeki
hukuki gelişmeleri topluca izah etmesi ile farklılık arz etmektedir. Çalışma ile varılan sonuçlar şunlardır:
Sultan Süleyman’ın kanuniliği, hukuk düzenini daha sistematik, daha net ve denge-kontrol
mekanizmalarını barındıracak şekilde dizayn etmesinden kaynaklanmaktadır. Örfi hukuk oluşturmada
cesur hareket eden Sultan Süleyman döneminde çıkmış olan hukuk argümanları hala tartışılmaktadır. İki
yüz civarı kanunname çıkartan Sultan Süleyman, ilmiye sınıfı hariç tüm yöneticileri kul sisteminden
seçmiştir. Divan-ı Hümayun’a katılmamasını kasr-ı adl mekanizması ile ikame eden Sultan Süleyman,
döneminde çok ciddi fıkıh eserleri verilmesi ve fakihlerin yetişmesinde de önemli bir vazife üstlenmiştir.
Kanunî tecrübesinden yola çıkarak, hukuk ilmindeki başarıyı, hukukun eğitimi, kuralın oluşturulması ve
uygulanmasını içine alan topyekün bir yaklaşım ile açıklamak gerekir.
Anahtar Kelimeler: Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı Hukuku, Örfi Hukuk, Şer ‘i Hukuk, Divan-ı
Hümayun

ABSTRACT
Suleiman the Magnificent’s period was the era when the Ottoman Law system was on the rise as
it is in other fields. The reputation “Kanunî”, “Lawmaker” can be explained by the changes that took
place in Ottoman law system during his period. This study, which was prepared based on archival
documents such as “Mühimme Records” written during the period, differs with the preparation of the
jurist and looking the legal developments totally in the period. The results of the study are as follows:
The reputation “Kanunî”, Lawmaker stems from the fact that he designed the law system to be more
systematic, more clear and to contain balance-control mechanisms. The legal arguments that carried
out during the tiem of Sultan Süleiman, who was brave to create “Örfi” law, are still being discussed.
Sultan Suleiman, who issued two hundred “kanunname”, law, selected all the “askeri”, executives
except the “ilmiye” class from the “kul” system . He closed the gap for the not joining “Divan-ı
Humayun” with “kasr-I adl” system. During his time, very serious works of şeria law came out and
famous lawyers were trained. From the experience of Suleiman the Magnificent, it can be said that the
success of the law could be explained by a over-all approach to law, including education of law,
legislating and carrying out a rule.
Key Words: Suleiman the Magnificent, Ottoman Law, Örfi Law, Sheria law, Divan-ı Humayun
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Giriş
Kırk altı yıl Osmanlı Devleti’ni yöneten, devletin onuncu padişahı olan I. Süleyman, şüphesiz
yükselme döneminin en önemli padişahlarından birisidir. Sultan Süleyman’ı mühim kılan hususların
başında ise yönetimde sergilediği üstün gayret ve başarı olmuştur. Bu üstün gayret ve başarı, batılılar
tarafından kendisinin “magnificent”1 unvanı ile anılmasına vesile olmuştur. Doğuda ise iç isyanları
bastırmasından, meydan muharebelerindeki başarısından, devlete kazandırdığı topraklardan ziyade
adalete verdiği önem ön plana çıkarılmış; kendisi “kanuni” unvanı ile anılmıştır.
Bu tebliğin konusu Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı hukuk sisteminde meydana getirdiği
değişiklikleri ve bu sisteme kattığı yenilikleri derli toplu halde incelemektir. Batılı araştırmacılar
tarafından özellikle klasik dönem Osmanlısı için ifade edilen “çağının koşulları içinde bir hukuk devleti”2
yakıştırmasının Kanuni döneminde nasıl somutlaştığının incelenmesi gerekmektedir.
Bilindiği üzere Osmanlı hukuku, İslam hukuku ve Örfi hukuktan müteşekkildir. Sultan Süleyman’a
Kanuni denilmesi bu iki alana kattığı yeniliklerden ve meydana getirdiği değişikliklerden
kaynaklanmaktadır. Bu yenilik ve değişiklikler, Osmanlı adaletini daha görünür hale getirmiştir. Esasında,
Kanuni öncesi Türk İslam Tarihine bakıldığında adalet her zaman devlet yönetiminde önemli bir etken
olmuştur. Kanuni ise bu önemli etkeni daha görünür hale getirmiştir. Bu çalışma işbu görünürlüğü derli
toplu halde ortaya koymaya çalışacak ve birtakım çıkarımlarda bulunmaya çalışacaktır.
Çalışmanın kapsamı, sadece Kanuni döneminde meydana gelen hukuki değişiklikler ve
yeniliklerdir. Bu bağlamda Osmanlı hukukunun genel yapısı veya sadece bir alanı üzerinde durulmayacak;
farklılıklar olduğu müddetçe ilgili hukuki alan incelenecektir. Kanuni’nin edebî, felsefî gibi diğer sosyal
bilimlerdeki yönlerinden ziyade hukukçuluğu ve bunun somutlaşması çalışmanın alanı kapsamında yer
alacaktır.
Hukuk tarihi çalışmaları, arşiv belgelerine dayandıkça daha rasyonel ve ilmi olmaktadır. Bu açıdan
Kanuni dönemine münhasır hukuki gelişmeler, onun döneminde oluşturulmuş kanunnameler, mühimme
defterleri ve diğer belgeler tahlil edilerek yorumlanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın hukukçu gözüyle,
Kanuni dönemini sadece hukuki gelişmeler açısından toplu bir şekilde incelenmesi, daha önce Sultan
Süleyman ile ilgili yapılan çalışmalardan farklılığını oluşturmaktadır.
Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve Kanunî’nin Bu Yapıdaki Rolü
Sultan Süleyman, spesifik alanlarda bazı hukuki tedbirler almış ve belirli konularda hukuki
müdahalelerde bulunmuştur. Sultan’ın somut hukuki olaylara dâhiline geçmeden önce topyekûn olarak
Osmanlı hukuk sistemini nasıl şekillendirdiğinin üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun için kısaca
Osmanlı hukuk sistemi üzerinde durmak gerekir.
Bilindiği üzere Osmanlı hukuk sistemi, zaman zaman birbiriyle yarışan ancak çoğunlukla birbirini

1

Harold Lamb, Suleiman The Magnificent Sultan of the East, Garden City, N.Y. Doubleday & Company, Inc. 1951. Bu yakıştırma
günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir: “Suleiman the Magnificent's tomb believed to have been found in Hungary”
başlıklı haber için bk. https://www.theguardian.com/science/2015/dec/09/suleiman-the-magnificent-tomb-hungary e.t:
04.06.2018.
2
Josef Matuz, Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleynuins des Prächtigen, Weisbaden 1974, s. 8.
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tamamlayan ikili yapı üzerinde kurulmuştur: Şer ‘i hukuk ve Örfi hukuk.
Şer ‘i hukuk, dini kökenli, belirli alanlarda dogmatik bir yapıya sahip, hem uhrevi hem dünyevi
yaptırımları içerisinde barındıran, kazuistik metotla gelişmiş ve ferdi içtihatlarda teşekkül etmiş olan bir
hukuk sistemidir1. Kuran, Sünnet, icma ve kıyas gibi asli kaynaklara sahip olan bu sistemde, istihsan,
kamu yararı, sedd-i zeria, örf ve adet ve sahabe fetvası tali kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır2.
Öte yandan, şer ‘i hükümlerin kanun haline getirilmesi de dâhil olmak üzere, zamanın siyasi
otoritesinin (ulul’emrin) sahip olduğu sınırlı yasama yetkisi çerçevesinde akla, içtihat ve fetvalara
dayanılarak meydana getirilen örfi hukuk, Osmanlı hukukunun ikinci temel ayağıdır3. Osmanlı Devleti
dışındaki diğer Türk ve İslam Devletlerinde de yer alan örfi hukuk, Osmanlı devletinde kanunname, emir,
ferman ve benzeri şekillerde somutlaşmıştır4. Örfi hukuk, şer ‘i hükümler, hukuk normuna çevrilerek,
içtihadî konularda mevcut içtihatlardan biri tercih edilerek, ulul’emrin kendisine tanıdığı sınırlı yasama
yetkisine dayanılarak meydana getirilebilmektedir5.
Literatür, örfi hukukun, anayasa, idare, ceza ve mali hukuk gibi kamu hukuku alanında daha
yaygın olarak kullanıldığı, şer ‘i hukukun ise aile, miras, şahıs, borçlar, eşya, ticaret hukuku gibi özel
hukuk alanında daha fazla hükümlere sahip olduğunu kural olarak kabul etmektedir6. Bu ikili yapının
birbirleri arasındaki ilişki ise günümüzde farklı görüşlerin mevcudiyetini ortaya koyar. Bir taraftan örfi
hukukun şer ‘i hukuka aykırı olabileceği ve laik hukuk sistemine geçiş olabileceği ifade edilmekte iken öte
taraftan örfi hukukun siyaset-i şer ‘iyye olarak ifade edildiği ve şer ‘i hukuk sınırları içerisinde yer aldığı
görüşü ileri sürülmektedir7.
Örfi hukuk ile şer ‘i hukuk arasındaki ilişkinin bu denli tartışmaya açık olmasının gerekçesi, her iki
görüşün de farklı belgelere dayanmaları ve/veya aynı belgeleri farklı yorumlamalarından
kaynaklanmaktadır. Sultan Süleyman’ı bu noktada önemli kılan husus, iki görüşün dayandıkları
düzenlemelerin Sultan Süleyman zamanında konulmuş, uygulanmış olmasıdır. Hakikaten İslam hukukuna
aykırı örfi düzenlemeler olduğu görüşünü savunanlar, Halife olmasına rağmen, Sultan Süleyman’ın açıkça
İslam ceza hukukuna aykırı kanunnameler koyduğunu ifade etmektedirler8. Savlarını desteklemek için de
Sultan’ın umumi kanunnamesinde yer alan zina suçunu örnek olarak göstermektedirler. İslam Ceza
hukukuna göre şartları yerine getirilmiş zina suçuna verilecek ceza recm iken, kanunnamede para cezası
alındığı ileri sürülmüştür9. Aksi yöndeki görüş sahipleri ise kanunnamede yer alan zina suçuna ilişkin

1

Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 5. Baskı, Sayram Yayınları, Konya 2013, s. 50.
Mustafa Avcı, Türk Hukuk Tarihi, Atlas Akademi, 7. Baskı, Konya 2018, s. 41 vd.
3
Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 79; Avcı, THT, s. 90.
4
Mehmet Akman, “Örf(Osmanlı Devleti’nde), DİA, cilt 34, İstanbul 2007, s. 93.
5
Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 85; Avcı, THT, s. 90.
6
Adnan Koşum, Osmanlı Hukukunun İslam Hukukundaki Temelleri, SÜİFD, cilt 17, Konya 2004, s. 159; Akman, s. 93; Mehmet Âkif
Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005, s. 76, 77; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 86.
7
Konu hakkındaki tartışmalar için bk. Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 86; Avcı, THT, s. 92; Halil Cin, Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk
Tarihi, cilt 1, Konya 1989, s. 143-144, 163-165; Koşum, s. 158; Ali Bardakoğlu, Osmanlı Hukukunun Şer’îliği Üzerine “, Osmanlı, c.
6, Ankara 1999, s. 416; Çoşkun Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, AÜHFD, cilt 3, sayı 1,
s. 125–156; Uriel Heyd, “Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şeriat”, AÜHFD, c. XXVI, s. 633–652; Uriel Heyd, Studies in Old
Ottoman Criminal Law, Oxford 1973, s. 174-175; 180-192
8
Çoşkun Üçok, “İslam Ceza Hukukuna Aykırı Osmanlı Kanunnameleri”, AÜHFD, cilt 3, sayı 2, Ankara 1946, s. 126.
9
Üçok’un makale serisinde yer alan ve vermiş olduğu örnek şu şekildedir: “Bir müslüman zina kılsa şer'le sabit olsa ve zina kılan
evlü olsa bin akçaya daha ziyadeye gücü yeterse üçyüz akça cerime alına ve evsat ül-hal olup altıyüz akçaya malik olsa ikiyüz akça
cerime alına ve andan aşağı dörtyüz akçaya gücü yetse yüz akça cerime alma ve andan aşağı halli olursa elli akça cerime alına ve
2
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düzenlemenin İslam ceza hukukuna aykırı olmadığını, zira hükümde yer alan ifadelerin İslam ceza
hukukunun aradığı şartların bulunmaması halinde para cezasına hükmedilebileceğini savunmuştur1. Bu
görüş sahipleri, bu düzenlemelerin ulu’lemrin sahip olduğu sınırlı yasama yetkisi kapsamına girdiğini ileri
sürmektedirler2.
Oluşturulan örfi hukuk düzenlemelerinin, İslam hukukuna aykırılığı iddiası, esasında Sultan
Süleyman döneminde dahi ileri sürülmüştür. Rivayete göre Zenbilli Ali Efendi, Sultan Süleyman’ın kesretli
Kırkçeşme sularını İstanbul’a getirdiği zaman, “Hilaf-ı Şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle,
İstanbul’u öyle bir pisledin ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse, yüz senede temizleyemez”
demiştir3. Öte yandan yine onun döneminde İslam hukukuna aykırı olduğu düşünülen hukuki
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, İslam hukukçuları tarafından engellenmiştir. Gayrimüslimlerin,
zimmiler ile ilgili bir hususta şahitliklerinin padişah fermanı ile kabul edilmesi, İslam hukukuna aykırı
olduğu gerekçesi ile yürürlüğe girmemiştir. Konuyla ile ilgili şeyhülislam fetvası şu şekildedir: “Mes’ ele:
Emân ile gelen harbîler, Amr-ı zimmî üzerine bir hususda şahadet eyleseler, Pâdişah-ı âlem-penâhdan
“harbîlerin şahâdetleri dutula" deyü ellerinde temessükleri olıcak, mezburların Amr-ı zimmî üzerine
şahâdetleri kabûl olur mu? El-Cevâb: Aslâ olmaz. Ahidnâmelerinde ol kaydı, cehele-i küttâb yazmışlardır.
Nâ-meşrû’ nesneye emr-i sultânî olmaz”4. Fetvanın sonunda yer alan “Nâ-meşrû’ nesneye emr-i sultânı
olmaz” hükmü, somut bir vakadan yola çıkılarak teorik olarak İslam hukukuna aykırı örfi düzenleme
getirilemeyeceği görüşünü net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Örfi hukuka başvuru noktasında cesur hareket etmiş olması, Kanuni’nin hukukçuluğunu ayıran bir
başka faktördür. Nitekim biraz önce de ifade edildiği üzere aile hukukuna ilişkin düzenlemeler genelde
İslam hukuk kaynaklarında yer almaktadır. Kanuni ise bu alanda da örfi hukuk düzenlemeleri çıkarmıştır.
Örneğin İslam aile hukukuna göre nikâhın hâkim huzurunda kıyılması şart olmamasına rağmen, onun
döneminde bu şekil şartı örfi hukuk ile meşrulaştırılmıştır. Kadı beratlarında kadıların nikah kıymakla
görevli olmaları, kıydıkları nikah sonrası düzenledikleri belgeye “hüccet-i nikah” adının verilmesi, örfi
hukuk ile oluşan hukuki gelişmelerdir5. Nitekim örfi hukukun bu kapsamda genişlemesi, Kanuni dönemi
İslam hukukçuları tarafından da onaylanmıştır. “Hâkim ma’rifetsiz nikâh olunmaya deyu emr-i padişahi
varit olmuş iken, hâkim ma’rifetsiz nikâh olur mu? El-cevab: Olmaz, meğer niza ve husumet olmaya”6
şeklindeki fetva fikrimizi teyit etmektedir.
Sultan Süleyman’ın, aile hukuku alanında örfi düzenleme yapma hususundaki girişkenliği, veli izni

gayetle fakir olsa kırk akça cerime alına.” Çoşkun Üçok, “İslam Ceza Hukukuna Aykırı Osmanlı Kanunnameleri III”, AÜHFD, cilt 4,
Ankara 1947, s. 55.
1
Ahmed Akgündüz’ün aynı konuya ilişkin dayandığı hüküm şu şekildedir: “Eğer bir kimesne zinâ eder görülse, şer‘an üzerine sâbit
olsa, lâkin alâ vechiş-şer( (İslâm hukukunun aradığı unsurlar açısından eksiklik bulunduğu için) recm (hadd-i zinâ) kılmalu olmasa,
eğer evlü olub bay olursa bin akçe ve dahi ziyâdeye mâlik olsa dört yüz akçe cerime (para cezası) alına?'” Ahmed Akgündüz,
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, OSAV yayınları, Cilt 4, s. 7.
2
Koşum, s. 159 vd.
3
Yavuz Bahadıroğlu, “Sultan Süleyman’a Neden “Kanuni” dendi?” http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuzbahadiroglu/sultan-suleymana-neden-kanuni-dendi-10211.html e.t: 18.06.2018.
4
Akgündüz, cilt 4, s. 53.
5
G. Jascke, Türkiye’de İmam Nikahı”, çev. Ahmet Mumcu, Sabri Şakir Ansay’a Armağan, AÜHF Yayınları, Ankara 1964, s. 11 vd; N.
Sinan Turan, Osmanlı Devleti’nde Aile Birliğinin Kuruluşu, MHB, yıl 19-20, 1999-2000, s. 937; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 400; Halil
Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, AUHF yayınları, no 341, Ankara 1974, s. 355.
6
M. Ertuğrul, Düzdağ, Şeyhülİslam Ebussuud Efendi’nin Fetvalarına Göre Kanuni Devrinde Osmanlı Hayatı, Kapı Yayınları,
İstanbul 2012, s. 37 vd.
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konusunda da kendisini göstermektedir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre temyiz gücüne sahip kadın ya da
erkek ergenlik çağına gelmiş ise aile hukuku bakımından tam ehliyetli sayılır ve buna bağlı olarak velisinin
izni olmadan evlenebilir1. 1544 tarihinden itibaren Ebussuud Efendi’nin arzı ve Kanuni’nin emriyle İmam
Muhammed’in görüşü norm haline getirilmiş ve bu durumdaki kadınların sadece velilerinin izinleriyle
evlenebilecekleri düzenlenmiştir: “951 (1544) tarihinde kudat veli izinsiz nikâh itmemekle
memurdurlar”2. Bu hükmün Kanuni döneminde tam olarak uygulandığı ve kadıların hem veli izinsiz
nikâhları kıymadıkları hem de veliden izin alınmadan kıyılmış nikâhları fesih ettirdikleri ifade
edilmektedir3.
Kanuni Sultan Süleyman’ın örfi hukuku kullanmadaki cesareti, tercih ettiği içtihatlarla da
kanıtlanabilir. İfade edildiği üzere örfi hukuk, müçtehitlerin içtihatlarından birisinin kodifiye edilmesi
şeklinde de oluşabilmektedir. Ancak genelde müçtehitlerin büyük bir çoğunluğunun kabul etmiş olduğu
içtihatlar örfi hukuk ile norm haline getirilmiştir. Kanuni ise azınlık görüşünü Şeyhülislam Ebusuud gibi
hukukçuların kanaatleriyle kodifiye edebilmiştir. İcareteynli vakıfların ve arazinin süre sınırı olmaksızın
sınırsız kira akdiyle işletmeye verilmesi, Avrupa esnaf teamüllerinden aldığı ifade edilebilen gedik
müessesesi4, toplum hayatını bozan kalpazanlık ve homoseksüellik fiillerine taziren idam cezalarının
verilmesi, irsadi vakıflara müsaade edilmesi, kamu yararı göz önünde tutularak azınlıkta olan içtihatların
kodifiye edilmesi örnekleridir5.
Görüldüğü gibi, hukuk tarihi açısından Sultan Süleyman’ı önemli kılan gelişmelerden birisi şer ‘i
hukuk – örfi hukuk ilişkisindeki farklı yaklaşımların onun döneminde ortaya çıkan hukuk normları
olmasıdır. Kanaatimizce, Sultan Süleyman, özellikle örfi hukuk oluşturmada daha cesur davranmış; ancak
onun bu cesareti yine dönemin İslam hukukçuları tarafından kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır.
Sultan Süleyman’ın örfi hukuk oluşturmada cesur olması, bununla beraber İslam hukukunun bunu
denetlemesi, onun döneminde kendi içerisinde denge-kontrolü barındıran bir hukuk sistemi
kurulduğunun göstergesidir. Kamu yararı amacıyla akla dayanarak hukuk oluşturmada rahat
davranılması, ancak bu rahatlığın kontrol edilmesine müsaade edilmesi, Osmanlı hukuk sisteminin
gelişmesini sağlamıştır.
Bu noktada, Sultan Süleyman döneminde meydana gelen gerek örfi hukuktaki gerekse şer ‘i
hukuktaki değişiklikleri biraz daha detaya girerek incelemekte yarar vardır.
Kanunî Dönemi Örfi Hukukundaki Gelişmeler

1

Cin, Evlenme, s. 68; İbrahim Halebi, Mültekâl-Ebhur, Mevkufât, şerheden Mehmed Mevkufati, Sadeleştiren Ahmed Davudoğlu,
Doyuran Matbaası, İstanbul 1980 c. I, s. 478; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 381.
2
Hükmün tam hali şu şekildedir: “nikâhın şartı: mes’ele: çocukların, delilerin ve köelerin evlendirilmesinde veli akdin sıhhat
şartlarındandır. Ancak akil-baliğ olanlar hakkında ihtliaf edilmiştir. Eğer kadınlar )veli izini olmaksızın) nikah yaparlarsa; Ebu
Süleymanın Muhammeden rivayetine akid batıl, Ebu Hafs’ın rivayetine göre velisi yok ise caizdir, ancak velisi var ise velinin iznine
göredir. Kocası dengi olsun veya olmasın nikah, veli izin verirse geçerli, vermezse batıldır. Zikr olunan kadıhan meseleleriyle
hükm iden hakinin hükmü nafiz olur mu? El cevap: sene ihda ve hamsin ve tis’amie tarihinde kudat veli izinsiz nikahı kabul
etmemeye memurdur. Yılmaz Fidan, Ebûssuûd'un Fıkhî Meseleleri Çözümündeki Metodu, s. 120, Ebûssuûd, Fetâvâ, Süleymaniye
Kütüphanesi, Çelebi Abdullah, nr. 151, vr. 65a atfen; Hadi Sofuoğlu, İslam hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer’iye
sicilleri, (1625-1650), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Doktora tezi, İzmir, s. 104.
3
Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 382.
4
Müesseseyle ilgili bilgi için bk. Nuran Koyuncu, Osmanlı Hukukunda Esnaf Gediği, II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, editör Prof. Dr.
Fethi Gedikli, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2016.
5
Akgündüz, Cilt 4, s. 6.
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Sultan Süleyman döneminde örfi hukukun hem somuta indirgenmiş hali olan kanunnamelerinde
hem de devlet teşkilat yapısında mühim değişikliklere gidilmiştir.
Kanunnamelerle ilgili Gelişmeler
Sultan Süleyman Dönemi kanunnameleri ile ilgili dikkat çekici olan ilk husus, çıkarılan
kanunnamelerin sayıca fazla olmasıdır. Bilindiği üzere kanunnameler, umumi ve hususi olmak üzere ikiye
ayrılabilmektedir. Umumi kanunnameler, tüm tebaayı ilgilendirmekte iken, hususi kanunnameler sadece
bir bölgeyle alakalı olabilmekte veya bir konuya ilişkin olabilmektedir1. Sultan Süleyman döneminde
200’e yakın kanunnamenin çıkarıldığı ve bunların 29’unun umumi kanunname olduğunu görmekteyiz2.
Bunda Sultan Süleyman’ın çok uzun süre tahtta kalmasının ve zamanında toprakların ciddi bir şekilde
genişlemesinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak döneminde bu denli hukuk kuralının çıkarılması, Sultan
Süleyman’ın hukuku en yalın ifadeyle önemsediğini ortaya koymaktadır.
Sultan Süleyman’ı daha önce kanunname çıkartan padişahlardan farklı kılan diğer husus,
döneminde çıkarılan Kanun-i Osmani gibi umumi kanunnamelerin hem hazırlanışının hem de nispeten
içeriğinin farklı olması ve kendinden sonrakilere kural olarak emsal3 teşkil etmesidir. Hakikaten, yeniden
hazırlanan Tapu-Tahrir, Mufassal veya Mücmel defterlerinin başına ya Kanunî zamanında yürürlüğe
girmiş olan kanunnameler aynen aktarılmış veya çok az değişikliklerle eski kanunnameler korunmuştur.
Umumi kanunnamelerde yapılan en ciddi değişiklik, para birimi olan akçenin değer kaybetmesine bağlı
olarak yenilenmesi olmuştur.
Daha önce çıkarılan umumi kanunnameler, genelde 7 bab halinde oluşturulmakta iken, Sultan
Süleyman döneminde çıkarılan umumi kanunnameler 18-24 fasıl şeklinde karşımızda durmaktadır4. Tazir
suç ve cezaları, vergi hukuku, usul hukuku, askeri ve ihtisab konularını barındıran Sultan Süleyman
dönemi umumi kanunnamelerinin 1846 yılına kadar ufak değişikliklerle yürürlükte olduğu ifade
edilmektedir5. Bunda Kanuni döneminde çıkarılan kanunnamelerin muntazam ve derli toplu olmasının
payı elbette büyüktür.
Hususi kanunnameler açısından bakıldığında ise hem spesifik konularda hem de belirli bölgelere
münhasır düzenlemelerin düzenli, tertipli ve muntazam bir şekilde çıkarıldığını görmekteyiz. Elkâb
Kanunnamesi’nin Tanzimat Dönemine kadar değişmemesi6, tımar ve taşra teşkilatı kanunnamelerinin
derli toplu şekilde olması7, Maliye Teşkilat Kanunnamesi, Bütçe Kanunnamesi, Voynuk Kanunnamesi,
İlmiye Kanunnamesi, Ulak Kanunnamesi gibi devlet yönetimine ilişkin belirli hukuk normlarının
çıkarılması, Sultan Süleyman’a “Kanuni” sanının verilmesinin nedenlerinden birisi olabilir. Keza Anadolu,
Basra, Halep, Bağdat, Budin, İzvornik, Cezayir, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Mısır, Rumeli, Şam, Şehr-i

1

Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 48; Osmanlı Devleti’nde çıkarılan kanunnameler, padişah hükümleri şeklindekiler, sancak
kanunnameleri, belirli gruplara yönelik olanlar, devlet teşkilatıyla ilgili olanlar ve genel kanunnameler şeklinde de
tasniflendirilebilmiştir. Bk. Halil İnalcık, "Kanunnâme", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kanunname
(09.06.2018).
2
Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, OSAV yayınları, İstanbul 1996.
3
Mukayese için bk. Akgündüz, Kanunnameler, cilt 4.
4
Örneğin Kanunname-i Osmani, 21 fasıldan müteşekkildir; Akgündüz, 4. Cilt, s. 295 vd.
5
Akgündüz, 4. Cilt, s. 293 vd.
6
Akgündüz, 4. Cilt, s. 432.
7
“Pes imdi ‘umûmen Memâlik-i Mahrûse otuz dört beğlerbeğilikdir, yirmi beşi hâsla ve dokuzu sâlyâne iledir” şeklindeki hüküm,
devlet teşkilatının mevcudiyetini hukuk platformuna aktaran önemli bir kaynaktır.
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Zor, Temeşvar, Zül Kadriyye bölgelerine has kanunnameler yine onun döneminde çıkarılmış hususi
kanunnameler olarak karşımızda durmaktadır. Bu şekilde bölgesel farklılıkların hukuk kuralının
oluşmasındaki öneminin Kanuni tarafından da fark edildiği ifade edilebilir.
Devlet Teşkilat Yapısındaki Değişiklikler
Hukuk tarihi açısından Kanuni Sultan Süleyman’ı örfi hukuk kapsamında önemli kılan hususlardan
diğeri Padişahın devlet teşkilat yapısına müdahale etmesi ve bu alanda birtakım değişiklikler yapmasıdır.
Sultan’ın Osmanlı devlet teşkilat yapısına üç noktada dahli olmuştur: Kul sisteminin gelişmesi, Divan-ı
Hümayun’a müdahale ve arazi hukukundaki değişiklikler.
Kul sisteminin gelişmesi
Kökeninde devşirme usulü bulunan kul sistemi, zimmî tebaanın çocuklarının belirli normlar1
çerçevesinde toplanarak yeteneklerine göre Saray’da Enderun Mektebinde eğitim almaları veya
acemioğlanlar ocağında yetiştirilerek yeniçeri ocağına aktarılmak suretiyle bir nevi kamu görevlisi temini
sağlayan sistemdir. Devşirme asıllı yöneticilerin, genelde fakir Hıristiyanların zeki çocukları olmaları ve
dönemin en güçlü devletinde yönetici olmaları, devşirme olarak çocuğunu veren ailelerin bir takım
vergilerden muaf olmaları ve gayrimüslim tebaanın devlet yönetimine bir şekilde dâhil olmuş olmaları
sistemin toplumsal meşruiyetini sağlamıştır2. Fatih devrinden itibaren devşirme-kul sistemi geniş bir
şekilde devlet teşkilatında yer bularak, mühim devlet görevlileri, münhasıran sadrazamlar kullar
arasından seçilmeye başlanmıştır3. Zira 1385-1453 yılları arasında vezirlik ve sadrazamlık yapan Çandarlı
ailesi4 örneğinde olduğu gibi Müslüman-Türk soylu güçlü aileler, devlet yönetiminde etkili
olabilmişlerdir5. Kul sisteminin, devletin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşması, merkezileşmeye olan
ihtiyaçla açıklanmış6 ve buna bağlı olarak bazı görüşlere göre patrimonyalizmin Osmanlı siyasi yapısında
etkin bir yöntem olduğu vurgulanmıştır7. Devşirme kökenli kul sistemi kapsamındaki kamu görevlilerinin,

1

Devşirilecek çocukların, 8-18 yaş arasında, eli yüzü düzgün, zeki, sağlıklı olmaları gerekirdir. Ayrıca papaz çocukları, iki çocuktan
bir tanesi ve en güzel olanı tercih edilirdi. Halit Ongan, Ankara’nın İki Numaralı Şer’iye Sicili, TTKY, Ankara 1974, s. 53 vd.
Devşirme Kanunnamesi, Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, c. 2, s. 123.vd.
2
Abdullah Demir, “Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, www.sobider.net e.t.:
19.06.2018, cilt 1, sayı 1, 2017, s. 21.
3
Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 129. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, Ankara 1988, s.11.
4
Halil İnalcık, “Vezir (Osmanlılar)”, DİA, cilt 43, 2013, s. 90 vd.
5
Çandarlı Halil Paşa’nın İstanbul kuşatmasından vazgeçilmesi yönündeki tekliflerine rağmen kuşatmanın başarılı bir şekilde
sonuçlanması, zaferin ardından kendisi hakkında rüşvet aldığı, kendisine atfedilen sözlere II. Mehmet’in daha önce tahttan
indirilmesine sebep olduğu düşüncesi, Sadrazamın görevinin bitmesine vesile olduğu ifade edilmektedir. Azledildikten sonra
idam edilmesinin, toplumda Fatih’e karşı dahi tepki ile karşılanması, güçlü Müslüman-Türk soylu ailelerin devlet yönetiminde
etkin olduğunun göstergesidir. Fatih’in gelen tepkiler üzere müsaade ettiği malları mirasçılarına iade etmesi, tepkilerin iktidar
üzerinde tesirinin sonucu olduğu ifade edilmiştir. Sadrazam hakkında bk. Münir Aktepe, “Çandarlı Halil Paşa”, DİA, cilt 8, 1988, s.
212; İnalcık, s. 90.
6
Demir, s. 20; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 128. Ayrıca bk. Ahmet Mumcu, Siyaseten Katl, Ankara 1985, s. 65.
7
Patrimonyalizm, geleneksel toplumlarda rastlanılan ve yönetici ile yönettiği halk arasındaki iktidar-itaat münasebetinin
özellikleri değiştirilmeden geniş toplumsal kısmın yönetilmesi amacıyla kullanılmasına yarayan yönetim tarzı olarak ifade
edilmiştir. Burada tebaanın, yöneticeye sadakatle itaat etmesi, yönetici ile tebaa arasına muktedir başka yöneticilerin mevcut
olmaması söz konusudur. Seyfettin Aslan, “Osmanlı Siyasi Rejimini Şekillendiren Bir Olgu olarak Patrimonyalizm”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, nisan 2003, sayı 1-2, s. 246. Benzer yaklaşım için bk. Carter V. Findley,
Ottoman Civil Officialdom, Princeton 1989, s. 42.
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bir yandan çok geniş yetkilere sahip olduğu öte yandan can ve mal güvenliklerinin olmadığı
zikredilmiştir1.
Kul sisteminin gelişmesi noktasında Kanuni Sultan Süleyman’ı farklı kılan husus, onun
döneminden itibaren ilmiye sınıfı hariç olmak üzere askerîlerin tamamının kul sistemi ile yetişmiş
kişilerden seçilmiş olmasıdır2. Bilindiği üzere askerîler, Osmanlı Devlet’inde özellikle vergi hukuku
açısından birtakım muafiyetlere sahip olan, bununla beraber can ve mal güvenliği açısından daha kötü
bir konumda olduğu ifade edilen Osmanlı yöneticileridir3. Bunlar içerisinde ordu mensuplarını temsil
eden seyfiye, bürokratik yapıyı temsilen kalemiye, hukuku ve ilmi temsil eden ilmiye ve saray hizmetlileri
vardır4. Görüldüğü üzere Kanuni ilmiye sınıfı hariç olmak üzere hem devletin silahlı kuvvetlerini, hem
yönetimde geniş yetkilere sahip olan üst düzey yöneticileri hem alt düzeydeki bürokratik yapıyı hem de
saray hizmetlilerini Müslüman-Türk soylu ailelerden uzaklaştırmıştır. Böylece, (ilmiye hariç) askerî kanat
ile toplumsal gruplar arasında herhangi bir organik bağın kurulması engellenmiştir. Literatür, bu şekildeki
bir bürokratik yapının, Osmanlı tarihinin tümüne bakıldığında gücünün zirvesinde olduğu dönem olarak
görmektedir5. Kanaatimizce, Kanuni, kendisine doğrudan bağlı, meşruiyetini güçlü liderden alan, bununla
beraber iyi bir eğitim sürecinden geçmiş, yetkileri ve sorumlukları normlarla belirlenmiş bir yönetim
organizasyonu teşekkül ettirmiştir. Devlet teşkilatındaki personelin seçimi, eğitimi, meşruiyeti, tabi
olduğu normlar gibi tüm paradigmaların düzgün işlemesi, yönetimde ve hizmette başarıyı beraberinde
getirmiştir.
Divan-ı Hümayun’a Dahili
Kanunî Sultan Süleyman, devlet teşkilat yapısına sadece kamu görevlisini belirleme noktasında
müdahale etmemiş, sistemsel bazı değişiklikler de yapmıştır. Bu bağlamda, Divan-ı Hümayun’un işleyişi
de Sultan Süleyman döneminde değişikliğe tabi olmuştur. Bilindiği üzere Divan-ı Hümayun, eski Türk ve
İslam Devletlerindeki geleneklere uygun olarak teşekkül etmiş, padişahın başkanlığında üst düzey
yöneticilerin bir arada bulunduğu, devletin yasama, yürütme ve yargı alanındaki konularının görüşüldüğü
kurul organdır6. Hakikaten Mühimme defterleri, divanın, kanunnamelerin görüşülüp tartışılması gibi
yasama fonksiyonu, savaş, barış ilanı gibi yürütme fonksiyonu ve reayanın karşılaşmış olduğu hukukî
ihtilafları çözme gibi yargı fonksiyonu olduğunu göstermektedir7. Veziriazam, Kazasker, Kubbealtı

1

Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 129.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984, s. 13; Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s.
132.
3
Gül Akyılmaz, “Osmanlı Devletin’de Yönetici Sınıf-Reaya Ayırımı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2, 2004.
4
Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. I, İstanbul 1982, s. 167; Seyfettin Aslan, Abdullah Yılmaz,
“Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt 2, sayı 1, s.
289.
5
Aslan, Yılmaz, s. 289;, Walter F. Weiker (1973). “Osmanlı Bürokrasisi: Modernleşme ve Reform”. (Çevirenler: Sema Büyükdavras
ve Erkan Oyal) Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 101.
6
Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Ankara 1986, s. 22, 23.; Avcı, THT, s. 133, Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 136.
7
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Divan-ı Hümayun’unda görüşülen konuların kayıt altında alındığı mühimme defterlerin büyük
bir kısmı latinize edilmiştir. Bu bağlamda 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu mühimme defterleri Kanuni dönemi vakalarını içermektedir. Örnek
için bk. Hacı Osman Yıldırım, Vahdettin Atik, Murat Cebecioğlu, Muhammed Safi, Mustafa Serin, Osman Uslu, Numan Yekeler:
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 28, 6 Numaralı Mühimme Defteri, C . 1,
Ankara 1995
2
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vezirleri, Defterdar, Nişancı, vezir rutbesine sahipse Kaptanpaşa ve Yeniçeriağasının üye olduğu divanın
yerleşik bir bürokratik örgütünün olduğunu söylemek gerekir1.
Sultan Süleyman’ı Divan-ı Hümayun konusunda münhasır kılan husus, onun döneminden itibaren
padişahların divana katılmamalarıdır. Koçi Bey’e atfen Mumcu, Sultan Süleyman’dan itibaren “Padişahın
divanı” anlamına gelen Divan-ı Hümayunlara padişahların hiçbir şekilde katılmadıklarını, yerlerine
sadrazamların başkanlık ettiğini ifade etmektedir2. Kanaatimizce, Kanunî’yi böyle bir tercihe iten neden,
oluşturmuş olduğu yönetim sistemidir. Tüm askerilerin kul sisteminden seçilmesi, tabi olacakları
kuralların net olması, iyi bir eğitimden geçmiş olmaları, meşruiyetlerini padişahın kendisinden almış
olmaları gibi faktörler, Kanuni’nin Divan toplantılarına katılma gereği duymamasına neden olmuş olabilir.
Yönetim organizasyonunun ideal veya ideala yakın olmasına bağlı olarak Kanuni’nin Divan’a
katılmaması, işleyişin kontrolünü sağlamak amacıyla yeni tedbirlerin alınmasını beraberinde getirmiştir.
Kafes Arkası Denetim veya Kasr-ı Adl olarak ifade edilen yöntem, yine Kanuni Sultan Süleyman
döneminde uygulanmaya başlayan Divan toplantılarının Padişah tarafından denetlenmesini sağlayan
mekanizmadır3. Padişah her ne kadar devlet teşkilat yapısını idealize ettiğini düşünmüş olsa bile, kontrol
mekanizmasını elinde tutmak istemiştir. Zira bu yöntem ile divan üyeleri, padişahın kendilerini dinleyip
dinlemediğini öngörememekte buna bağlı olarak da keyfi kararlar alamamaktadır.
Belirtildiği üzere divan üyelerinin bir kısmı vezaret rütbesine sahip olmaları halinde divan
toplantılarına katılabilmişlerdir. Kanuni’nin bu noktada da müdahalesinin olduğunu gözlemliyoruz. Zira
vezaret rütbesi, esasında doğrudan kanunnamelerle belirlenmiş vazifeleri olmayan, kendilerine bağlı ve
sorumlu oldukları bir idari teşkilata sahip olmayan ancak, devlet yönetimine tecrübe ve bilgileri ile dâhil
olan, sadrazama yardımcı olup danışmanlık yapan, ihtiyaç hâsıl olması halinde ordu kumandanlığı veya
beylerbeyliğine atanabilen Kubbealtı vezirleri için kullanılmıştır4. Kanuni’den itibaren vezirlik, bazı büyük
eyaletlere atanan beylerbeylerine, nişancı, defterdar, kaptan-ı derya, yeniçeri ağası gibi önemli
şahsiyetlere de verilerek bir paye durumuna getirilmiştir5. Bunda kanaatimizce devlet teşkilat yapısının
büyümesi, kul sisteminin genişlemesinin etkisi vardır. Devletin hem topraklarının hem sosyo-kültürel
yapısının genişlemesi, kamu yönetiminde gerekli tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Vezaretin rütbe
haline getirilmesi ile çoğalan kamu hizmetlerini yürütecek kişilerin statüleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Arazi hukukuna dahili
Sultan Süleyman’ın devlet teşkilatına müdahalesi arazi hukukunda da kendisini göstermektedir.
Malum olduğu üzere Osmanlı arazi sistemi, devletin iktisadi, askeri, siyasi ve sosyal yapısının temelini
teşkil etmiştir. Kural olarak örfi hukuk tarafından düzenlenen arazi rejimi, miri arazi endeksli tımar
sistemi ile Osmanlı Devleti’nde kendisini göstermektedir. Kanuni’nin umumi kanunnamesinde miri arazi
ve tımar sistemi ile ilgili çok fazla maddenin yer alması; keza onun döneminin meşhur şeyhülislamı
Ebussuud Efendi’nin arazi hukukuyla ilgili fetvalarını topladığı “Maruzat-ı Ebussuud” adlı külliyatı,
konunun Sultan Süleyman tarafından da önemsendiğinin göstergeleridir.

1

Avcı, THT, s. 133 vd; Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 135; Mumcu, Divan, s. 41-42.
Mumcu, Divan, s. 20-21.
3
Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 145; Mumcu, Divan, s. 136–137.
4
Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 153; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984, s.
186-191; Halil İnalcık, “Vezir (Osmanlılar)”, DİA, cilt 43, 2013, s. 90 vd.
5
Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 154.
2
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Sultan Süleyman’ın arazi hukukuna dahli, alanı sadece derinlemesine kodifiye etmekten ibaret
olmamıştır. Padişah önceden tercih edilen yöntemlerden ayrı usuller de belirlemiştir. Tımar tevcih
yönteminde ikili ayırım Kanuni döneminde gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere tımar, devletin miri araziden
belirli bir kısmın yıllık gelirinin tamamını veya bir kısmını, belirli hizmetler karşılığında bir şahsa
devretmesidir. Bu noktada kıymetli olan husus arazinin çıplak mülkiyetinin devlette kalması, kullanım
hakkının sipahi olarak nitelendirilen şahsa tevcih edilmesidir1.
Sultan Süleyman, tevcihi kimin yapacağı hususunda tezkireli tezkiresiz tımar ayrımına gitmiştir.
1530 senesinden itibaren, beylerbeyi, düşük kıymetli tımarları verebilecek iken; geliri daha fazla olan
tımarlar ise beylerbeyinin tezkiresi üzerine İstanbul’da padişah fermanı ile verilebilecektir2. Bu bağlamda,
beylerbeyinin kendi tuğrasını taşıyan beratlarla verdiği tımarlar, tezkiresiz tımar olarak adlandırılmıştır.
Geliri daha büyük olan, beylerbeyinin sipahiye verdiği tezkire ile Payitaht’a teklif olunan tımarlar ise
tezkireli tımardır. Bu tımarlarda, tezkiresini almış olan sipahinin İstanbul’a giderek altı ay içerisinde
beratını alması gerekmiştir3.
Tezkireli-tezkiresiz tımarların değerleri ise bulundukları eyalete bağlı olarak değişmiştir. Tezkiresiz
tımarların en büyüğü Rumeli eyaletleriyle Şam, Halep ve Diyarbekir bölgelerinde 6.000, Anadolu ve Kıbrıs
eyaletlerinde 5.000, Karaman ve Zülkadiriye eyaletlerinde 3.000 akçe olabilmiştir 4. Bu değerlerin
üzerindeki tımarlar padişah fermanı ile verilebilen tezkireli tımarlar olmuştur.
Sultan Süleyman’ın bu ayırıma gitmesi, toprakların genişlemesine ve oluşturduğu yönetim
sistemine olan güveniyle ilişkilendirilebilir. Zira çok geniş toprakların tek bir merkezden kontrolü daha
zor olacaktır. Ayrıca atanan taşra yöneticilerinin, iyi eğitim aldıkları, tabi oldukları normların net olması
ve Padişah’a bağlılıklarının sağlam olduğu düşüncesi böyle bir tercihin gerçekleri olabilir.
Kanunî Dönemi Şer ‘i Hukukundaki Gelişmeler
Sultan Süleyman döneminde sadece örfi hukuk alanında değil, şer ‘i hukuk alanında da ciddi
gelişmeler meydana gelmiştir. Onun döneminde fakihlerin ve fıkıh eserlerinin artması, medrese
sisteminde değişikliklere gidilmesi şer ‘i hukuk alanında gözlemlenen gelişmelerden iki tanesidir.
Fakih ve Fıkıh Eserlerinin Zenginleşmesi
Kanuni Sultan Süleyman dönemi, İslam hukuk tarihi açısından bakıldığında taklid dönemine
tekabül etmektedir. Hicri IV. yüzyıl ile XIII. yüzyıl arasında yer alan bu dönem, mutlak müçtehitlerin
bulunmadığı, toplumsal yapıda fazla değişikliğin olmamasına bağlı olarak farklı hukuki sorunların ortaya
çıkmadığı dönem olarak ifade edilmektedir5. Bu dönemde, ortaya çıkan sorunlar içtihatla değil önceki
dönemde meydana gelmiş olan fıkıh mezheplerinin yorumlarını genişletmek ve daha anlaşılır hale
getirmek suretiyle çözümlenmiştir6. Bu dönemdeki İslam hukuku eserlerinin, metin, şerh ve fetva
kitapları şeklinde tezahür ettiği belirtilmiştir1.

1

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi Sınıflarının Hukukî Statüsü”, Toplu Eserler, 1980, s. 767; Coşkun Üçok,
“Osmanlı Devlet Teşkilatında Tımarlar”, AÜHFD, c. 1, sy. 4, s. 543; Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 528.
2
Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Konya 1992, s. 80.
3
Akgündüz, 4. Cilt, s. 578–579, 6. Cilt, s. 32; Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 534.
4
Akgündüz, 2. Cilt, s. 46, 3. Cilt, s. 139; Cin, Akyılmaz, THT, 5. Baskı, s. 534.
5
Avcı, THT, s. 87.
6
Aydın, s. 58; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 77; Avcı, THT, s. 87.
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Kanuni Sultan Süleyman’ı, taklid dönemi açısından farklı kılan husus ise onun döneminde Zenbilli
Ali Efendi (1503 - 1526), Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534), Sadullah
Sadi Efendi (1534 - 1539), Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542) Abdülkadir Hamidî Çelebi
(1542 - 1543), Fenarîzade Muhyiddin Çelebi (1543 - 1545) Ebussuud Efendi (1545-1574) gibi İslam
hukukçularının mevcut olmasıdır2. İşbu İslam hukukçuların görüşleri, kendilerinden çok sonraları dahi
kabul görmüştür. Kanuni’nin hukukçuluğuna güvendiği Ebussuud Efendi gibi kişileri uzun süre önemli
makamlarda bulundurması kendisini ayıran bir nitelik olarak zikredilebilir.
Yine, onun döneminde ortaya çıkmış olan fıkıh eserlerinin hem nicelik hem de nitelik olarak
özgünlüğü Kanuni’nin şer ‘i hukuk alanına da etki ettiğini göstermektedir. Örneğin Ebussuud Efendi’nin
“Maruzat-ı Ebussuud” adlı fetva kitabı, miri arazi rejiminin tedvinini sağlayan bir külliyat olarak ifade
edilebilmiştir3. Keza, 17.000’den fazla hukuki meseleyi ihtiva eden, Mülteķa’l-ebĥur, Kanuni döneminde
kadıların ve müftilerin başvuru kaynağı olmasının yanı sıra medreselerde ders kitabı olarak da
okutulmuştur4. Bu durum ise Kanuni’nin hukuka ve hukukçuya verdiği önemin göstergelerinden bir
tanesidir.
Medreselerin Nicelik ve Niteliklerinin Artması
Kanuni Sultan Süleyman döneminde nitelikli İslam hukukçuları ve onların kıymetli fıkıh eserlerinin
mevcut olması, bu niteliğe sahip hukukçuların yetişmesi için alt yapının teşekkül ettiği anlamına
gelmektedir. Hakikaten Sultan Süleyman, hukukçuların yetiştiği medreselere ayrı bir önem vermiştir.
Onun döneminde yüksek düzeyde medreseler açılmıştır: Mûsile-i Süleymaniye, Havamis-i Süleymaniye
ve Nefs-i Süleymaniye’. Süleymaniye medreseleri, Fatih’in kurduğu Sahn-ı Seman medreselerinden sonra
talebe ve müderrislerin ilim hayatlarını devam ettirdikleri üst dereceli medrese olarak karşımıza
çıkmaktadır5. Belirli konularda uzmanlaşmak için münferit medreselerin yine Kanuni döneminde
önemsenmesi, eğitim sisteminin gelişmesini sağlamıştır. İslam hukukunun ikinci asli kaynağı olan Hadis
ile ilgili tahsil görmek isteyenler için açılan Dârûlhadis medresesi, kalifiye hukukçuların yetişmesini
desteklemiştir. Dönemin çok önemli eserlerini barındıran kütüphane, medrese eğitimini tamamlayarak
icazet alan mülazımlar için tahsis edilen mülazım hücreleri gibi yapıları barındıran medreselerde eğitim
kalitesinin yüksek olması doğal bir sonuçtur6. Bu medreseler, Osmanlı medrese sisteminin niteliğinin
zirve yapmasının somutlaşmış hali olarak ifade edilebilir7. Görüldüğü üzere Kanuni, hukukçuların nitelikli
yetişebilmesi için öğretim sistemini hem fiziksel açıdan hem de nitelik açısından zenginleştirmiştir.
Sonuç
Kanunî Sultan Süleyman, kendisinden önceki yönetici ve Türk İslam Devletlerinin edindirdiği
1

Aydın, s. 60; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 77; Avcı, THT, s. 87; Cin, Akgündüz, c.1, s. 109, 110.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C5%9Feyh%C3%BClislamlar%C4%B1_listesi e.t.: 09.06.2018
3
Cin, Akyılmaz,, 5. Baskı, s. 510; Ömer Lütfi Barkan, “Türk Toprak Hukukunda Tanzimat ve 1274/1858 Tarihli Arazi
Kanunnamesi”, İstanbul 1940, 329.
4
Şükrü Selim Has, “Halebi”, DİA, cilt 15, s. 232; Cin, Akyılmaz, 5. Baskı, s. 44; Avcı, THT, s. 88. Eser için bk. İbrahim Halebi,
Mültekâl-Ebhur, Mevkufât, şerheden Mehmed Mevkufati, Sadeleştiren Ahmed Davudoğlu, Doyuran Matbaası, İstanbul 1980.
5
Ahmet Koç, Ömer Özdemir, “Kanûnî Vakfiyesi’ne Göre Süleymaniye Camii ve Görevlileri”, Diyanet İlmi Dergi, cilk 53, sayı 2,
2017, s. 123.
6
Koç, Özdemir, s. 126.
7
Benzer görüş için bk. Tuncay Zorlu, Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye Medreseleri,
Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 6, sayı 12, 2008, s. 615. Benzer görüş ve ayrıntılı bilgi için bk. Mehdin Çiftçi, “Osmanlı
Medrese Teşkilatında Zirve: Süleymaniye Dârülhadisi (XVI-XVII. Asırlar)”, cilt 14, sayı 14, 2010, s. 51- 116.
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birikimi, iyi bir şekilde organize ederek daha sistematik, daha net ve denge-kontrol mekanizmasının daha
aktif olduğu bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Kanaatimizce Sultan Süleyman’ın “Kanuni”liği kendisinin
bizzat kanunname çıkarması veya çıkardığı normları bizzat uygulamasından kaynaklanmamaktadır. Ona
“Kanunî” sanının yakıştırılmasının gerekçesi, daha evvelki tecrübelerden yola çıkarak, hukuk düzenini
daha sistematik bir hale dönüştürmesinden kaynaklanmaktadır.
Sultan’ın oluşturmaya çalıştığı hukuk düzeni, esasında hem de kendi döneminde hem de
günümüzde tartışılagelmiştir. Bugün şer ‘i hukuk-örfi hukuk ilişkisindeki farklı yaklaşımlar, onun
döneminde ortaya çıkan hukukî argümanlara dayandırılmaktadır. Ancak rahatlıkla ifade edilebilir ki
Sultan Süleyman, örfi hukuk oluşturmada cesaretli davranmış, bu cesareti kendi döneminin İslam
hukukçuları tarafından da kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Sultan’ın kendi içerisinde
denge-kontrol mekanizmasını barındıran bir hukuk sistemi oluşturduğunu ifade etmek yanlış
olmayacaktır.
Sultan Süleyman döneminde hem örfi hukukun hem de şer ‘i hukukun gelişmesi ve dolayısıyla
sistematikleşmesi için somut adımlar atıldığı söylenebilir. Ancak örfi hukuktaki gelişmelerin, şer ‘i
hukuktaki gelişmelere nazaran daha fazla olduğunu zikretmek lazımdır. Bu bağlamda kanunnamelerin
sayısının artması, onun döneminde çıkartılan kanunnamelerin kendisinden sonra çıkartılarak
kanunnamelere emsal teşkil etmesi, konu ve yer bazlı kanunnamelere yer vermesi, Sultan Süleyman’ı
diğer Padişahlardan ayıran özelliklerdir diyebiliriz. Bu özellikler bir yandan derli toplu ve muntazam
kuralların oluşmasını öte yandan bölgesel farklılıkları dikkate alarak norm oluşmasını sağlamıştır.
Genelde şer ‘i hukuk kapsamında düzenlemelerin yer aldığı aile hukuku konularında dahi örfi hukuk
kurallarının oluşturulması, azınlıkta olan müçtehitlerin görüşlerini kodifiye etmesi, Sultan Süleyman’ın
örfi hukuka başvuru noktasında cesaretli olduğunu göstermektedir.
Silahlı kuvvetlerin, alt ve üst düzey tüm yöneticilerin istisnasız bir şekilde kul sisteminden yetişen
kişilerden oluşması, Kanuni Sultan Süleyman dönemine münhasır hukuki gelişmedir. Bu yöndeki tercih,
doğrudan güçlü bir lidere bağlı, iyi eğitim almış, toplumla organik bağı olmayan kişilerin kamu görevinde
yer almasını sağlamıştır. Bu kişilerin çıkarılan kanunnamelerle yetki ve sorumluluklarının net olması, yeni
açılan medreselerde iyi bir eğitim almış olmaları, devlet yönetim teşkilatının düzgün işlemesi sonucunu
doğurmuştur.
Divan-ı Hümayun toplantılarına Kanuni’den itibaren padişahların katılmaması ancak onun
döneminden itibaren kasr-ı adl şeklinde yeni denetim mekanizmalarının yürürlüğe girmesi Sultan
Süleyman dönemine has gelişmelerden diğeridir. Tüm yöneticilerin kul sisteminden tercih edilmesi,
kuralların net olması, iyi bir eğitim sisteminin oluşturulması, yöneticilerin meşruiyetlerini Padişah’tan
almış olmaları, Kanunî’nin divana katılmamasını ancak oluşturduğu sisteme güvendiğini göstermektedir.
Keza beylerbeyine tezkiresiz tımar tevcihi yetkisinin verilmesi, oluşturulan hukuk sistemine itibar ettiğini
göstermektedir.
Taklit dönemi içerisinde olmasına rağmen, hem nicelik hem de nitelik olarak çok ciddi fıkıh
eserleri ve fakihlerin yetişmesi, Kanunî döneminde şer ‘i hukukun geliştiğini göstermektedir. Zira onun
döneminde yetişen İslam hukukçularının görüşleri, kendilerinden çok sonra dahi referans alınabilmiştir.
Hukuk eğitiminin de verildiği medreselerin hem fiziksel olarak hem de içerik olarak geliştirilmesi, Sultan
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Süleyman’ın Osmanlı hukukuna sağladığı katkılardan diğeridir.
Sonuç olarak, Sultan Süleyman’ın “Kanunî”liği, ne sadece çok sayıda kanunname çıkarmasından
ne de sadece yeni medreseler açmasından kaynaklanmaktadır. Onun başarısı kanaatimizce oluşturduğu
bütünsel hukuk sistemine dayanmaktadır. Buradan yola çıkarak hukuk ilmindeki başarıyı sadece bir
hukukçu veya kurum ile ilişkilendirmekten ziyade içerisinde hukuk eğitimini, hukuk kuralının
oluşturulmasını ve uygulanmasını barındıran kümülatif bir sistem ile izah etmek gerekmektedir.
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Macaristan'da Sokollu Mustafa Paşa'nın Vakıf Eserleri
Dr. Gökçe Günel
Sanat Tarihçisi

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü yüksek lisans derecesinde bitirdi (1976). Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nda Müze Asistanı (1977) ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nda
Raportör, Müdür; Ankara Koruma Kurulunda Müdür olarak görev yaptı(1989-2002). Vakıflar Genel
Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığında Dış İlişkiler Daire Başkanlığında çalıştı. Kültür
varlıklarının belgelenmesi, korunması konusunda çalıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yurt içinde ve
yurtdışındaki vakıf taşınmaz kültür varlıkları envanteri üzerinde çalışmaktadır. Ankara tarihi ve
Ankara’daki kültür varlıkları, korumacılık ve yurt içinde ve yurt dışındaki Türk ve Osmanlı yapıları üzerine
çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 2017 yılında meslek yaşamının 40. yılını tamamladı. Gökçe
Günel Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde yarı zamanlı öğretim
görevlisidir.
Mustafa Paşa, Sokollu ailesinden olup, 3 padişaha 15 yıl sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet
Paşa’nın amcazâdesidir. Bütün önemli devlet adamları gibi Enderûn’da yetişen Paşa, 1546 yılında
Temeşvar (Timişoara, Romanya) paşalığına getirildi. Beylerbeyi Yahyazade Arslan Paşa, Palota Kalesi’ni
izinsiz kuşatmış, Tata ve Veszprem kaleleri düşman eline geçmişti. 3. Ağustos 1566’da Otağ-ı Hümayûn
önünde boynu vurularak katledildi. Fülek (Filakovo, Slovakya), Kilis (Clissa, Hırvatistan) ve Segedin
(Szeged, Macaristan) beyliklerinden sonra, Yahyazade Arslan Paşa’nın Sigetvar Savaşı’ndan sonra idam
edilmesini müteakip 1565/66’da Budin Beylerbeyiliği’ne getirildi ve 1574’te de vezir oldu. Budin’in 12.
Beylerbeyi olan Mustafa Paşa, 12 yıl süren dönemi sırasında şehrin imar ve âbâdı, halkın iyiliği ve
Avusturyalılar ile iyi ilişkiler için çalışmıştır.
Tarihçi Peçevi'ye göre: "Sokollu Mehmet Paşa'nın amcaoğlu olan Mustafa Paşa, Bosna
Sancakbeyi iken Krupa Kalesi’ni ve bazı palankaları fethetmiş, Sultan Süleyman Sigetvar'a gelirken Arslan
Paşa yerine Budin'e vali tayin etmiştir. Sonra Sultan Selim zamanında vezir oldu. On üç yıl Budin'e
mutasarrıf olup, düşmanla barış yapılmasına rağmen birçok kale ve palanka onun zamanında Osmanlı
topraklarına katılmıştır. Bunlardan biri sarp kayalıklar üzerinde bulunan Fülek Kalesi'dir. Budin varoşunun
surları ve baruthanesi, bazı kuleler, Sigetvar ve İstolni Belgrat'ın kuleleri ve burçları ve Budin'de bulunan
cami ve ılıcalar, medreseler, han ve imaretler yaptırmıştır."
Budin’deki Beylerbeyiliği döneminde Mustafa Paşa’yı İstanbul’daki saray karşısında acze düşüren
bazı olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan ilki 19 Temmuz 1571 tarihinde Budin kalesindeki baruthanede
meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangındır. Bu yangında paşanın sarayı ve İstanbul’a gidecek
hediyelerin de yandığı bilinmektedir. Diğer bir olay ise 19 Mayıs 1578’de Budin’de meydana gelen
depremdir. Bu deprem sırasında sarayın barutla dolu kulesine düşen yıldırım, saray ve barutla dolu kuleyi
havaya uçurmuş, kuledeki silah ve toplar Tuna Nehri’ne uçmuştur. Bu olayda Budin’de 1.200 kişinin
öldüğü bilinmektedir. Bütün bu olaylar ve paşanın arkasından yapılan dedikoduların saraya intikal
etmesiyle birlikte amcazâdesi Sokollu Mehmet Paşa da artık Mustafa Paşa’yı koruyamaz duruma
gelmiştir.
Sokollu Mustafa Paşa, Sultan III. Murad’ın emriyle 30 Eylül 1578’de İstanbul’dan gönderilen mir
ahur (mir ahur-ı kebir) Ferhat Ağa tarafından idam edildi. Budin’de Mimar Sinan’ın eseri olan camisinin
yanındaki türbesine defnedildi. Mustafa Paşa, sadece Budin’de değil günümüz Macaristan’ının hemen
her bölgesinde şehirlerin imarına katkıda bulunmuş ve hayır eserleri inşâ ettirmiştir.
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Mustafa Paşa Vakfiyesi, Topkapı Sarayı Müzesi’nde Saray Arşivi Defterler Bölümü’nde muhafaza
edilmektedir. Budin Kadısı Derviş Mehmet tarafından mühürlenmiş vakfiye 26 varaktan ibâret olup, 29
Zilhicce 986(26 Şubat 1579) tarihlidir. Vakfiyeden, Gy. Káldy-Nagy’ninBudin Beylerbeyi Mustafa Paşa
başlıklı makalesinde ve B. Sudár’ın Dzsámikés Mecsetek a Hódolt Magyarországon kitabında
bahsedilmesine rağmen günümüze kadar ayrıntılı bir tetkiki yapılmamıştır.
David Geza, "Osmanlı Macaristanı'nda Bazı Vakıflar" isimli makalesinde "Sokollu Mustafa Paşa'nın
vakfiyesini incelediğini, vakfiyede Paşa'nın Buda vilayetinin Buda, Esztergom (Estergon), Fülek, Hatvan,
Mohács (Mohaç), Koppány (Kopan), Simontornya (Şimontorna), Szécsény (Seçen), Szeged (Seged),
Székesfehérvár (İstolni Belgrad) ve Szigetvár (Sigetvar/Zigetvar) olmak üzere 12 sancak ve Eszék (Ösek),
Nemti, Pest (Peşte), (Rác) Keve (Kuvin), Tolna, Vác ve Valkóvár/Vukovár (Vulkovar) olmak üzere çeşitli
yerlerinde birçok cami, mescit, medrese, muallimhane, kervansaray, kaplıca ve hamam olmak üzere
vakıf binalar inşa ettirdiğini ifade etmektedir.
Vakfiyede bildirilen şehirlere göre bânînin hayır eserleri listelenip tasnif edildikten sonra arazi
çalışmasıyla birlikte özellikle Budin ve Sigetvar’da Mustafa Paşa’nın günümüze ulaşan eserleri yerinde
incelenmiştir. Vakfiyede geçmeyen fakat muhtelif yayınlardan Mustafa Paşa’ya atfedilen eserlerin de
eklenmesiyle birlikte bânîye ait toplu bir liste oluşturulmuştur. Günümüze ulaşmamış eserlerden bazıları
da gravürlerde tespit edilmiştir.
Vakfiyesi esas olmak üzere muhtelif yayınlarda ve Macaristan genelinde yaptığımız arazi çalışması
sonucunda Mustafa Paşa’nın inşa ettirdiği 13 câmi - mescid, 19 hamam – kaplıca, 17 kervansaray – han,
2 medrese, 2 debbağhâne, 35 değirmen, 1 köprü, 123’ten fazla dükkân, 31’den fazla ev, cehudhâne,
muallimhâne, ahır, otlukhâne ve mahzen tespit edilmiştir. Hayrât olarak da 13 arsa, çayır, bağ, dalyan ve
köyü vakfetmiştir. Mustafa Paşa'nın vakfiyesinde geçen bazı yapılar bugün de işlev değiştirmiş olarak
korunmaktadır.
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Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı: Kuruluş Süreci Ve Faaliyetleri
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Ankara Üniversitesi

Özet:
Kanuni Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Trabzon Valiliği’nin
öncülüğünde, 6 Kasım 1994-27 Nisan 1995 tarihleri arasında Kanuni’nin doğumunun 500. Yıldönümü
münasebetiyle Trabzon’da bir dizi etkinlikler düzenlenmiş, birer vakıf ve araştırma merkezi kurulmuştur. 26
Nisan 1995 günü Türk Tarih Kurumu üyelerinin katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Kanuni ve Trabzon”
konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.
6 Ekim 1995 tarihinde Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı kurulmuştur. Vakfın kurucuları dönemin
Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel, Belediye Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü, İl Müftüsü, Vakıflar
Bölge Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Kültür Müdürü, Turizm Müdürü, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı, Esnaf ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı ve Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanından
oluşmaktaydı. Vakfın Birinci Olağan Genel Kurulu 8 Mart 1996 tarihinde toplanarak ilk Yönetim Kurulunu
seçmiştir. Başlangıçtan itibaren Mesut Çapa, Ayşen Akyazıcı, Ahmet Aslanoğlu, Kenan Bıyık ve Ali Baki Vakfın
Yönetim Kurulu Başkanlıklarında bulunmuşlardır.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın gayesi, “Kanuni Sultan Süleyman Han’ı bütün yönleriyle
araştırıp ortaya çıkarmak, onu layık olduğu biçimde gelecek nesillere tanıtmak, hükümran olduğu dönemin
kurum ve kurallarını dünyaya tanıtmaktır.” Vakıf, 1996 yılından bu yana kuruluş amacı doğrultusunda Trabzon’da
muhtelif etkinlikler düzenlemektedir. Bunların en önemlisi her yıl 27 Nisanda yapılmakta olan Kanuni’nin doğum
yıldönümü kutlamalarıdır.
Makalede, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın kuruluş süreci ve 1996 yılından itibaren
yürüttüğü kültürel faaliyetlerden bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler:
Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel, 27
Nisan, Ortahisar.
Giriş
Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in şehzadeliği döneminde sancak beyi olarak görev
yaptığı Trabzon’da doğdu. Annesi Hafsa Sultan’dır. Çocukluğu dönemine ait hemen hiçbir bilgiye sahip
olmadığımız gibi, doğum tarihi de henüz kesin olarak aydınlatılmış değildir. Doğum tarihi olarak 6 Kasım 1494 ve
27 Nisan 1495 tarihleri verilmekte ise de, umumiyetle ikinci tarih kabul edildiğinden Trabzon’da Kanuni’yi anma
etkinliklerinde de 27 Nisan tarihi esas alınmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman, kırk altı yıllık saltanat döneminin en son seferini 1566 yılı Nisan’ında
Macaristan’da Zigetvar’a yapmıştır. Kanuni bizzat ordunun başında bulunduğu 13. Seferinde, 34 gün süren
kuşatmanın ardından Zigetvar’ın alındığı 7 Eylül 1566 tarihinde vefat etmiştir. Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa,
herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için padişahın ölümünü bir buçuk ay kadar ordudan gizlemeyi
başarmıştır. Kanuni’nin naaşı tahnit edilerek iç kısımları Zigetvar’a defnedilmiştir. Sonraki yıllarda Budin
Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa buraya mermerden bir türbe yaptırmıştır. Kanuni’nin naaşı İstanbul’a getirilerek
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Süleymaniye Camisi avlusundaki türbesine defnolunmuştur.
Yıllar sonra, 1994 yılı Eylül’ünde “Macaristan, tarihte benzeri görülmemiş bir jest yaparak”1 Zigetvar’a
Kanuni Sultan Süleyman’ın heykelini diktirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Heykeli, Kültür Bakanlığınca Heykeltraş
Metin Yurdanur’a yaptırıldı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamlanan heykel, Zigetvar’a götürülerek burada
kurulan Türkiye Parkı’na yerleştirildi. Türkiye Parkı ve türbede Kayseri ocaklarından çıkarılan 82 ton taş kullanıldı.
Zigetvar Belediyesince Kültür Bakanlığı’na tahsis edilen 8 bin metrekarelik alan üzerine kurulu parkın yapımında,
Türkiye’den gönderilen 14 taş ustası çalıştı. Kaidesiyle birlikte 6 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olan
Kanuni Sultan Süleyman Heykeli’nin bulunduğu parkın girişi, Selçuklu kervansaraylarında olduğu gibi, büyük bir
taç kapı biçiminde inşa edildi. Anıt, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kültür Bakanı Timurçin Savaş ve
Heykeltraş Metin Yurdanur’un katıldığı bir törende 5 Eylül 1994 tarihinde açıldı. 2

Trabzon’da Kanuni Etkinliklerinin Başlatılması

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le birlikte Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman anıtının açılış törenine
katılan Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel, Trabzon’a dönüşünde, Kanuni’nin doğduğu Trabzon’da da anılması için
kapsamlı bir çalışma başlattı. Kanuni etkinliklerinin 6 Kasım 1994-27 Nisan 1995 tarihleri arasında yapılması
kararlaştırıldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın adeta yeniden keşfedilmeye alışıldığı bu dönemde Trabzon’daki bütün
kurum ve kuruluşlar harekete geçirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosunun 4 Kasım 1994 tarihli kararıyla Kanuni Sultan Süleyman
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Trabzon’da Kanuni ve dönemini tanıtmaya yönelik etkinlikler
düzenlenmiştir. İlk defa 4 Şubat 1995’te Trabzon’da Hüseyin Kaza Kültür Merkezi’nde, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi
öğretim üyelerinin katılımlarıyla Kanuni Sultan Süleyman Paneli yapıldı. Prof. Dr. İsmail Özçelik tarafından
yönetilen panelde Doç. Dr. Mesut Çapa, Yrd. Doç.Dr Rahmi Çiçek, Yrd. Doç. Dr. Kenan İnan ve Yrd. Doç. Dr. A.
Hilmi İmamoğlu Kanuni’yi muhtelif yönleriyle anlattılar.3
Vilayette, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumunun 500. Yıldönümü etkinlikleri, 27 Kasım 1994 günü
Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde başlatılmıştır. Açılışta, Kültür Merkezinin avlusunda mehter takımı gösteride
bulunmuştur. Aynı gün içerde Vakıf senedi imza töreni yapılmış ve Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman konulu bir
kitap sergisi düzenlenmiştir.4
26 Nisan 1995 günü KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde Trabzon Valiliği ile Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa
düzenlediği “Kanuni ve Trabzon” konulu panel yapıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu’nun
başkanlık ettiği panele Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydın, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Prof. Dr. Bayram Kodaman
ve Doç. Dr. Mesut Çapa konuşmacı olarak katıldılar.5
Trabzon’da Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum yıldönümü ilk defa, Türk Tarih Kurumu Bilim Heyeti’nin de
katılımıyla 27 Nisan 1995 tarihinde kutlandı. Bilim Heyeti, 27 Nisan 1995 günü öğleden önce Karadeniz Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü’nde bir toplantı yaptı. Yine aynı gün, Rektör Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu ve Kanuni Sultan
Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mesut Çapa’nın katılımıyla Senato salonunda
düzenlenen basın toplantısında Merkezin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Merkez, bilimsel
araştırma ve yayınların yanı sıra Trabzon’la ilgili her türlü yayın ve belgeleri kapsayacak büyük bir kütüphane ve

1

“Macarlardan Asil Tavır”, Milliyet, 4 Eylül 1994.
“Macaristan’ın Jesti”, Milliyet, 4 Eylül 1994.
3
Kanuni Sultan Süleyman Paneli (4 Şubat 1995), Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yayını, Trabzon, 1995.
4
Trabzon’da Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, (Hazırlayan: Mesut ÇAPA), Trabzon, 2003, s.53-54.
5
“Kanuni ve Trabzon”, KTÜ Haber Bülteni, Sayı: 56, Mayıs 1995, s.41.
2
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arşiv kurulmasına çalışacaktı.
7 Haziran 1995’te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk-Macar Dostluk Parkı’ndaki Kanuni anıtının
açılışını gerçekleştirdi. Heykeltraş Metin Yurdanur tarafından yapılan ve Zigetvar’dakinin benzeri olan bu anıtın
açılışına Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Vali Alaaddin Yüksel ve Belediye Başkanı Asım Aykan da katıldılar. Anıtın
bulunduğu Türk-Macar Dostluk Parkı’nın çevre düzenlenmesi Trabzon Belediyesince yaptırıldı.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın Kuruluşu
Kanuni etkinliklerine süreklilik kazandırabilmek amacıyla bir vakıf kurulması için teşebbüse geçildi. 27
Kasım 1994 günü Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın kuruluş
senedinin imza töreni gerçekleştirildi. 6 Ekim 1995 tarihinde Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı kuruldu.
Vakfın kurucuları ildeki üst düzey yöneticilerle sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından teşkil edilmişti:
Trabzon Valisi Alaaddin Yüksel
Belediye Başkanı Asım Aykan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Aydın Dumanoğlu
İl Müftüsü Raif Korkmaz,
Vakıflar Bölge Müdürü Habip Tuna,
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyüksalih,
Kültür Müdürü İsmail Kansız,
Turizm Müdürü Volkan Canalioğlu,
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ömer Güner,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mazhar Afacan,
Esnaf ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı H. İbrahim Kalfaoğlu,
Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Refik Karaağaçlı.
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın gayesi, “Kanuni Sultan Süleyman Han’ı bütün yönleriyle
araştırıp ortaya çıkarmak, onu layık olduğu biçimde gelecek nesillere tanıtmak, hükümran olduğu dönemin
kurum ve kurallarını dünyaya tanıtmak” şeklinde açıklanmıştır. Vakıf amacı doğrultusunda konferans, seminer,
panel, sergi ve fuar düzenleyebilecekti. Gerekirse bu faaliyetlerini uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde ve uluslararası boyutta yapabilecekti.
Vakfın yürütebileceği diğer faaliyetler şöyle belirlenmiştir:
“Kanuni Sultan Süleyman ve döneminin bütün yönlerinin araştırmasını yapar. Kamuoyunu aydınlatıcı
kitap, dergi vs. basım ve dağıtımını yapar. Bu gayelerle ilgili olarak araştırma merkezi, basımevi, satış mağazası,
dağıtım şirketi kurar, işletir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.
Üniversite, Yüksekokul ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Kanuni Sultan Süleyman
Araştırma Merkezi kurar, kurulmuş olanlara maddî ve manevî her türlü yardımı yapar.
Kanuni Sultan Süleyman’ın anısını yaşatmak üzere kendisinin ve yakınlarının ikamet ettiği mekânlarda
bulunan ev, medrese, han, mescit, türbe ve mezarların tespit edilerek ilgili kuruluşlarla gerekli koordineyi
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sağlayıp izin alarak bakım ve onarımını yapar veya yaptırır.” 1
Vakıf bu hizmetleri yürütebilmek için, gelir getirici her türlü şirket kurabilecekti. Kurulmuş olan ticarî ve
sınaî şirketlere ortak olabileceği gibi, taşınır taşınmaz mal alıp-satabilecek ve kiralayabilecekti. Ayrıca, kredi borç
veya ipotek alıp verebilecek, kıymetli evrak ya da hakları iktisap edebilecekti.
Vakfın kuruluşunda geçici iki maddeye yer verilmiştir. Birinci maddeye göre, Vakfın kuruluş işlemleri
tamamlanıncaya kadar sekreterya hizmetlerini İl Kültür Müdürü yürütecekti. İkinci maddede ise, ilk genel kurul
toplantısına kadar geçecek sürede görev yapacak Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri
belirlenmişti. Buna göre, Yönetim Kurulu’nun asil üyeleri Alâaddin Yüksel (Trabzon Valisi), Asım Aykan (Belediye
Başkanı), Aydın Dumanoğlu (KTÜ Rektörü), Habip Tuna (Vakıflar Bölge Müdürü) ve İsmail Kansız’dan (İl Kültür
Müdürü); yedek üyeler ise Ömer Büyüksalih (İl Milli Eğitim Müdürü) ile Volkan Canalioğlu’ndan (İl Turizm
Müdürü) oluşuyordu. Üç asil ve iki yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunda Mazhar Afacan (Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı), Refik Karaağaçlı (Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı), Ömer Güner (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı),
H. İbrahim Kalfaoğlu (Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı), Raif Korkmaz (İl Müftüsü) bulunuyordu.2
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı’nın Birinci Olağan Genel Kurulu, 8 Mart 1996 Cuma günü
Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde toplanarak ilk Yönetim Kurulu üyelerini seçmiştir. Vakfın çalışmalarını
Trabzon’da bütün meslek gruplarına yansıtabilmek, maddî ve manevî yönden tüm Trabzonluların katılımlarını
sağlayabilmek için Yönetim Kurulu’nun Üniversite, Belediye, esnaf, işadamları, basın ve eğitim camiasına mensup
üyelerden oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Vakfın, Mesut Çapa başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu Yakup
Aktürk, Ergun Ata, Hasan Güven, Ahmet Aslanoğlu, Ayşen Akyazıcı, Veysel Usta, Uğur Yenidoğan ve Mustafa
Yanmış’tan oluşmaktaydı.
Başlangıçtan 2018 yılına gelinceye kadar Mesut Çapa, Ayşen Akyazıcı, Ahmet Aslanoğlu, Kenan Bıyık ve
Ali Baki Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlıklarında bulunmuşlardır. 15 Mayıs 1999 günü Vakıf Başkanı Ayşen
Akyazıcı Başkanlığındaki Vakıf Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i Çankaya Köşkü’nde ziyarette
bulunmuştur. 3
2003 yılında Vakfın Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşmaktaydı:
Kenan Bıyık (Başkan)
Osman Abanoz (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Başkan Yardımcısı)
Yakup Kaya (Muhasip)
Sermin Güner (Genel Sekreter)
Zafer Sarı (Üye)
Temel Korkmaz (Üye)
Osman Çavuşoğlu (Üye)
Salih Yılmaz (Üye)

1

2
3

Trabzon’da Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, (Hazırlayan: Mesut ÇAPA), Trabzon, 2003, s. 30.
Çapa, A.g.e., s.27-38.
Çapa, A.g.e., s. 54.
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Trabzon’da Kanuni Haftası ve Kutlama Törenleri

Trabzon’da Kanuni’nin doğum yıldönümü münasebetiyle her yıl 27 Nisan’da törenler yapılmaktadır. Bu
törenlerden ilki, Kanuni’nin doğumunun 500. Yıldönümüne rastlayan 27 Nisan 1995’te, Kanuni’nin doğduğu
Ortahisar Mahallesi’nde yapılmıştır. Törene resmi yetkililer, halk ve o sırada Trabzon’da bulunan Türk tarih
Kurumu Bilim Heyeti de katılmıştır.
1996 yılında 21-27 Nisan tarihlerinin Kanuni Haftası olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu tarihten itibaren
Kanuni’yi anma törenleri Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfının öncülüğünde yapılmaktadır. 1996 yılında
Kurban Bayramı 27 Nisan tarihine rastladığı için, Kanuni’nin doğumunun 501. Yıldönümüne kutlamaları 4 Mayıs
1996 günü yapıldı. Türk-Macar Dostluk Parkı’nda düzenlen Kanuni’nin doğumunun 501. Yıldönümü
kutlamalarına Trabzon Valisi İsmet Gürbüz Civelek, Tekel’den sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Âşık ve bazı
milletvekilleri katıldılar. Kutlamalarda ilk konuşmayı Kanuni’yi canlandıran KTÜ öğrencisi Melih Kocaaslan yaptı.
Ardından Vakıf Başkanı Doç. Dr. Mesut Çapa, Kanuni’nin hayatı ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Halkın
büyük rağbet gösterdiği törende Belediye Başkanı Vekili Ali Rıza Akdeniz ve Trabzon Valisi İsmet Gürbüz Civelek
birer konuşma yaptılar. Vali, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de büyük önem verdiği bu kutlamaları daha
etkin ve kapsamlı hale getirmek için çalışacaklarını belirterek, “Hedefimiz çağdaş uygarlık seviyesidir. Bunu da
ancak, tarihimize sahip çıkarak ulaşırız. Bu büyük şahsiyetin ilimizde dünyaya gelmesi bizim için büyük gururdur”
dedi. Devlet Başkanı Eyüp Âşık ise, “Trabzon’un en büyük hemşehrisi olan Kanuni ve Fatih en fazla önemi
Trabzon’a vermişti. Ne mutlu Trabzonluya ki, Fatih’in ve Muhteşem Süleyman’ın övgüsünü almış. Dünya Sultanı
Trabzon’da doğmuş” dedi. Vakıf Başkanı Mesut Çapa da, Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı ve Trabzon’daki
Kanuni etkinlikleriyle Vakfın çalışmalarından bahsetti.
“Vakfımızın yapacağı çalışmaları Trabzon’da her meslek grubuna yansıtabilmek, maddi ve manevi
yönden tüm Trabzonluların katılımlarını sağlayabilmek için, Yönetim Kurulu’nun üniversite, vilayet, belediye,
esnaf, işadamları, basın ve eğitim camiasına mensup üyelerden oluşturulmasına özen göstermiştir.
Vakfımızın gayesi, ‘Kanuni Sultan Süleyman Han’ı bütün yönleriyle araştırıp ortaya çıkarmak, onu layık
olduğu biçimde gelecek nesillere tanıtmak, hükümran olduğu dönemin kurum ve kurallarını dünyaya
tanıtmaktır.’ Bu sebeple, öncelikle Trabzon’daki tarihi Türk eserlerinin tanıtım ve restorasyon çalışmalarını
sağlamak, bunları fonksiyonel hale getirerek gelecek kuşaklara ulaştırmak Vakfımızın ilk hedefi olacaktır. Her
şeyden önce, Ortahisar Mahallesindeki tarihi evlerden birinin Kanuni Müzesi olarak düzenlenmesi sağlanacaktır.
Mülkiyeti hazineye ait bulunan tescilli tarihi Cephanelik binasının vakfımıza tahsisi sağlanarak, restore edilip
Trabzonluların hizmetine açılmasına çalışılacaktır.” 1
Kanuni’nin 502. Doğum yıldönümü töreni, 27 Nisan 1997’de bir önceki yıl olduğu gibi Türk-Macar
Dostluk Parkı’nda yapıldı. Vali İsmet Gürbüz Civelek, Kanuni’nin Trabzon’da doğmasın büyük bir gurur kaynağı
olduğunu söyledi. Civelek, “Onunla övünmek hakkımız olduğu kadar, O’na olan vefa borcumuzu da ödemek
zorundayız. Tarih şuurundan yoksun bir gençlik geçmişini ve geleceğini bilemez. Kanuni’yi gelecek nesillere
aktarmak O’nu yaşamak ve yaşatmak için Trabzon’a Kanuni müzesi şarttır” dedi. Vakıf Başkanı Ayşen Akyazıcı da,
Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ilde adına ve onuruna yaraşır Türk İslam Eserleri Müzesinin şart olduğunu
dile getirdi. Kanuni’nin sembolik olarak canlandırılmasının ardından mehter ve folklor gösterileri sunularak
geleneksel Kanuni pilavı dağıtıldı.
Geleneksel hale gelen Kanuni törenleri daha sonraki yıllarda Ortahisar’da yapıldı. 27 Nisan 2000’de
yapılan 505. Doğum yıldönümü töreninde, Vakıf Başkanı Ahmet Aslanoğlu ve Vali Adil Yazar günün anlam ve
önemiyle ilgili birer konuşma yaptılar. 27 Nisan 2002 tarihinde 507. Doğum yıldönümü töreni Vakıf Başkanı
Kenan Bıyık, Kültür Bakanı ve Vali Adil Yazar’ın katılımlarıyla Ortahisar’da Kanuni Evi’nin önünde kutlandı. Günün

1

Çapa, A.g.e., s.22-25.
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anlamıyla ilgili yapılan konuşmalardan ve Kanuni konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere
ödüllerinin verilmesinden sonra Kanuni Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.
2003 Yılında Kanuni Haftası münasebetiyle ilk defa bir tiyatro eseri sahnelendi. Turan Oflazoğlu
tarafından yazılan “ Kanuni Sultan Süleyman” adlı oyun, ilk defa 10 Nisan 2003 tarihinden itibaren Haluk Ongan
Sahnesi’nde gösterime girdi. Oyun öncesi Trabzon Devlet Tiyatrosu önünde Trabzon Belediyesi Mehter Takımı
tarafından bir konser verildi. Trabzon Devlet Tiyatrosu, 2002-2003 tiyatro sezonunun dördüncü oyunu olan
Kanuni Sultan Süleyman’ın dünya prömiyerini Vali Aslan Yıldırım, Belediye Başkanı Niyazi Sürmen, KTÜ Rektörü
Türkay Tüdeş ve çok sayıda bürokrat ile davetli izledi.1 Bozkurt Kuruç’un yönettiği oyunda Hakan Meriçliler, Ali
Sinan Demir, Oktay Gözpınar, Rojda Demirer, Aslı Kılan, Buğra Koçtepe, Kadri Özcan, İlkay Akdağlı, Leyla Aykan
Gülenir, Mehmet Ali Toklu, Suat Karausta, Mesut Yüce, Uğur Keleş, Erdinç Gülener, Cemalettin Çekmece, Murat
Çıdamlı ve İclal Karaduman rol aldılar.2
508. yıldönümü 27 Nisan 2003 günü soğuk ve rüzgârlı bir havada Ortahisar’da kutlandı. Törenin başında
Mehter takımı Yemen türküsünü seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinin ardından Vakıf
Başkanı Kenan Bıyık bir konuşma yaptı. Bıyık konuşmasında, Kanuni evinin vakfa tahsisinden dolayı Vali ve
Belediye başkanına teşekkür etti. Belediye Başkanı Niyazi Sürmen çok kısa konuştu. Eski Belediye Başkanı ve
Milletvekili Asım Aykan konuşmasında, Trabzon’da Kanuni etkinliklerinin tarihçesi hakkında bilgi vererek şunları
söyledi:
“ Şimdi Antalya valimiz olan Alaattin Yüksel Bey, biliyorsunuz 94 yılında Macaristan’a gidiyor bir
toplantıya. Orada kendisine konuşma esnasında Kanuni Sultan Süleyman’ın Trabzon’da doğduğunu, Zigetvar’da
öldüğünü söylüyorlar. Dönüşte sayın valimiz buraya geliyor diyor ki, “ ya ben utandım orada öğrendim ki Kanuni
Trabzon’da doğmuş. Haberimiz yoktu Zigetvar’da öldü. Türk şehitliği yapıldı biliyorsunuz. Uzatmayalım, buraya
geliyor sayın valimiz. Sivil toplum örgütleri, resmî kurumlar anlaşınız... Sahilde şimdi Ganita’nın olduğu yerde bir
tane biliyorsunuz Kanuni büstü var. Kültür Bakanlığı büstü gönderiyor. Trabzon Belediyesi olarak biz de
platformunu yapıyoruz. Orayı yaparken benim bir özlemim vardı, tahakkuk ettiremediğimden dolayı çok
üzüldüm. Onu burada ifade etmek isterim. Şimdi güzel oluyor. Şimdi en son yaptık orayı biliyorsunuz. Daha da
güzel oldu. Ama düşüncemiz asıl o değildi. Denize doğru şöyle büyük bir platform yapmak böyle tam girdi denize
Kanuni yanına da denizlerin hâkimi Barbaros’u koymak, eliyle de batıyı işaret etmek. Nereye gideceğimizi
gösteriyor, oraya gidiyoruz. Burası bizim gerçek yerimiz. Bu çok önemli bir şeydi. Kanuni biraz önce kardeşimiz
söyledi, on üç kez ama otuz sekiz sefer yapmış.
Nasıl anacağız Kanuni’yi biz. Kanuni işte burada doğdu. Öyle oldu, böyle oldu. Bu bir nostalji değil, buraya
başka bir bakmak lazım. Burada doğduğunu hatırlıyoruz. Allah rahmet etsin, anmış oluyoruz. Ama Kanuni ne
yapmış ve Kanuni devrinde neler olmuş bunu anlamak önemli bizim için. Şimdi Kanuni zamanında Topkapı
Sarayı’nda bulunan…
Kendisi mütevazı yaşayarak dünyaya hâkim olmuş. Debdebe içinde sefahat içinde yaşamamış. … Bizim
ecdadımız bize utanacağımız bir şey bırakmamıştır. Tam tersine biz onları maalesef temsil edemiyoruz. Şuradan
bakarken bize diyor ki, şu halinizden memnun değilim, biraz kendinizi toplayın. Durumunuz hiç iyi değil. O
yandan bu yandan borç alıp sürünmeyin. Çalışın ayağa kalkın. Bana layık ahfâd olduğunuzu gösterin. Ben nasıl
dünyaya hâkim olduysam hak ve adaletle siz de o ölçülere sahip çıkarsanız yine o dünyanın en saygın
devletlerinden birisi olacaksınız. Bundan şüphemiz yok. Evlatlarımıza tarih öğretmezsek hafıza kaybına uğramış
insanlar gibi oluruz, şahsiyetleri gelişmez. Halbuki bizim tarihimizde anlatılamayacak kadar kahramanlıklar var.
Başkalarının tarihinde kahraman olmayınca meçhul asker anıtı dikiyorlar. Askerin ismi yok, yok böyle bir asker
zaten. Uyduruyorlar bir yandan, al sana bir meçhul asker. Bizde milyonlarca kahraman var. Ama evlatlarımızın

1
2

“Ayakta Alkışladılar”, Karadeniz, 13 Nisan 2003.
“Dünya Prömiyerine Büyük İlgi”, Günebakış, 12 Nisan 2003.

70

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

bunlardan bihakkın haberi yok. İşte bugün Kanuni’yi anmak istiyorsak çocuklarımıza tarihimizin bu iftihar
sayfalarını çok iyi anlatmamız gerektiği kanaatindeyim.” 1
Trabzon Valisi Aslan Yıldırım’ın konuşmasının ardından Kanuni konulu kompozisyon yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geleneksel Kanuni pilavı dağıtılırken horon ekibi gösterilerde
bulundu. Törene devlet erkânıyla birlikte Gazeteci Ömer Güner gibi şehrin tanınmış birçok siması katılmıştı.
2009 Yılında, Kanuni’nin 514. Yıldönümü kutlamaları münasebetiyle Prof. Dr. Bahattin Yediyıldız
Trabzon’da bir konferans verdi. 27 Nisan’da Trabzon’da başlayan kutlamalar ertesi gün Gümüşhane’de
sürdürüldü. Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu’nun katılımıyla eski Gümüşhane’de (Süleymaniye) Kanuni
büstünün açılış töreni gerçekleştirildi.2

27 Nisan 1995 tarihinde Kanuni’nin doğumunun 500. Yıldönümü münasebetiyle başlatılan kutlama
törenleri, geçen zaman içerisinde Trabzon’da geleneksel tarihî bir gün özelliği kazanmıştır. Muhteşem Kanuni
Sultan Süleyman Vakfının öncülüğünde yürütülen bu etkinlikler sonucu, Trabzon’un futbolda olduğu kadar aynı
zamanda “Kanuni şehri” olarak tanınması da mümkün olacaktır.

1
2

Özel Arşivimizden.
Törenle ilgili fotoğraflar özel arşivimizdedir.
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Kanuni Döneminde Karadeniz Siyaseti
Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öz
Kanuni Sultan Süleyman döneminde karalarda olduğu kadar denizlerde de Osmanlı Devleti’nin
hâkimiyeti artmıştır. Sancak beyliğine Kefe’de başlayan Sultan Süleyman (1508-1512) şehzadeliği
döneminden beri Karadeniz’in önemini bilmekteydi. Zira Karadeniz tarihten beri bir iç deniz olma özelliği
sayesinde kıyı kesimlerinde birçok kavmin yerleşmesi sürecinden itibaren tarihteki siyasi yapıların da
kontrol altında tutmak istedikleri bir hedef konumunda yer almıştır. Bilhassa XII. yüzyıldan sonra Türk
kavimlerinin iskânına açık olan bu deniz havzasının siyasi ve etnik yapısı da bu yönde değişime uğradı.
Osmanlılar hem bu siyasi yapılarla irtibat sağlama hem de başta İstanbul olmak üzere devletin
iaşesi açısından aktif olan ticareti güvenlik altına alabilmek için Karadeniz’i tamamen kontrol
edebilmenin imkânlarını her fırsatta büyük bir stratejiyle uygulamaya koydu. Bu husus Fatih Sultan
Mehmet’in 1461’de Trabzon’u fethiyle başlayıp 1472-1475 arası Karadeniz’in kuzeyindeki toprakların
himayesi devamında 1484’te Boğdan Prensliği’ne ait önemli stratejik ve ticarî merkezlerden Kili ve
Akkirman Kalelerinin II. Bayezid tarafından fethiyle noktalandı. Bu sürece kesinlik kazandıran Kanûnî
Sultan Süleyman zamanındaki Boğdan seferi (1538) de Kırım’dan itibaren İstanbul’a kadar bütün Batı
Karadeniz kıyılarının Osmanlı idaresi altına girmesiyle sonuçlandı. Böylece gerek Osmanlı başşehri
İstanbul’un güvenliği ve iaşesi gerekse Kafkasların güvenliği için fevkalâde önem taşıyan Karadeniz’de
Osmanlı kontrolü tam anlamıyla kurulmuş oldu.
Artık Osmanlı Sultanlarının bu denizi kontrol altında tutabilmeleri için yoğun bir süreç başlamıştı.
Zira Karadeniz her ne kadar mahalli bir deniz konumunda bulunsa da onun stratejik üstünlüğü farklı
siyasi yapıların buraları tacizlerini gündeme getirmekteydi. İşte Kanuni Sultan Süleyman döneminde de
mevcut tehlikeleri bertaraf edip Karadeniz’de kalıcı hâkimiyeti tesis edebilmek için bölge üzerinde aktif
bir siyaset takip edilmiştir. Bu siyaset ticaret ve Kafkasların güvenliği gibi birçok uygulamayı gündeme
getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Kafkaslar, Kanuni Sultan Süleyman, Ticaret.
1. Giriş
Karadeniz, bulunduğu coğrafi konuma göre bir iç deniz özelliği taşımakla birlikte tarihi süreçte kıyı
kesimlerine yerleşen kavimler ve milletlerin siyasi gücü ve denizci devlet olma özelliklerine göre de
stratejik bir öneme sahiptir. IV. yüzyıldan itibaren kıyı kesimlerinde yerleşen Türkler bilhassa VI-X.
yüzyıllarda bu denizin çehresini değiştirmiştir. Zira bu dönemde Karadeniz, ticarete yön veren
bağlantıları sayesinde Baltık sahilleriyle Akdeniz dünyasını birbirine bağlayan önemli bir mevki konumuna
gelmiştir. Ayrıca Asya’dan Avrupa’ya giden ticari yolların ana merkezleri de bu denizin kuzey kıyılarında
yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Özellikle XII. yüzyıldan itibaren birçok Türk kavmi bu deniz kıyısında ve
ticaretinde etkili olsa da asıl Selçuklular zamanında Mısır ve Karadeniz arasındaki ticari bağların
güçlenmesi yanında Cenevizlilerin faaliyetleri ve daha kuzeyde Karadeniz’i Asya merkezli bir idareye
bağlama düşüncesinde olan Timur döneminde büyük bir canlılık gözlenmiştir. Ancak Timur’un ölümü ve
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belki de Karadeniz’e iç deniz olma özelliği yanında ticari zirveyi yaşatacak olan yeni bir siyasi süreç
Osmanlıların idaresinde gerçekleşti. Osmanlıların Karadeniz’de tam bir hâkimiyet kurmasından önce
havzada cereyan eden uluslararası ticaret, ağırlıklı olarak Ceneviz, Venedik, Pisa ve Pisa’yı daha sonra
kontrolleri altına alan Floransa gibi İtalyan şehir devletlerinin elinde bulunmaktaydı. Osmanlılar farklı
kültür ve medeniyetlere sahip milletleri birbirlerine bağlayan denizlere sahip olmanın bir cihan devleti
olma yolundaki önemini kuruluşlarından beri idrak etmekteydiler. Binaenaleyh ilk dönemlerde denizcilik
alanındaki çalışmalar ve donanmanın oluşturulması yanında bilhassa Karadeniz’e hâkim olma düşüncesi
en keskin uygulamalarını Fatih Sultan Mehmet döneminde buldu.
Karadeniz’in bütün sahilleriyle kontrol altında tutulma zorunluluğu İstanbul’un fethinin ardından
kaçınılmaz olarak gündeme gelmiş, bunda hem İstanbul ve bu bölgelerin iâşesinin rahatça sağlanması
hem de kuzey istikametinden gelebilecek tehlikelerin önlenmesiyle ilgili güvenlik konusu önemli rol
oynamıştı. Aslında Karadeniz’in kontrol edilmesi boğazların tahkim edilmesiyle başladı (İnalcık, 2008, s.
45-52). Böylece Osmanlıların yükselişi ve İstanbul’un fethi, Karadeniz’in bütünüyle bir Türk gölü haline
gelişinin başlangıcını oluşturdu ve ona mahallî merkezli bir özellik kazandırdı. Fâtih Sultan Mehmed’in,
Cenevizliler’in önemli bir limanı durumundaki Amasra’yı, Candaroğulları’na ait Sinop’u almasıyla birlikte
devam eden stratejinin kilit noktası Trabzon’un fethiyle başlayıp başta Kefe (1475) olmak üzere
Karadeniz’in kuzeyindeki toprakların himayesi (İnalcık, 1944, s. 205-229) devamında Kili ve Akkirman
Kalelerinin fethi sonrası Boğdan Seferi ile birlikte Kırım’dan itibaren İstanbul’a kadar bütün Batı
Karadeniz kıyılarının Osmanlı idaresi altına girmesiyle sonuçlandı.
2. Karadeniz Siyasetinin Faktörleri: Ticaret ve Güvenlik
Kanuni Sultan Süleyman döneminde mevcut tehlikeleri bertaraf edip Karadeniz’de kalıcı
hâkimiyeti tesis edebilmek için bölge üzerinde aktif bir siyaset takip edilmiştir. Bu siyaset öncelikle
ticaretin devamı ve güvenliğin sağlanması yönünde kendini göstermiştir. Haliyle Osmanlılar bugünkü
Moldova ve Ukrayna’nın sahil kesimlerinde yeni idarî birimler kurarak Romanya, Polonya hatta Rusya ve
ötesindeki bölgelere uzanan ticaret yollarını koruma altına almaya, ayrıca kuzeyden gelebilecek Kazak ve
Rus akınlarını önlemeye çalıştılar. Bütün alınan tedbirlere rağmen Kazak akınları, gerek İstanbul gerekse
Anadolu’nun kuzey sahillerine kadar etkisini gösterdi. Ancak Tuna havzası ve kuzeydeki step bölgeleriyle
ticaret kesilmedi. Böylece Osmanlı idaresi altında Karadeniz önemli sayılabilecek bir ticarî faaliyete sahne
oldu ve bu ticarette ana merkez ise İstanbul idi.
2. 1. Tuna Hâkimiyeti ve Karadeniz
Osmanlıların Tuna Nehri ile ilk irtibatları İstanbul’un fethinden önce XIV. yüzyılın sonlarına kadar
geri götürülebilir. 1389 Kosova Savaşı sonrası bu nehrin güneyi kontrol altına alınınca muhtemelen
Osmanlıların nehri geçişi 1391 tarihinde gerçekleşti (Panaite, 2002, s. 208). Bundan sonra Osmanlı
akıncıları bu nehri geçerek Tuna ötesine akınlarda bulunmuşlardır (Uzunçarşılı, 1998, ı. cilt, s. 212).
Akınlar, nehrin kullanılışındaki askeri ve ticari hâkimiyetin önemini de ortaya koymaktaydı. Osmanlılar
Tuna Nehir yolunu her ne kadar XV. yüzyılın ortalarında kullanmaya başlasa da (Babinger, 2003, s. 36) bu
dönemlerde ağır askerî sevkiyatlar hala farklı karayolu güzergâhları üzerinden taşınmaktaydı (Agoston,
2006, s. 79). Aslında bu konu biraz da nehrin kullanımından kaynaklanan zorluklarla da alakalı idi. Zira
Avusturya ile diplomatik gerginlik ve savaşlar yanında nehrin içinden geçtiği bölgelerin fiziki durumu
bunda etkili olmuştur (Elibol, 2014, s. 41). Yine de Osmanlılar için bölgenin kontrolü açısından Tuna’nın
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hâkimiyeti vazgeçilmez bir stratejiydi. Bu hâkimiyet sonrası Osmanlılar burayı kullanma becerilerini de
zaman içerisinde geliştirmiştir.
Tuna’da hâkimiyetin kuruluşu Karadeniz’de hâkimiyetin kuruluşuyla benzer süreçte yani
İstanbul’un fethi sonrasında Tuna ve Karadeniz istikametinde Osmanlı ilerlemesinde Kili ve Akkirman
kalelerinin fethiyle gerçekleşti. Burada ticaret açısından büyük gelir getiren Boğdan yolu Osmanlıların
eline geçmiş oldu. Böylece kuzeyden gelip Tuna’ya ulaşan ve oradan Balkanlar’a inen ticaret yolu
üzerinde denetim tesis edildi. 1521’de Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Belgrad’ın fethi ise Tuna
havzasının kontrolü açısından bir dönüm noktası teşkil etti (Uzunçarşılı, 1998, ıı. cilt, s. 311-312). 1526’da
Kanûnî, Mohaç Savaşı ile Macar Krallığı’na son verdiği gibi 1529’da kendisine bağlı vasal bir statüde
tuttuğu Budin merkezli küçük Macar Krallığı’nı korumak amacıyla Tuna’yı takiben Viyana önlerine kadar
ilerledi (Uzunçarşılı, 1998, ıı. cilt, s. 312). 1541’de Macar Krallığı’nın başşehri ve Orta Tuna’nın en önemli
stratejik noktası olan Budin Kalesi ve şehri Osmanlılar tarafından kurulan eyaletin merkezi haline geldi.
1538-1540 yıllarında Aşağı Tuna’nın en önemli liman şehri sayılan Eflak’a ait İbrail de Osmanlıların eline
geçmiş bulunuyordu. Sonunda Budin’den Karadeniz’e kadar Tuna havzası tamamen Osmanlı idaresi
altına alındı ve XVI. yüzyılın ortalarında Tuna Nehri artık bir Osmanlı suyolu oldu. Bu suyolu bölgede
yetiştirilen hububatın Tuna’dan Karadeniz’e oradan da İstanbul’a aktarılmasına vesile oldu (East, 1932, s.
325). Açıkçası vurgulanan tarihler de göz önünde bulundurulursa Kanuni döneminde Osmanlılar
Tuna’dan daha fazla ilerleme imkânı elde etti. Bu, kendisini askeri ve ticari tüm faaliyetlerde gösterdi.
Karadeniz Tuna üzerinden getirilen tüm ticari ürün ve askeri lojistik mühimmatı açsından vazgeçilmez
liman çıkışlarıyla Kanuni döneminde de bu güzergâhtaki önemini artırdı. Karadeniz ve Tuna deltası
1480’lere kadar sistemli fetihlerin yanı sıra suyollarındaki kaleleriyle de ele geçirilip yeni kaleler inşasını
gerekli kılmıştır. Daha XIV. yüzyılda Tuna’nın önemini fark eden Osmanlılar 150 yıl içinde nehir boyundaki
tüm şehir ve kaleleri fethetmişlerdi (Agoston, 2012, s. 98).
Tuna’nın güneyinde birçok yerleşim birimi iskele şehri veya önemli köprübaşı olarak kurulmuştur.
Buraları havzadaki zahire üretiminin önemli miktarlarda olması yanında ticaretin çift yönlü işleyişinde de
iskele görevi görmüşlerdir (Maxim, 2003, s. 77). Ayrıca ilerleyen dönemlerde bile askerî seferler
açısından Macaristan üzerine düzenlenen harekâtlarda Tuna Nehri kullanıldığı gibi doğu seferlerinde de
Eflak ve Boğdan’dan temin edilen zahirenin Karadeniz ve Trabzon’a ulaştırılması için bu nehir kullanılırdı
(Öztürk, 2011, s 93, 137, 244; İşbilir, 1996, s. 62).1 Haliyle Osmanlılar Karadeniz’le bütünleşen bu nehrin
daha etkin kullanımını sağlamak için yine Kanuni döneminde hemen Macaristan’ın fethinin akabinde
Tuna Kaptanlığını ihdas etti (Uzunçarşılı, 1988, s. 403). Böylece Kanuni döneminde bölgenin dengesi
Osmanlılar lehine çevrilmiş oldu. Öte yandan bölgeye hitaben yine Kanuni döneminde 1538’de Boğdan
seferi neticesinde Eflak prensliğinin güneydoğu kısmının yanı Bender Kalesi dâhil Bucak’ın Osmanlı
Devleti’ne katılmasıyla Kırım Tatar atlılarına Bahçesaray ile Budin arasında bir koridor açılmıştı. Böylece
Tuna suyolu Tatar askerî kara yoluyla da kuvvetlendirildi ve Karadeniz’le irtibatı arttı.

2. 2. Kuzey Stepleri ve Kazak Sorunu

Temel Öztürk, Osmanlıların Kuzey ve Doğu Seferlerinde Savaş ve Trabzon, Serander Yayınevi, Trabzon 2011, s. 89, 93-94, 97.
Ömer İşbilir, XVII. Yüzyıl Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmâl ve Lojistik Meseleleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996, s. 62.
1
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Karadeniz’in kuzeyi, İstanbul’u elinde bulunduran siyasi güç için daima ilgi odağı olmuştur. Zira
İstanbul’un iaşe merkezi olarak görülen bu bölgenin güvenliği bir o kadar da önemlidir (İnalcık, 1979, s.
75, 107-108). Haliyle buradan gelecek tüm ticari kanalların açık, işlek ve güven altında tutulması bölgeye
hükmeden önceki siyasi güçlerde olduğu gibi Osmanlılarda da öncelikli işlerdendi. Bu yönde Osmanlıların
Karadeniz’in kuzeyi ve steplerden yapılan ticarette karşılaştıkları en önemli tehlike haydut veya asıl
ifadesiyle Kazak saldırıları idi. Moldovya’dan Hazar Denizi’ne kadar uzayan geniş step bölgesi tarih boyu
asilerin, kaçak köylü ve askerlerden oluşan bu Kazakların barınak merkeziydi. Hanların otoritesini
tanımayıp bu bölgeye sığınan kimselere Kazak (Kaçak) denirdi. Aslında Türk-Moğol kültürüne bağlı olan
bu grup Türk-Tatar ve Çerkez Kazaklarının kalıntıları ile karışmışlar onların adet ve göreneklerini kabul
etmişlerdir. Kazaklar bu bölgede bilhassa Rus diplomasisinin bir oyunu olarak tehlikeli unsur haline
gelmişlerdir. Zira Ruslar bu bölgede Kırım Hanları ve Osmanlılara karşı sırasıyla Nogayları, Kalmukları ve
Kazakları kullanmışlardır (İnalcık, 2008, s. 59-60).
Kırım Hanları ve Osmanlılara karşı örgütlenen Hristiyan Kazaklar üç gruptan oluşmaktaydı. Orta
Özü’de (Dinyeper) Zaporog Kazakları, Don Irmağı boyunca Don Kazakları ve Terek Irmağı üzerindeki
Terek Kazakları. Bunlardan Zaporog Kazakları Lehistan’a diğerleri Ruslara bağlıydı. Zira bunların ihtiyaçları
olan tüm ateşli silahları Lehistan ve Rusya karşılamaktaydı. Kazaklar içerisinde en büyük ve güçlü olan
grup Zaporog Kazaklarıydı. Bunlar XVI. yüzyıl itibariyle Özü Irmağı’ndan Karadeniz’e inip boğazlar da dâhil
olmak üzere bu deniz kıyısındaki yalıları yağma ve tahrip etmişlerdir. Lehistan destekli Zaporog
Kazaklarının Özü Nehri üzerinden Karadeniz kıyılarına, Don Nehri üzerinden Rus Kazaklarının Azak ve
Kırım’a saldırıları XVI. yüzyıl ortalarında başlamaktadır. Bu saldırılar halkın iç kesimlere veya güvenli
bölgelere kaçma yönünde siyasi ve demografik sonuçlar yanında ticaretin akamete uğraması yönünde de
ekonomik sonuçlar doğurmuştur (İnalcık, 2008, s. 60).
Kuzeyin engin ve bir o kadar da verimli olan steplerinde Kazak saldırılarını savuşturacak en önemli
güç Tatarlardı. Kanuni döneminde bölgenin güvenliğini büyük ölçüde Tatarlar sağlamaktaydı. Aslında
Osmanlılar ilerleyen tarihlerde Kazakları Leh ve Ruslara karşı kullanabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde
bulunmuşlardır. Bilhassa Zaporog Kazak Hetmanları üzerinden bunu zaman zaman Tatarlarla birlikte
hareket ederek gerçekleştirmişlerdi.1 Kanuni döneminde de benzer şekilde ön plana çıkan bu
politikaların en önemli amacı güvenliği temin etme ve ticaretin devamını sağlamaktı. Zira ticaretin
İstanbul açısından ön plana çıkan hayati rolü buradaki unsurlar ve yerleşim birimleri açısından da
etkiliydi.
XVI. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde yer alan iki önemli sancaktan biri Kefe diğeri ise Bender
olarak da isimlendirilen Akkirman idi. Buraları Rumeli beylerbeyine bağlı olmalarına rağmen yabancı
nüfusla sürekli temas halinde olup göçebeler de dâhil olmak üzere birçok akından etkilenen bir
coğrafyada yer almaktaydı.2 Bu bölge, imparatorluğun diğer kısımlarına başta Karadeniz olmak üzere
çeşitli nehirlerle bağlıdır. Nüfusça az olup çok geniş toprakları içeren bölge tarımsal olarak da nitelikli
topraklara sahipti.3
Boğdan (Moldova) ve Kırım kıyı şeridindeki çıkış noktalarıyla denize açık Kuzey Karadeniz
kesimleri önemli miktarda üretilen tahıl, et, balık ve diğer hayvanî ürünleri, yoğun bir nüfusu barındıran
güney kesimine aktaran bir ihracat kapısı özelliği konumundaydı. Güneyden ise Kefe, Kili, Akkirman gibi
kuzey limanlarına büyük miktarda ipek, pamuk, kenevirden mâmul kumaşlar gönderiliyordu. XV ve XVI.
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yüzyılda kuzey-güney ticareti önemli sayılabilecek boyutlara ulaşmıştı (Fleet, 2009, s. 64).
Kuzey Karadeniz hinterlandındaki Kırım Yarımadası, Boğdan ve stepler, barındırdığı büyük
miktardaki hububat, balık, et, tuz ve diğer hayvansal ürünlerle zengin bir antrepo görünümü sunmakta
olup gün geçtikçe büyüyen yeni Osmanlı başkentinin çeşitli gıda ve hammadde ihtiyacı bilhassa bu doğal
antrepodan karşılanması girişiminde etkindi. Hatta zamanla artan bu gereksinim Kırım bozkırlarında
hayvancılık ve buğday üretiminin artmasına da zemin hazırlamıştı. Bu özellikleri nedeniyle 15. yüzyılda
Karadeniz’in güney ve kuzey kıyılarındaki önemli limanlar ve şehirler Osmanlılar tarafından ele
geçirilmişti (İnalcık, 1979, s. 107-108). Öte yandan Karadeniz’in kuzey kesiminde Hârizm ve
Azerbaycan’dan Aşağı Volga ve Azak’a uzanan güzergâh 1520’li yıllara kadar oldukça faaldi.
Akkirman’dan Lviv’e uzanan Boğdan yolunun faal hale gelmesinden önce doğunun malları, Kefe ve
Azak’tan başlayıp Ukrayna bozkırları ve Dinyeper üzerinden Kiev’e ve Kamaniça’ya uzanan yoldan
taşınıyordu. Kefe-Lviv yolu XV. yüzyıl ikinci yarısından sonra yerini Akkirman-Lviv yoluna bıraktı. Kuzeygüney ticareti denizden Bursa-İstanbul-Kefe veya Akkirman’ı takip ediyor, bu güzergâhta önemli
miktarda Müslüman Türk tüccarı faaliyet gösteriyordu. Rus tüccarı ise Fâtih Sultan Mehmet döneminden
itibaren Azak ve Kefe gibi limanlara daha yoğun bir şekilde gelip mallarını pazarlayabiliyorlardı (DİA,
2001, s. 387). XV ve XVI. yüzyılda Osmanlı ülkesine Karadeniz vasıtasıyla Rus ülkelerinden gelen en
değerli mal kürktü. Ayrıca köle ticareti de çok büyük önem kazandı. Zira Altınordu Devleti sonrasında
Karadeniz’in kuzeyinde Osmanlılara bağlı kurulan Kırım Hanlığının ekonomisi bu ticaret üzerinden
sağlanıyordu.4
Karadeniz üzerinden yapılan bu ticaret tamamen Osmanlıların himayesinde gerçekleşmekteydi.
Ancak zaman içerisinde bazı siyasi yapılara çeşitli imtiyazlar tanınmıştı. Bu yönde Kanuni dönemi
öncesinde Karadeniz’de ticaret yapabilme hakkı Venedik ve Floransa gibi bazı İtalya devletlerine
verilmişti. Kanuni döneminde 1521, 1527 ve 1540’ta bu ahitnameler yenilemişti. Bunlardan 1565 Malta
kuşatmasından sonra ikili ilişkilerin bozulmasıyla Floransa bir daha imtiyaz elde edemedi.5 Ancak bu
ticarette, kıtlık vs. bazı olağan üstü durumlarda padişahın iznine bağlı olarak özel durumların uygulandığı
görülmektedir. Bu anlarda ihracı yasak olan maddelerden6 izin verilenler ticarete tabi olmaktaydı.
Dubrovnik bu izni alanlar arasında yer almıştır. Rusya Karadeniz’de seyr ü sefain için XVIII. yüzyıl
ortalarına kadar bu hakkı elde edemedi. Kanuni döneminde Rus ilişkilerinin seyri büyük ölçüde bu
politika üzerinden gelişti.
2. 3. Osmanlı-Rus İlişkileri
Rusya ile Osmanlı Devleti’nin ilk diplomatik ilişkileri Kırım hanı aracılığıyla 1492’de III. Ivan
zamanında başlamıştır. Bu ilk ilişkinin temelinde ağırlıklı olarak ticaret yatmaktaydı. Zira Ruslar bu
dönemlerde Kefe ve Azak şehirlerinde kendi tüccarlarının karşılaştığı bir takım sorunları dile
getirmekteydiler. Aslında XVI. yüzyıla kadar dünya tarihinde büyük bir varlık gösteremeyen Ruslar, III.
Ivan döneminde knezliklerini bir araya getirerek çarlık hüviyetine bürünmüşlerdi. Bu süre zarfında
Osmanlı nezdinde dikkate alınmayan Rus çarları yeni yeni güçlenmeye başlamışlardı. Özellikle IV. Ivan
döneminde (1533-1584) Nogay, Kazan, Kırım gibi Türk hanlıklarının da zayıflamasıyla Rus çarlığı
kuvvetlerini merkezileştirme yönünde birleştirdi (Kurat, 1999, s. 117-118).
Kırım Hanlığının 1502’de Altınordu Devletine son vermesi Ruslar için bir dönüm noktası oldu. Zira
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bu tarihten sonra Ruslar Tatar boyunduruğundan çıkıp hızla gelişme sürecini başlattı. Artık Kırım Hanlığı
üzerinden Ruslarla Osmanlılar arasında ticari ilişkiler oluşturulsa da bu süreç ancak 1512’ye kadar devam
edebildi. Bu tarihten sonra ve bilhassa XVI. yüzyılın ortalarında Rus Çarı IV. Ivan’ın Türk Hanlıkları
üzerindeki işgalci tutumu Kanuni Sultan Süleyman’ı bölgenin güvenliği ve Rus politikasının
savuşturulması için tedbirler almaya yöneltti ve Rusya’ya Tatar akınları sürekli bir hal aldı (İnalcık, 1999,
s. 26-27; İnalcık, 1948, s. 355-365).
Rus Çarlığının saldırgan tutumunun ardında bölgenin ticari ve siyasi kontrolünü sağlama olduğu
gibi henüz Kanuni döneminde tam şekillenmeyen ancak filizlenen sıcak denizlere inme politikası da
bulunmaktaydı. Bahsi geçen stratejik hedeflerde çarlığın en büyük engeli Osmanlılardı. Haliyle Tatar
boyunduruğundan kurtulan Ruslar özellikle 1547’den itibaren kuzeyin güçlü hanlıklarından Kazan,
Nogay, Kasım ve Astarhan hanlıklarına karşı uyguladığı işgalci, yayılmacı siyasetini 1552’de Kazan ve
1556’da Astarhan’ın acımasız işgaliyle zirveye ulaştırdı (Kurat, 1999, s. 153-154). Bu iki Türk hanlığının
alınmasıyla Hazar Denizi’ne yakın çevrelerde yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreç bölgede Rus
nüfuzunun artması ve Rusların Karadeniz yönünde ilerlemesi için imkânlar doğurması açısından
önemlidir. Ruslar bu yönde bölge halklarını himayeleri altına almaya başladılar. Önce Çerkezler üzerinde
nüfuz sağlayarak 1555’te Beştav, 1557’de Kabartay Çerkezlerini kontrol altına alıp (Kurat, 1999, s. 155156) süreci Don ve Terek Nehirleri yakınlarındaki Kazaklar ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki Büyük
Nogay topluluklarına nüfuz ederek hızlandırdılar (Alpargu, 1996, s 35-43; Kurat, 1966, s. 58-59, 63-64).
Özellikle Kazak ve Nogay nüfuzu Rusların Karadeniz ve Azak Denizi’ne akınları artırmasında da etkili oldu.
Kazak ve Çerkez ittifakı birçok Rus seferine çıkan Kırım hanlarını zor durumda bıraktı. Mesela Devlet
Giray’ın 1557’de çıktığı Rus seferi sırasında Tula’ya kadar ilerlediği bir sırada Kazaklar, Özü Nehri ağzında
bulunan Kirman’a Çerkezler de Taman yarım adasındaki Temrük ve Taman kalelerine karşı saldırıya
geçerek, Kırım’ı doğudan ve batıdan sıkıştırdılar (Öztürk, 2000, s. 71). 1559 yılının ilkbaharında da Ruslar,
Kazak ve Çerkezlerle birlikte Osmanlı Devleti’nin en Kuzey noktasında bulunan Azak Kalesi’ni kuşattı. Bu
olay Rusların, Karadeniz’in kuzeyinde Osmanlılara karşı yaptığı ilk hareket olması bakımından da ayrı bir
öneme sahiptir (Ürekli, 1989, s. 46).
Rus Çarlığının bölge coğrafyası üzerindeki düşüncelerini keskin bir manevrayla Türk hanlıkları
üzerinde uygulamaya koyması sadece diplomatik ilişkileri ve ticareti zora sokmadı aynı zamanda bu
coğrafyadaki hacı adaylarını da olumsuz etkiledi. Zira Kanuni dönemi sonlarına doğru bilhassa Türkistan
Müslümanlarından hac veya ticaret için Osmanlı topraklarına geçmek hemen hemen imkânsız hale geldi.
Safevi Şahının uygulamaları neticesi kullanılamayan İran yolunun alternatifi olan Astarhan’ın da Rusların
eline geçmesi Osmanlı ülkesine geçmek isteyen hacıları ve tüccarları zora soktu (Saray, 1990, s. 29).
Haliyle süreç, hanlıklar tarafından Rusların aleyhine Osmanlı merkezini hedef alan bir şikâyet
bombardımanını başlattı (Refik, 1333, s. 3). Gelen tüm şikâyetler karşısında Osmanlı yönetimi
Astarhan’ın alınarak bu yolun açılmasını ciddi bir çözüm olarak görüyordu (İnalcık, s. 1948, s. 369).
Astarhan, Hazar Denizi’nin kuzeyinde liman şehri konumuyla da bir ticaret merkezi idi. Bu bölge
Osmanlılar için oldukça önemliydi. Zira kuzey ve doğudan İstanbul’a gelecek ticari mallar Orta AsyaAstarhan-Kırım yolunun canlanmasıyla daha kolay ve etkin bir şekilde piyasaya sunulabilecekti (İnalcık,
1948, s. 368-370). Rusların bu bölgede bilhassa İdil Havzası boyunca ilerlemeleri, Kazan ve Astarhan’ı ele
geçirmeleri sadece Harizm ve Nogay tüccarlarını değil Buharalı ve Hiveli tüccarları da etkilemiş oldu
(Kurat, 1966, s. 102; İnalcık, 1948, s. 368-369). Bu bölgelerin kaybı Karadeniz’i doğrudan tehlikeye
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düşürmekteydi. Bilhassa Kafkasya’daki Rus nüfuzu, Çar IV. Ivan’ın 1561’de Kabartay Beyi Temrük’ün
kızıyla evlenmesiyle daha da arttı. Çarın, Kabartay Beyi ile kurmuş olduğu bu akrabalıkla, Ruslar, Terek
Nehri boyunda nüfuzlarını arttırma imkânına sahip oldular (Kurat, 1966, s. 56-57). Böylece Rusların
Hazar, Kafkas ve Karadeniz güzergâhında stratejik noktalar yanında Terek Irmağı üzerinde kale inşalarına
girişmesi, Kuzey Kafkasların da tehlikeye düştüğünü ortaya koymaktaydı (Kurat, 1966, s. 95). Tüm bu
gelişmeler ve Türk hanlıklarından gelen talepler Astarhan seferini kaçınılmaz kılmaktaydı.
Kanuni Sultan Süleyman sadece Rusların Karadeniz ve Kafkaslar üzerinde teşkil ettiği siyasi
tehlikeyi önlemek için değil bu bölgedeki Müslümanlar nezdinde halife-i ruy-ı zemin sıfatıyla hac
yolculuğu tehlikeye düşenleri de güvenlik altına alabilmek için bölgede bir yaptırımı uygulamaya
koymuştur. Ta onun zamanında Semiz Ali Paşa Sadrazamlığı esnasında 1563’te Don-Volga arasında bir
kanal açılması ve bu nehirler üzerinde kaleler yapılması gündeme gelmiş ancak Avusturya meselesi
yüzünden Rusya’ya sefer düzenlememişti (İnalcık, 1948, s. 371). Astarhan Seferi Don-Volga Kanal projesi
ile Kanuni döneminde gündeme gelmiş ama Orta Avrupa’daki gelişmeler ordunun yönünü buraya
çevirerek Ruslar üzerine Tatar akınlarının devamını öngörmüştü (İnalcık, 1948, s. 368-369). Kanuni Sultan
Süleyman zamanında Osmanlılar enerjilerinin çoğunu önemli bir hedef olarak gördükleri Batı ve
Doğudaki gelişmelere hâkim olabilme ve kontrol altına alabilmek yönünde kullandılar. Bu sayede
denizlerde ve batıda ciddi zaferler elde ettiler. Bu gelişmeler devleti uzun bir dönem geniş topraklara
hükmeder kıldıysa da kuzeydeki Karadeniz ve Kafkaslar hatta steplerdeki gelişmelere tüm enerjileriyle
yüklenememeleri zaman içerisinde dengeyi batı ve denizlerde de kaybedecek şekilde tersine çevirdi.
Gerçi Kanuni zamanında henüz ciddi bir güç olarak gözükmeyen Rus patrimonyal yapısı devleti haklı
olarak daha öncelikli bir alan olan batıya yöneltse de bu boşluğu çok iyi değerlendiren Karadeniz ve
Kafkaslardaki siyasi yapılar süreci zamanla kendi lehlerine çevirmiş oldular. Artı bu süreç sonucu Kanuni
zamanından sonra geçekleştirilen Astarhan Seferi7 ve nice diğer seferler kalıcı bir başarı ortaya
koyamadılar.
3. Sonuç
Kanuni Sultan Süleyman zamanında tam anlamıyla güçlü bir devlet konumuna gelen Osmanlı
İmparatorluğu dünya üzerindeki dengeleri kontrol edebilme yönünde aktif bir siyaset takip etmekteydi.
Bulunduğu coğrafyada Batı ve Doğudaki etkinliğinin yanı sıra güneyi içeren güçlü deniz politikalarına
kuzeydeki Karadeniz siyasetiyle de yön vermekteydi. Batı ve Doğuda uzun süren yıpratıcı savaşlar her ne
kadar güç merkezinin kuzeye kaydırılmasını engellediyse de Osmanlılar için vazgeçilmez olan Karadeniz
siyaseti, Kanuni döneminde de Kırım ve bağlı hanlıkların askeri güçleri vasıtasıyla kontrol altında
tutulmaya çalışıldı. Zira hem başkentin iaşesi açısından hem de bölgedeki Müslümanların rahatı
açısından Karadeniz ve havzasının kontrolü önemliydi. Bunun için siyasette iki önemli faktör ön plana
çıktı: Ticaretin devamı ve güvenliğin sağlanması.
Kanuni dönemi Osmanlı yönetimi, ticaretin devamı için mevcut yolların muhafazası yanında yeni
fetihlerle ticaret hacminin gelişmesini de sağlamıştır. Bunun en önemli örneğini Tuna hâkimiyetinde
görmekteyiz. Bu havza sadece kendi civarı için değil Karadeniz’e açılan bağlantılarıyla da önem arz etti.
Sürekli canlı tutulan bu yol Karadeniz ticaretine katkı sağladığı gibi hinterlant bağlantısındaki limanları da
ihya etti. Buralardaki aktivite sadece ticari açıdan değil askeri lojistik açısından da ön plana çıktı. Ticaretin
devamı ilkesinde bir başka önemli unsur kuzey stepleri ve Kafkasya bölesi hatta Karadeniz açısından tarih
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boyu canlılığını ortaya koyan bu havzanın kuzey-güney yönündeki ilişkileri oldu. Buralarda Kefe ve Azak
gibi önemli limanlar ön plana çıkarken buraların daha doğrusu bahsi geçen bölgenin güvenliği de gözden
uzak olmadı.
Hem ticaret ve ticari yolların kontrolü hem de Karadeniz ve Kafkasya’da yer alan Müslümanların
korunması açısından ön plana çıkan güvenlik ilkesi bilhassa steplerdeki Kazak saldırılarına ve onların
hamisi konumundaki siyasi yapılara karşı kendini gösterdi. Boğdandan Hazar Denizi’ne kadar Kazak ve asi
kitlelerinin barınma yeri olan steplerde güvenliğin tesisi Tatar askeri unsurlarıyla sağlandı. Bu
coğrafyadaki Türk hanlıkları Rus nüfuzuna girene kadar bu görevlerini yerine getirdiler. Ancak bilhassa
1547 itibariyle Rus Çarlarının sıcak denizlere inme politikasını uygulamaya koyması bu hanlıklar
üzerindeki baskılarını da artırdı. Kazan ve Astarhan gibi önemli hanlıklar ile Çerkez ve Nogayların Rus
yönetimine girmesi Karadeniz ve Kafkasları büyük bir tehlikeye soktu. Osmanlı merkezinde idrak ve
analiz edilen bu büyük tehlikenin durdurulması için Don-Volga Kanal projesi altında düzenlenecek
Astarhan seferi Kanuni zamanında uygulamaya konmak istense de Batıdaki gelişmeler buna izin vermedi.
Görüldüğü üzere Kanuni Sultan Süleyman döneminde yürütülen Karadeniz siyaseti ticaretin
devamı ve güvenliğin sağlanması merkezli olarak planlanmış ticaretin devamı sağlansa da güvenliğin
tesisi açısından kuzeydeki gelişmelere tam ağırlık verilemeyişinden dolayı bu dönemde ve sonrasında da
çok başarılı bir girişim ortaya konulamamıştır. Rusların durdurulmasına yönelik planlanan Astarhan seferi
gerçekleştirilemediği gibi bundan sonraki dönemde de bu seferden başarı elde edilememiştir. Ancak
Kanuni döneminde Kazak akınlarının önlenmesi ve bölgedeki Müslüman hacıların yol güvenliği kontrol
altına alınmıştır. Neticede denilebilir ki; devletin en güçlü olduğu dönemde Batı ve Doğudan yapılan
siyasi sıkıştırmalara rağmen Karadeniz’de ticaretin devamı ve bölgedeki Müslüman ahalinin güvenliği
yönünde etkin bir siyaset ortaya konmuştur.
Açıklamalar
1. Geniş bilgi için Bartl’ın eserine (1998, s. 301-330) bkz.
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3. Bu konu hakkında bölgedeki Osmanlı mali ve arazi uygulaması ölçeğinde tarımsal çiftlikler için
Veinstein’in çalışmasına (1987, s. 79-109) bkz.
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Kentsel Gelişiminde Belediyelerin İmar Planlarının Rolü
Abdulkadir Aksu
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Bildiri No: 23 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum

Türkiye’de imar planı düzenlemeleri Osmanlı devleti son dönemi ile birlikte başlamış ve Cumhuriyet dönemi
ile kesintiye uğramadan devam etmiştir. İmar planlamaları mevzuatımızda yer alan Çevre Düzeni Planı
konusunda, içerisinde çevre ifadesi yer alması nedeni ile yıllarca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve
Orman Bakanlığı arasında yetki tartışması yaşanmış, sonunda Çevre ve Orman Bakanlığı, bu konuda çeşitli
genelgelerle yetkili kılınmış, oluşturulan bölgeler için çevre düzeni planı yapım çalışmalarına başlanılmış,
bölgelere ilişkin, teker teker ihale çalışmaları yapılmış ve nihayet, plan yapım çalışmalarına başlanılmıştır.
İmar planları kentleşme olgusunun ortaya çıkması ile birlikte hızlanmıştır. Ülkelerdeki sanayileşme etkisinin
artması ile birlikte toplumların kırsal kesimlerden koparak şehirlerde yaşamaya iten bu süreç ile birlikte
kentin olumlu yönlerinden yararlanmak isteyen halkı kentlere itmiştir. İmar planları bu yaşanan toplumsal
göçlere ve etkilere bağlı olarak gecekondulaşma, eğitim, ulaşım vb. alanları daha etkin kullanılabilmesi için
son dönemlerde yerel yönetimlerde ağırlık olmak üzere; merkezi hükümet taraflarınca da hazırlanmaya
başlanılmıştır. Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çözümü için yeni şehircilik ilkeleri ve
planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılması için kentsel dönüşüm projeleri kanunlarla birlikte
uygulamaya konuldu ve imar planları kentsel dönüşümler için önem arz eder hale geldi. İmar planını hayati
kılanda toplumsal yarara yönelik toprağın kullanım dengesini sağlamaktır. Yani imar planının amacı kamu
yararıdır. İmar planları yapılırken bazı hükümet dönemlerinde merkezi onaydan çıkan planlamalar bazen ise
yerel yönetimlerin planlamalarına bırakılmıştır. İmar planları kentsel gelişimi yönlendiren, sağlıklı ve şehircilik
ilkelerine uygun bir yapılaşma sistematiğini kuran belgelerdir. Dolayısıyla bugünkü kentleşme sorunlarının
başında bu planların temel kurgusunda ortaya çıkan yanlışlıklar, sık plan değişikliğine gidilmesi, parçacıl
düzenlemeler yapılması ve plan ihlallerinin rolü bulunmaktadır. Yapılmakta veya yapılmış imar planlarının
gelecek için tam bir çözüm amaçlı olduğu henüz sağlanamamaktır. Planların günü kurtaran yöneliktir. Ve
gelecekte şehir planlamalarının yaşam alanlarımıza olumsuz etkisini şimdiden hissettirmektedir. Bölgelerin ve
içinde bulundurduğu kentlerin mekânsal, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel değerlerine yönelik veri
tabanları oluşturulmamakta sektörel sorun tanımlamaları yapılmamakta, yerleşmelerin gelişme
potansiyelleri ve kimlikleri dikkate alınmamakta, planlamada kademeli birliktelik ilkesi dikkate alınmamakta,
alt ölçeklerdeki planlamaya refere edebilecek ilke ve esaslar ortaya konulmamakta ve daha da önemlisi
mevcut plan kararları dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmamızda Türkiye’nin önemli yedi şehrinin imar
planlama süreçleri ve plan uygulama sorunları değerlendirilmekte ve bu sonuçlar üzerinden ülkenin yakın
dönemli bir genel fotoğraf ile imar çalışmaları sergilenmektedir. İncelememizde bölgelerdeki öne çıkan
büyükşehirler baz alınarak, İstanbul, Ankara, Trabzon, ve Antalya’yı kapsayan bu dört büyükşehir
belediyesinin 2015-2016 Faaliyet Raporları ve Stratejik Planlarından yararlanılarak, özellikle söylem analizleri
gerçekleştirilmiş ve mevcut durum genel bir tablo ile sunularak; arşiv araştırma yöntemiyle ulaşılabilen yakın
geçmiş süreçleri çerçevesinde planlama pratiğinde yaşanan değişim ve dönüşüm değerlendirilmiştir. Son
yıllarda, özellikle, İstanbul’da benimsenen, diğer büyük şehirlerimizde de gündeme gelen ve hızla planlama
literatürümüzde yer almaya başlayan ada bazındaki uygulamalar, (residance uygulamaları) büyük alışveriş
merkezleri ve bunların birlikte projelendirilmesine yönelik planlama çalışmaları, gerekli teknik ve sosyal
altyapı çalışmaları yapılmaksızın parçacı bir yaklaşımla ele alınmakta ve hızla yaygınlaştırılmaktadır. Bu
süreçte, planların varlığı, dava konusu edilmeleri, iptalleri, plan tadilatları, plana aykırılık nedeniyle uygulanan
imar cezaları gibi kavramlar üzerinden süreç anlaşılmaya çalışılmış; katılımcı plan talep ve uygulamaları
araştırmanın anahtar kavramlarını oluşturmuştur. Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak; yasaları,
kurumları, kurumların görev ve yetkileri iyi tanımlanmıș, kurumlararası eşgüdümün iyi sağlandığı, planlamada
kademeli birliktelik ilkesinin ve stratejik planlama yaklaşımının tariflendiği bir planlama ve uygulama süreci
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benimsendiğinde, planlama sorunları çözülebilecek, büyük yatırım projeleri, ada bazında uygulamalar,
kentsel gelişim ve dönüşüm uygulamaları gibi parçacı plan uygulamaları değerlendirilebilecek, bu
uygulamalar, kentsel gelişmelere yön verebilecek fırsatlar olarak gündeme getirilecek, yerel yönetimlerde
yeni bir yönetim anlayışı getirildiğinde, hizmetler, çağdaş, etkin, demokratik bir anlayış içerisinde
sürdürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Nazım Plan, Uygulama İmar Planları, Tadilat, Cezai İşlem.
1.Türkiye’de İmar Planlarının Tarihsel Gelişimi
Ülkemizde imar ve planlama çalışmaları, İstanbul’un bir bölüm mahallelerinde imar uygulaması
amacıyla 1848’de çıkarılan “Ebniye Nizamnamesi (Yapılar Tüzüğü)” ile başlamıştır. Binaların biçimine ve
kentleşme ilkelerine ilişkin bu tüzükte, kamulaştırma, binalara ruhsat verilmesi, bina yapımlarının
denetlenmesi, yol ve sokakların genişlikleri ile çevrelerinde yapılacak binaların yükseklikleri ile ilgili kurallara
yer verilmiştir. Yolların genişletilmesi için gereken yerlerin yolların iki yanındaki arsalardan bedelsiz ve eşit
olarak sağlanması; cadde ve sokakların genişletilmesi için yıkılması gereken binaların, sahiplerinden değerleri
karşılığında satın alınarak ya da kamulaştırılarak yıktırılması; yangın alanlarında yönetimin kendiliğinden
ayırma ve birleştirme işlemleri yapabilmesi öngörülmüştür.
Osmanlı döneminin ilk imar yasası ise 1882 yılında yürürlüğe giren Ebniye Kanunu’dur. Bu Yasa ile
1864 Turuk ve Ebniye Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmış; yollar, yangın yerleri ve yapılarla ilgili daha geniş
kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin son bulması ile birlikte Kurtuluş Savası sonunda
yangın geçirmiş olan İzmir kentinin düzenlenmesine yönelik olarak 1924 yılında yapılan imar planı,
Cumhuriyet döneminin ilk imar ve planlama çalışması oluştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında,Osmanlı
belediyecilik deneyiminden çıkarılan derslerle 1924 yılında Ankara Şehremaneti’nin kurulmasından sonra
imar hukuku alanındaki en önemli ilerleme, bakımsız ve yıkkın durumdaki Başkent Ankara’nın bayındırlık
islerinin hızlıca yürütülmesi amacıyla, 1925 yılında çıkarılan 583 sayılı “Ankara’da inşası Mukarrer Yeni
Mahalle için Muktazi Yerler ile Bataklık ve Merzaği Erazinin Şehremanetince istimlaki Hakkında Kanun”
olmuştur.
Cumhuriyet döneminde yasaya dayalı ilk kent düzenlemesine geçilmesi, 1928’de, 1351 sayılı “Ankara
Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun” ile sağlanmış ve Başkent Ankara’nın imar planı
yapılmıştır. İmar planlarında genel hizmetlere ayrılan yerlerde bulunan arsalar için ilk yasaklayıcı düzenleme,
1351 sayılı Yasa ile getirilerek İmar Müdürlüğü’ne bu gibi yerler için beş yılı geçmemek koşuluyla yapı yapma
yasağı koyma yetkisi verilmiştir. Sözü edilen Yasa’da; imar planı sınırları içindeki arsalar için gerek baslı basına
ve gerekse ortaklandırılmış olarak ayırma ve dağıtım uygulanabileceği ve dağıtımın yüzde % 15 eksiğiyle
yapılabileceği belirtilmiştir.
Ankara’ya yoğun göçlerin başlaması ve gecekondulaşmanın büyük sorun durumuna gelmesi üzerine
Türkiye’de ilk kez 1948 yılında 5218 sayılı “Ankara’da Belediye ve Devlete Ait Arsaların Mesken Yapacaklara
Tahsisi Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Bu yasa daha sonra tüm ülkeyi kapsayacak biçimde yine 1948 yılında
5228 sayılı “Bina Yapımını Teşvik Kanunu” olarak düzenlenmiş ve yürürlüğe sokulmuştur. 5228 sayılı Yasa ile
arsa yardımı alanlara konut kredisi verilmiş ve belediyelere de önceki yasadan ayrık olarak, imar sınırları
içinde yer alan ve belirli bir işlev için ayrılmamış olan tüm toprakları kapsamak üzere arsa dağıtma yetkisi
tanınmıştır.

5228 sayılı Kanun’dan sonra 1949 yılında, gecekondulaşmanın hızlanması üzerine mülkiyet haklarının
çiğnendiği gerekçesiyle, gecekondu yapımının önlenmesini, yapılanların da yıkılmasını öngören 5431 sayılı
“Ruhsatsız Yapıların Yıktırılmasına ve 2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13. Maddesinin
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Değiştirilmesine Dair Kanun” çıkarılmış, ancak amaca ulaşılamamıştır. İmar ile ilgili yasal durumu düzenleyen
6785 sayılı İmar Kanunu 1957 yılında yürürlüğe sokulmuş ve 2290 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 6785
sayılı Yasa’da yalnızca belediye ve komsu alanları içerisindeki imar etkinlikleri düzenlenmiş, belediye ve
komsu alanları dışında kalan alanlarda uygulanabilecek imar düzenlemelerine yer verilmemiştir.
Türkiye’de bundan sonraki yıllarda da kanun değişiklikleri günümüze kadar devam etmiş son kanun
3194 sayılı kanundur. Bu kanun ile birlikte 120 kanun, tüzük ve yönetmelik çıkarılmış olup bunların yaklaşık
yarısı halen yürürlükte bulunmaktadır.
2.Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Nazım İmar Ve Uygulama İmar Planları
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı imar kanununda şu şekilde anlatılmıştır: MADDE 5– Bu
Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni
planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve
arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus
yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile
ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar
planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber
bütün olan plandır.
MADDE 8– Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
İmar planları; Nazım imar planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre
düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar
planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar
onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık
ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve
planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.
1/1000 uygulama imar planı onaylı halihazır haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan
ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, düzenini, yoğunluğunu ve
uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren plana denir.
İmar Kanunun 8. maddesinde, Uygulama İmar Planı ''tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral
durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların
yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama
etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır'' şeklinde tanımlanıyor.
Arsalar 1/1000 Uygulama İmar Planları çıkmış arazilerdir. Bu sebeple de ile terkleri yapılmış olarak kabul
etmek gerekir. Fakat bir çok istisnası da bulunur. Almak istediğiniz arazinin Arsa tapusu bulunsa bile Arsa
niteliğinin geçerli olup olmadığını incelemek için mutlaka imar durumunu sorgulamak çok önemlidir. Çünkü
ülkemizde İmar Planları İptali çok fazla rastlanan bir durumdur.
2.1.İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar yönetiminde imar planının alt yapısını haritacılık faaliyetleri oluşturmaktadır. Kentin gelişimini ve
geleceğini ise planlama etkiler. Planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm ve tasarım faaliyetleri
ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler kentin yaşam fonksiyonlarıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporunda İmar Planı Kentin planlı ve düzenli gelişmesini
sağlamak, temel yaşam kaynakları olan orman alanları, su havzaları, tarım toprakları, deniz gibi doğal
değerlerin ve tarihi-arkeolojik-kültürel alanların korunarak dengeli kullanımını gerçekleştirmek ve sağlıksız
büyüme eğilimlerini engellemek için yapılan tüm haritacılık, planlama, imar, dönüşüm faaliyetleri ile hukuki
ve teknolojik çalışmalar İmar Yönetimi kapsamında gerçekleştirilmektedir(2015). İstanbul Büyükşehir
Belediyesi kendi faaliyet raporlarında ele alınan imar planı amaç, hizmet tanımlarını böyle ifade etmiştir.
İstanbul büyükşehir belediyesinin nazım imar planları ve uygulama imar planlarını gösteren bir tablo
aşağıda verilmiştir.
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Tablo 1. Yersel Yöntemlerle Revize Edilen Halihazır Haritaların Kontrol Ve Onay Çalışmaları.
İlçe

Mahalle

Avcılar
Başakşehir
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Çekmeköy
Çekmeköy
Esenyurt
Pendik
Toplam

Proje
Uygulama İmar Nazım
İmar
Alanı(Hektar)
Planı 1/1000
Planı(1/5000)
Avcılar
2
1
1
Hoşdere
1
1
1
Merkez
3
1
1
Bahçelievler
3,34
4
1
Taşdelen Köyü
2,5
2
1
Taşdelen
62,3
8
2
Güzelyurt
1,3
1
1
Dolayoba
2,4
1
1
77,84
19
9
Kaynak. İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2015-2016

İstanbul’da çoğu ilçede başlatılan imar çalışmaları Harita uygulama ve ölçme çalışmaları kapsamında,
kanunlarla Belediye’ye verilmiş görev ve hizmetleri içeren projelere ait parselasyon planları ve her türlü imar
uygulaması çalışmaları yürütülmüş olup, 2015 yılı içerisinde, 49 adet ifraz, tevhid, yola, terk, yoldan ihdas
işlemleri, 179 adet inşaat istikamet kot, kesit işlemler ile 16 adet harita-arazi ve 8 adet heliport ölçüm işleri
yapılmıştır. 2015 yılında İstanbul genelinde toplamda 53 adet proje bölgesi imar uygulaması açısından
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 37 adet projenin teknik analizleri tamamlanmış olup, 16 adet projeye ait
harita imar uygulaması çalışmaları devam etmektedir(2015).
2016 yılında İmar planlarına uygun olarak yapılan arazi ve arsa düzenleme çalışmaları ile İstanbul
genelinde toplamda 28 adet proje bölgesi imar uygulaması açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 25
projenin teknik analizleri tamamlanmış, 3 projenin ise çalışmaları devam etmektedir.
Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst ölçekli planlarla uyumlu olarak, uygulama imar planlarının
hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen 1/5000 ölçekli imar planları çalışmaları yapılmakta,
yaptırılmakta ve onaylanarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ilçe belediyelerince hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama İmar planlarının ve parselasyon planlarının nazım planlara uygunluğu kontrol edilmekte, ilçe
belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması çalışmalarına da destek verilmektedir. Yıl
içerisinde 38.964 hektarlık 25 adet 1/5000 ölçekli imar planı Belediyelerince, 4.309 hektarlık 23 adet 1/1000
ölçekli imar planı ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmış olup, belediye meclisince onaylanmıştır(2016).
Tablo 2. Alt Ölçekli İmar Planı Çalışmaları
1/5000 Ölçekli NİP
1/1000 Ölçekli UİP
Sayısı
Alanı
Sayısı
Alanı
Meclis Kararı Alınmış Dağıtımı Yapılan Planlar

25

38.964

23

4.309

Meclis Kararı Alınmış Onay Süreci Devam Eden 13
Planlar (KVK, TVK, Bakanlık)

9.870

16

1.184

Çalışması Devam Eden (Hazırlık Aşamasındaki

587.853

18

7.578

71

Kaynak. İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2016 İlçe Belediyelerinden Gelmektedir.
2.2 Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin imar planlarından bahsetmeden önce raporda yer alan “30.03.2014
tarih ve 6360 sayılı Kanun öncesinde 841.344 hektar olan Belediye mücavir alan sınırları, anılan Kanun
sonrasında 2.557.594 hektar” olmuştur. Dolayısıyla belediyenin hizmet alanı 3 kat genişlemiştir. 2015 yılında
planlama birimlerince toplam 438 adet Nazım İmar Planı, 784 adet Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Kanunun
7/b ve 14. maddeleri gereğince onaylanmıştır. Toplam 15 bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Alanı
olarak onaylanmıştır.
2015 yılında Belediye sınırları kapsamında, Belediyenin görev alanındaki bölgelerde onaylanan
mimarlık-mühendislik projelerine bağlı olarak düzenlenen bazı belgelerde, İmar Durumu Düzenlenmesi 175
Adet, Yapı İzni (Ruhsat) 331ve Adet Yapı Kullanma İzni (İskan) 33 Adet olarak kayda geçmiştir(2015).
Tablo 2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Onaylanan İmar Planları
İlçe
ONAYLANAN
ONAYLANAN
1/25000-1/5000
1/1000 ÖLÇEKLİ UİP
ÖLÇEKLİ NİP
Akyurt
Altındağ
Ayaş
Bala
Beypazarı
Çamlıdere
Çankaya
Çubuk
Elmadağ
Evren
Etimesgut
Gölbaşı
Güdül
Haymana
Kalecik
Kızılcahamam
Mamak
Nallıhan
Polatlı
Pursaklar
Sincan
Şereflikoçhisar
Yenimahalle
TOPLAM(2015)
TOPLAM(2016)

4
19
16
43
1
1
4
0
10
17
1
4
128
148
11
50
4
5
0
3
67
56
19
50
0
0
0
1
4
2
0
1
36
53
1
9
14
19
9
21
27
81
2
9
62
106
438
784
446
923
Kaynak: 2015-2016 Faaliyet Raporu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin onaylamış olduğu imar planları tabloda gözüktüğü gibidir. Bu imar planları
ile birlikte Ankara’da bazı ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerinde yer verilmiştir. Bu projelerden Yeni
Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi ve dikmen vadisi son etap kentsel dönüşüm projelerinin büyük kısmı
tamamlanmıştır. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Ve Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi İse
yapımı devam etmektedir.
2.3. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çalışmamızdaki belediye imar planlarını en az gerçekleştiren
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Büyükşehir belediyesi olmuştur. Buradan hareketle direkt tablo halinde gösterelim.
Tablo 3. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Planları
2016(tahmini)
2016(gerçekleşen)
İmar Uygulaması Yapılan Alan
Miktarı
50
3,5
Tüm
İlçelerde
Kaçak
Yapılanmanın
Önüne
Geçilmesi İçin Yıkım İşleminin
Yapılması
Koruma İmar Planlarının
Geliştirilmesi Ve Koruma
İmar Planının Hazırlanması

15

1

1

-

Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2016 faaliyet raporu
Tablo 4. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Planını Hazırlanması
2016 (Tahmini)
2016(Gerçekleşen)
İl çevre düzeni planı
yapılması (adet)
1/5000 nazım imar planı
çalışması
1/1000 uygulama imar planı
yapmayan ilçe belediyelerine
destek sağlanması (adet)
1/1000 ölçekli hali hazır
haritaların hazırlanması
(km2)
Kentsel dönüşüm alanlarında
plan-proje yapım işleri
yapılması

1

İhalesi yapıldı. Çalışmalar
devam ediyor

devam

İhalesi yapıldı. Çalışmalar
yapıldı

3

-

750

43 pafta(1000)

2

3

Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2016 faaliyet raporu
Trabzon’da planlaması yapılan imar planlarını için il genelinde1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılan alan 670 hektardır. Bu uygulamaların
gerekçeleri sorun bölümde bahsedilecektir.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığına 2016 yılında1/5000 ölçekli
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 411 adet talep bulunmuş söz
konusu talepler 5216 sayılı yasanın 7.maddesi doğrultusunda büyükşehir belediyesi meclisinde
değerlendirilerek karara bağlanmıştır(2016).
2.4. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya büyükşehir belediyesi imar planlarını iki ayrı tabloda gösterebiliriz.
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Tablo 5. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı ve Tadilatları
İlçe
Onaylanan
Red olan
Tadilat sayısı
Akseki
3
3
Aksu
21
2
23
Alanya
24
7
31
Demre
1
1
Döşemealtı
24
4
28
Elmalı
10
4
14
Finike
16
4
20
Gazipaşa
7
2
9
Gündoğmuş
3
3
İbradi
Kaş
9
2
11
Kemer
Kepez
50
10
60
Konyaaltı
29
12
41
Korkuteli
12
2
14
Kumluca
6
1
7
Manavgat
21
1
22
Muratpaşa
31
8
39
Serik
21
3
24
Toplam
288
62
350
Kaynak: Antalya büyükşehir belediyesi 2016 faaliyet raporu
Tablo 5. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planları Ve Tadilatları
İlçe
Onaylanan
Red olan
Tadilat sayısı
Akseki
3
3
Aksu
17
2
19
Alanya
21
7
28
Demre
2
2
Döşemealtı
27
5
32
Elmalı
10
1
11
Finike
26
5
31
Gazipaşa
7
4
11
Gündoğmuş
3
3
İbradi
Kaş
15
15
Kemer
1
2
3
Kepez
92
12
104
Konyaaltı
43
12
55
Korkuteli
12
3
15
Kumluca
12
1
13
Manavgat
46
4
50
Muratpaşa
86
41
24
Serik
38
10
48
Toplam
451
109
560
Kaynak: Antalya büyükşehir belediyesi 2016 faaliyet raporu
3. İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler
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Bu kısma kadar Büyükşehir belediyelerinin nazım ve imar planlarının nicel olarak ele aldık
çalışmamızda veri üzerinden bilgi edindiğimiz için uygulama biçimlerinde yaşanan sorunlar pek dile
getirilememiştir. Bu bölümde kısaca imar planlarının planlama aşamasından sonra ortaya çıkan
problemlerden bir kısmı ele alınıp genel bir değerlendirilme yapabiliriz.
Türkiye'de yapılan imar uygulamalarında karşılaşılan sorunları iki kısımda incelemek mümkündür.
Bunlardan; birincisi imar planlarının yapımından kaynaklanan sorunlar, ikincisi planların uygulanmasında
karşılaşılan sorunlardır. İmar planlarının yapılmasında, gerek topoğrafik haritanın iyi okunamamasından
gerekse arazinin iyi tanınamamasından dolayı çizilen imar planlarının uygulanma şansı azalmakta veya
tamamen ortadan kalkmaktadır. Örneğin İstanbul-Yalova Belediyesi'nde yapılan imar uygulama
çalışmalarında, Gazi Osman Paşa mevkiinin daha önce yapılmış imar planları uygulandığında birçok binanın
yol ve diğer kamu tesislerine rastlaması planın yeniden yapılmasını gündeme getirmiştir. Bunun üzerine son
durum yeniden ölçülmüş ve imar planı mevcut duruma göre yeniden yapılmış ve bu şekliyle uygulanmıştır.
Benzer şekilde Trabzon Belediyesince yaptırılan imar planlarının bazılarında yol eğimleri, yol yapımını
çok güçleştirecek veya maliyeti çok yükseltecek şekilde, fazladır. Yine Trabzon Belediyesince yapılan imar
uygulamalarında bazı imar adalarının köşe noktaları uçuruma rastlamış ve mevcut durum dikkate alınarak
ada köşeleri yeniden belirlenmiştir. Bunların yanında imar adalarının çok meyilli alanlara oturtulması halinde
kot farkından dolayı katlar kazanılmakta ve yoğunluk artmaktadır. Yukarıda sıralanan problemlerin çıkmaması
için planın yapılacağı alanın imar müellifince çok iyi tanınması ve kullanılacak olan halihazır haritaların
arazinin son durumunu göstermesi gerekir. Özellikle yüksek enerji hatlarının halihazır haritaya mutlaka
işlenmesi gerekir. Çünkü bu hatlar, yapılacak olan binaların kat yüksekliklerini ve adalardaki düzgün
yapılaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle enerji hatlarının imar adalarını etkilemeyecek şekilde
geçirilmesi veya imar planları hazırlanırken bunun dikkate alınması gerekir.
İmar planlarının uygulanmasında ise; imar adalarının gereğinden fazla geniş olması, ada şekillerinin
düzgün olmayışı, aynı değerde ve kıymette olmayan kadastro parsellerinin düzenlemeye alınması, (Kayalıklar,
dere kenarları ve çok meyilli yamaçlar) farklı yapılaşma şartı olan imar adalarında adaletli dağıtım
yapılamaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
SONUÇ
Bugüne kadar bu yasalara dayanılarak yapılmış olan imar planlarının bütün olarak, bir disiplin
içerisinde, araziye uygulanması için zorlayıcı bir hüküm yoktur. Genel olarak düzgün olmayan veya imar
planına yapılaşma açısından uymayan kadastro parsellerinin imar planına olabildiğince, tek tek veya iki üç
tanesini bir araya getirerek, uydurulması yolu izlenmiştir.
Görülen odur ki, bugüne kadar yapılan bu çeşit uygulamalardan istenilen sonuç alınamamıştır. Çünkü artık
herkes yaşanılan şehir merkezlerinin modern şehircilik anlamında, kaybedildiği fikrinde birleşmektedir.
Yukarıda sıralanan problemlerin çıkmaması için planın yapılacağı alanın imar müellifince çok iyi
tanınması ve kullanılacak olan halihazır haritaların arazinin son durumunu göstermesi gerekir. Özellikle
yüksek enerji hatlarının halihazır haritaya mutlaka işlenmesi gerekir. Çünkü bu hatlar, yapılacak olan binaların
kat yüksekliklerini ve adalardaki düzgün yapılaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle enerji
hatlarının imar adalarını etkilemeyecek şekilde geçirilmesi veya imar planları hazırlanırken bunun dikkate
alınması gerekir.
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Kanun-i Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti’nde Gerçekleşen Kat’-ı Tarîk
Vâkıâlarının Hukuki Tahlili
Betül Kayar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 1 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
ÖZET
Kat’-ı tarîk suçu, İslam ülkesinde vatandaşların bir veya birkaç kişi tarafından yolları kesilmek
suretiyle hayatına kastedilmesi, mallarının cebir ve şiddetle ellerinden alınması şeklinde
tanımlanmaktadır. Hırabe de denilen bu suç tipi çağdaş İslam hukukçuları tarafından kabul edilmiş olan
klasik tasnifte hadd suçları içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple kat’-ı tarîk suçu sabit cezalarla
cezalandırılmakta, hakimlere cezanın tespiti hakkında takdir yetkisi verilmemektedir. Söz konusu suçun
takibi resen yapılmakla birlikte zamanaşımına tâbi olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca bu suç tipinin affı
mümkün değildir. İslam hukukunu uygulayan ve Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul eden
Osmanlı Devleti’nde, kat’-ı tarîk suçu çeşitli yaptırımlara tâbi tutulmuştur. 1520-1566 yılları arasında
Osmanlı Devleti’ni yönetmiş olan Kanun-i Sultan Süleyman, en uzun süreyle tahtta kalmasının yanı sıra
yürürlüğe koymuş olduğu kanunnameler ile de önemli bir yer teşkil etmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda
Kanun-i Sultan Süleyman’ın hükümdarlığı süresinde verilen mahkeme kararları çerçevesinde kat’-ı tarîk
suçuna hangi hallerde ne gibi yaptırımlar uygulanmış olduğu incelenmiştir. Bu şekilde hukuka verdiği
önem ile nam salmış bir hükümdar döneminde teorik olarak aktarılan bilgilerin hukuk pratiğine nasıl
yansıdığı ile ilgili tespitler ve tecrübeler elde edilmiştir. Şimdiye kadar edindiğimiz tespitler, Kanun-i
Sultan Süleyman döneminde de bu suç tipinin işlenmiş olduğu ve bunun sonucunda Kur’an’da söz
konusu suç için öngörülmüş olan ölüm (salb), kat’-ı uzv, hapis gibi cezaların uygulanmış olduğu
yönündedir. Dolayısıyla hadd suçlarından olan kat’-ı tarîk suçları hakkında, kanuna uygun şekilde
cezaların uygulanmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Kanun-i Sultan
Süleyman’ın kanunları yürürlüğe koymakla kalmayıp uygulanmasında da kanunilik ilkesini gözettiği
sonucuna varılabilir. Bu da bize hukuk kuralının oluşturulmasının yanı sıra söz konusu hukuk kuralının
uygulanmasının da hukukun işleyişindeki önemini göstermektedir. Ayrıca cezaların uygulanmasından
evvel suçun sabit olup olmadığının belirlenmesi için etraflı tahkikatlar yapıldığı da edindiğimiz bir diğer
önemli tespittir. Çalışma kapsamında suç ile ilgili literatür bilgisi aktarılacak ardından suç ile
ilişkilendirilebilecek somut vâkıâlar incelenecektir. Vâkıâlar başta mühimme defterleri olmak üzere
birinci el kaynaklardan elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kat’-ı tarîk, Kanun-i Sultan Süleyman, hırabe, hadd suçları, mühimme
defterleri.
GİRİŞ
Çağdaş İslam hukukçuları İslam ceza hukukunda suç ve cezaları genellikle üç başlık altında
incelemektedir. Bunlar hadd, kısas ve tazir suç ve cezalarıdır. Hadd suç ve cezaları Allah hakkına karşı
işlenmiş suçlar ve Şarî tarafından bunlar için belirlenmiş kesin cezalardır. İşte bu suçlardan biri de yol
kesme yani kat’-ı tarîk suçudur1.

1

Cin, Halil/Akyılmaz, Gül (2014) Türk Hukuk Tarihi, 5. Baskı (İlave Basım), Konya, Sayram Yayınları, s. 253.
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Bir İslam devleti olan Osmanlı Devleti’nde de İslam ceza hukuku uygulanmış, bu bağlamda işlenen
suçlar, İslam ceza hukuku hükümleri çerçevesinde cezalandırılmıştır1. İslam hukukunun temel kaynağı
Kur’an’da söz konusu suç için belirlenen cezalar ölüm, asılma, el ve ayakların çaprazlama kesilmesi ve
sürgün şeklindedir. Osmanlı Devleti resmi mezhep olarak Hanefi mezhebini kabul etmiş ve Kanun-i
Sultan Süleyman döneminde de resmi mezhep anlayışını daha katı şekilde uygulamış olduğundan, kat’-ı
tarîk suçuna Hanefi mezhebinin benimsemiş olduğu cezalar uygulanmıştır. Bu bağlamda teorik olarak
edindiğimiz bilgiler çerçevesinde Osmanlı Devleti’nde Kanun-i Sultan Süleyman döneminde, yalnızca yol
kesilmesi halinde hapis cezası, yalnızca mal alınması halinde sağ el ve sol ayağın bilekten kesilmesi, yol
kesip mal çalınmadan insanların öldürülmesi halinde ölüm cezası, hem insanların öldürülüp hem malların
çalınması halinde ise önce el ve ayakların kesilmesi sonra asılarak öldürülmesi (salb) cezalarının
uygulanmış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır2. Peki pratikte bu şekilde mi olmuştur? Çalışmamızın amacı
bu soruya cevap bulmaktır.
Konu ile ilgili yapılan literatür taramasında Fekri Shaban tarafından yazılmış ‘İslam Hukukunda
Hırabe (Eşkıyalık) Suçu’ adlı doktora tezine ve Betül Badiğinli Okan tarafından yazılmış ‘İslam Ceza
Hukukunda Hırabe (Eşkıyalık) Suçunun Mahiyeti ve Hukuki Sonuçları’ adlı yüksek lisans tezine
rastlanılmıştır. Söz konusu eserlerde kat’-ı tarîk suçu, fıkıh kitapları çerçevesinde değerlendirilmiş olup
pratiğe olan yansıması incelenmemiştir. Esra Yakut tarafından kaleme alınmış olan 2012 tarihli ‘Osmanlı
Hukukunda Bir Suç Olarak Eşkıyalık ve Cezalandırılması’ adlı eserde ise bir hadd suçu olarak kat’-ı tarîk
suçuna uygulanan cezalar incelenmiş olup suçun şartlarının sağlanmadığı hallerde ne gibi cezaların
uygulandığı üzerinde durulmuştur. Yazar mühimme defterleri ve şeriye sicillerinden de örnekler
incelediği çalışmasında süreç olarak 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen eşkıyalık
olaylarını esas almıştır. Biz ise çalışmamızda Kanun-i Sultan Süleyman dönemi içerisinde gerçekleşmiş
olan kat’-ı tarîk suçlarına pratikte ne gibi yaptırımlar uygulanmış olduğunu değerlendirirken suçun hukuki
niteliği açısından da değerlendirmelerde bulunduk. Bu değerlendirmeleri yaparken mühimme
defterlerinden ve konu ile ilgili ulaşabildiğimiz çeşitli eser ve görüşlerden faydalandık. Ayrıca yazar söz
konusu eserinde kat’-ı tarîk suçuna uygulanan hapis cezalarını taziren verilen ek bir ceza olarak
nitelendirmiştir. Biz ise bu hususta yaptığımız literatür araştırması çerçevesinde farklı bir
değerlendirmede bulunduk.
Çalışmamızda Kanun-i Sultan Süleyman dönemi itibariyle kat’-ı tarîk suçunun hukuki tahlili
yapılmaya çalışılmıştır. Hadd suçları arasında değerlendirilen bu suç için nassla belirlenmiş olan cezalara
uygulamada nasıl başvurulduğunun üzerinde durulmuştur. Cezaların kanuniliği, şahsiliği gibi ilkeler de
söz konusu suç bakımından değerlendirilmiştir.
1. İSLAM OSMANLI CEZA HUKUKUNDA KAT’-I TARÎK SUÇUNUN YERİ
Yukarıda kısaca değinmiş olduğumuz üzere İslam ceza hukuku literatüründe çoğunlukla tercih
edilen suç ve ceza ayrımı, hadd, kısas ve diyet ve tazir suç ve cezaları olmak üzere yapılan üçlü ayrımdır.

1

2

Avcı, Mustafa (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Konya, Mimoza Yayınları, s. 9. Osmanlı Devleti’nde şeri
hükümler de denilen İslam hukuk kurallarının yanı sıra, İslam hukukunun ulu’l emre tanımış olduğu sınırlı yasama yetkisi
çerçevesinde, günün gereklerini karşılayacak düzenlemeler de oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler, Osmanlı padişahları tarafından
çıkarılan kanunnameler, fermanlar gibi belgelerde yer almıştır. Söz konusu hükümler ilk kez Osmanlı Devleti’nde ortaya
çıkmamakla birlikte bu hükümlerin ‘örfi hukuk’ olarak nitelendirilmesi ilk kez Osmanlı döneminde olmuştur. Aydın, Mehmet Akif
‘Osmanlıda Hukuk’: İhsanoğlu, Ekmeleddin (Editör) (1994) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 1. Bası, İstanbul, Yıldız
Matbaacılık, ss. 375-376; Tursun Bey (1977) Tarih-i Ebu’l-Feth, (Hazırlayan: Tulum, Mertol), 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Fetih
Cemiyeti Yayınları, s. 12.
Hanefi mezhebi, kat’-ı tarîk suçu hakkında düzenlenen sürgün cezasını hapis cezası olarak değerlendirmektedir. Bilgin, Vejdi
‘Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri’: Hasan Cemal Güzel (Editör) (2002) Türkler, c. 11, 1. Baskı, Ankara,
Yeni Türkiye Yayınları, s. 56; Cin/Akyılmaz, s. 89, 262.

96

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Kısas ve diyet suçları, kişi hayatı ve vücut bütünlüğüne yönelmiş olup cezası Allah tarafından belirlenen
suçlardır1. Adam öldürme, müessir fiiller ve hamile kadına karşı müessir fiiller olmak üzere üç başlıkta
incelenen kısas suçlarına, Kuran ve Sünnet’te belirlenen cezalar esneklik gösterilmeden
uygulanmaktadır. Hâkimin takdir yetkisi olmadığı gibi hafifletici sebepler de bu tip suçlara verilecek
cezalarda uygulanmaz. Kişi haklarına yönelik olması sebebiyle takibi şikâyete bağlı kabul edilen kısas
suçlarında mağdur ya da yakınları, suçluyu affetme yetkisine sahiptir.2
Tazir suçları, Allah veya kişiye karşı işlenen fakat Kuran ve Sünnet’te yasaklandığı halde cezası
belirlenmemiş suçlarla birlikte nassla hiç düzenlenmeyip siyasi otorite tarafından yasaklanarak cezaya
tâbi tutulan suçlardır. Hâkimin takdir yetkisinin bulunduğu bu tip suçlar sınırlı sayıda olmayıp hafifletici
sebepler dikkate alınır. Allah hakkına yönelik tazir suçları resen soruşturulurken kişi hakkına yönelik tazir
suçlarının soruşturulması şikâyete bağlıdır3.
Hadd suç ve cezaları ise Kuran ve Sünnet’te düzenlenmiştir. Bu tip suçların kamu haklarına
yönelik olması sebebiyle Allah hakkına karşı işlendiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda Kuran ve
Sünnet’te düzenlenmesine rağmen kısas suçları, kişi haklarına yönelik olması ile hadd suçlarından
ayrılmaktadır4. Hâkimin takdir yetkisinin olmadığı hadd suçlarında cezalar sabittir. Cezaların alt ve üst
sınırları olmadığı gibi hafifletici sebepler de bu suç tipi bakımından uygulanmaz. Hadd suçlarının Allah
hakkına yönelik olması sebebiyle takibi şikâyete bağlı değildir5. Resen takip edilen söz konusu suçların
affı da mümkün değildir. Son olarak zamanaşımı ise hadd suçları bakımından geçerli kabul edilmektedir6.
İncelemekte olduğumuz kat’-ı tarîk suçu ise hadd suçlarından olup Allah hakkına karşı işlenen
suçlardandır. Buna göre teorik bilgilerimiz çerçevesinde söyleyebiliriz ki, bu suç tipinde hâkimin takdir
yetkisi bulunmayıp cezaları sabittir. Suçun takibi şikâyete bağlı olmayıp devlet resen takip etmektedir.
Mağdur veya yakınları tarafından affedilemeyen kat’-ı tarîk suçu için hafifletici sebepler de
uygulanamayacaktır. Son olarak söz konusu suçun zamanaşımına tabi olduğu kabul edilmektedir.
Şimdi kat’-ı tarîk suçu bakımından özetlemiş olduğumuz bu teorik bilgilerin, Kanun-i Sultan
Süleyman Döneminde anılan suçun işlenmesi halinde uygulamaya nasıl bir biçimde yansıdığını
incelemeye çalışacağız.
2. HADD SUÇLARININ ÖZELLİKLERİNİN KANUN-İ DÖNEMİNDEKİ KAT’-I TARÎK VÂKIÂLARINA YANSIMASI
Hadd suçlarının temel özellikleri olan hâkimin takdir yetkisinin bulunmaması, takibin resen
yapılması, af yetkisinin olmaması, hafifletici sebeplerin uygulanmaması, zamanaşımına tabi olan bu suç
tipinin ispatının belirli sayıda şahitle gerçekleşmesi hususlarını aşağıda ayrı başlıklar halinde kat’-ı tarîk
suçu bakımından ele alacağız.
2.1.Hâkimin Takdir Yetkisi Bakımından Kat’-ı Tarîk Suçları
Hâkimin takdir yetkisi, cezasının alt ve üst sınırları belirlenmiş bir suçun cezasını bu sınırlar içerisinde
dilediği gibi belirlemek şeklinde olabileceği gibi belirli bir suç için tespit edilmiş olan cezayı başka bir ceza
ile değiştirmek şeklinde de olabilmektedir. İşte İslam Osmanlı hukukuna göre kat’-ı tarîk suçu bakımından
kadıların takdir yetkisinin olmadığı kabul edilmektedir7.

1
2
3
4
5

6
7

Aydın, Mehmet Akif (2014) Türk Hukuk Tarihi, 12. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, s. 154.
Cin/Akyılmaz, ss. 229-231.
Cin/Akyılmaz, ss. 229-231; Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, ss. 22-23.
Fendoğlu, Hasan Tahsin (2000) Türk Hukuk Tarihi, 1. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, s. 154.
Hadd suçlarından olan zina iftirası ve hırsızlık suçlarında, kişi haklarının ihlali yönünün de bulunması sebebiyle bu iki suç
bakımından takibin şikâyete bağlı olduğu kabul edilmektedir. Aydın (2014) s. 155.
Aydın (2014) ss. 154.-156.
Cin/Akyılmaz, s. 230.
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Kanun-i döneminde de kadıların kat’-ı tarîk suçu bakımından takdir yetkisine sahip olmadığı “… evin
basup telef-i nefs idüp harâmîlerden … nâm hırsuzlar ikrâr itdüklerinden sonra mahfil-i kazâda takrîr
idüp; “Bizi salbitmeyüp kefîle virürsenüz yiğirmi beş bin akça deynimüz olsun.” Didüklerin i‘lâm itmeğin
mezkûrûn … siyâset olmasın emridüp buyurdum ki: Emrüm üzre mezbûrlara mahallinde siyâset itdürüp
ve emrüm yirine varduğın yazup bildüresiz.”1 örneğinden anlaşılmaktadır. Buna göre suç işleyen kişiler
kendilerine salb cezasının uygulanmaması, onun yerine kefile verilmelerini bunun karşılığında belli bir
bedel vermeyi önermişlerdir. Yani kadıdan, suç için belirlenmiş cezadan başka bir yaptırım uygulaması
talep edilmiştir. Fakat suçluların bu talebi kabul edilmemiş, kadıya suçluların siyaset edilmesi
emredilmiştir.
Bir başka örnekte, Tırnova kadısına yazılan yazıda “…zâbitleri ba‘zı hırsuz u harâmî tâ’ifesini ele
getürüp Şer‘ile sâbit ü zâhir olup bi-hasebi'ş-Şer‘ ve'lkānûn salb [ü] siyâsete ve kat‘-ı uzva müstahıkk
olanlara Şer‘ile lâzım gelüp icrâ olınmayup cerîme alınup ıtlâk olınur imiş. Buyurdum ki: … hırsuz u
harâmîliği sâbit ü zâhir olanlara Şer‘ile lâzım geleni mahallinde icrâ idüp yirine koyasın. Hârice alup gidüp
ve yâhûd cerîmelerin alup ıtlâk itdürmeyesin.”2 şeklinde açıkça şeri hükümlere göre verilmesi gereken
cezanın uygulanması emredilmiş olup başka yaptırımlar uygulanmaması tembihlenmiştir.
Dolayısıyla bir hadd suçu olarak kat’-ı tarîk suçunun cezasında hâkimin takdir yetkisinin olmadığı
kuralı, Kanun-i döneminde de uygulanmıştır denilebilir.
2.2.Takibin Şikâyete Bağlı Olmaması Bakımından Kat’-ı Tarîk Suçları
Hadd suçlarında kovuşturmanın kamusallığı ilkesi gereği suçtan zarar görenin şikâyeti, suçun takip
edilmesi bakımından aranmaz. Bu ilkenin istisnası zina iftirası ile hırsızlık suçudur. Bu iki suç dışındaki
hadd suçlarında mağdurun şikayetçi olması şart değildir3.
Anılan suçun işlendiğine dair duyum alınması halinde devlet harekete geçmiş olup re’sen suç
araştırılmış ve suçlular cezalandırılmıştır. Örneğin, Silivri kazası ile ilgili “…ehl-i fesâd ü şenâ‘at zuhûr idüp
kiminün evi açılup ve kiminün esbâb u tavarları sirka olunup re‘âyâ vü berâyâya zulm ü te‘addî olunduğı
istimâ‘ olunmağın…” şeklinde duyum alınması üzerine, “…hak üzre teftîş idüp göresiz…” ifadeleri ile
olayın araştırılması emredilmiştir4.
Fakat esas olarak kamu görevlileri tarafından suçun tespit edilmesi halinde devletin re’sen harekete
geçmiş olması, kat’-ı tarîk suçunun bir hadd suçu olarak şikâyete tâbi olmadığının göstergesidir.
Gerçekten de Kanun-i döneminde işlenen kat’-ı tarîk suçları hakkında kadı, mehayif müfettişi, sancak
beyi, beylerbeyi, voyvoda gibi yöneticilerin yanı sıra şehzade lalası, tımar sahibi gibi kamu görevlileri
tarafından merkeze bilgi verildiği ve bunun üzerine suçun soruşturulması emri verildiği kayıtlardan5

1

2
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4

5

Hacı Osman Yıldırım, Vahdettin Atik, Murat Cebecioğlu, Muhammed Safi, Mustafa Serin, Osman Uslu, Numan Yekeler,
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 28, BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I,
Ankara, 1995, Hüküm No: 14, s. 31.
Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecan, Mücteba İlgürel, Mehmet İşpirli, Cevdet Küçük, Özcan Mert,
Abdülkadir Özcan, İlhan Şahin, Hüdai Şentürk, Mustafa Çetin Varlık, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 12, BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Ankara, 1993, Hüküm No: 1016, s. 451.
Akman, Mehmet (2004) Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, 1. Baskı, İstanbul, Eren Yayıncılık, s. 26.
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 672, s. 381. Bir başka örnek Hacı Osman Yıldırım, Vahdettin Atik, Murat
Cebecioğlu, Uğurhan Demirbaş, Mustafa Karazeybek, Muhammed Safi, Mustafa Serin, Osman Uslu, Numan Yekeler, Zahit
Yıldırım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 21, Ankara, 1994, BOA 5
numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 184, s. 149.
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 126, s. 116, Hüküm No: 185, s. 150; BOA 3 numaralı Mühimme Defteri,
Hüküm No: 577, s. 256, Hüküm No: 699, s. 310, Hüküm No: 287, ss. 132-133; BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 7,
ss. 28-29, Hüküm No: 44, ss. 47-48, Hüküm No: 144, s. 99.

98

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

anlaşılmaktadır. “Kayseriyye beyine hüküm ki: Adem gönderüp … gurbet tâ’ifesi zuhûr idüp katl-i nüfûs ve
garet-i emvâl itdükleri i‘lân olunmağın…”1 ifadeleri ise şikayetlerin mektupla olduğu gibi kişi göndermek
suretiyle de bildirildiğini göstermektedir.
Hadd suçlarının şikâyete tabi olmaması, suçun mağdurlarının bizzat başvurmak suretiyle devleti
harekete geçirmesine engel değildir. Kanun-i döneminde anılan suçtan zarar görmüş kişilerin bizzat
şikâyette bulunduğu vâkıâlar mevcuttur. Örneğin “…maktûl olan bâzergânlarun yoldaşlarından dârende
Hacı Mahmûd nâm kimesne Dergâh-ı Mu‘allâm'a gelüp; “Ases Bekir ve Sa‘âdet-oğlı dimekle ma‘rûf
kimesne ve Mardinlü Hadhordi-oğlı Abdullâh ve Sağrıcı-oğlı(?) Penbeci Hâcı ve Penbeci Haydar ve
Harprutlu Şâh Hüseyin ve yoldaşı Şerbetçi Kâfir dahı ol bâzergânları katliden harâmîlerün yoldaşları olup
maktûllerün ekser esbâbları anlarda olmağla ele getürilüp habsolunmışlar iken girü ıtlâk olundukların”
bildürmeğin…”2 şeklindeki kayıtta saldırıya uğrayanlardan bir kişi bizzat merkeze şikayette bulunmuş ve
suçu işleyenlerin isimlerini bildirmiştir. Bir başka kayıtta Hacı Hasan adında bir kişi merkeze giderek
“…oğlı Velî'nün Mustafâ bin Murâd ve Bostân bin Ahmed ve Abdülkerîm bin Ahmed nâm kimesneler yolın
basup altunın alup ve esbâbın gâret itdükleri şer‘le sâbit olup ve bundan gayri mezbûrlarun dahı fesâd ü
şenâ‘atleri vardur.”3 şeklindeki ifadeyle şikayette bulunmuştur. Yine suçun mağduru olarak gayrimüslim
bir kadının “…Kya nâm zimmîye gelüp Ahı nâm (.....) Boğdan voyvodası Aleksandra bu def‘a alup gidüp
dört nefer hidmetkârıyla kendüyi katl idüp oniki bin akça kıymetlü bin daneler humûsın ve otuz bin nakd
akçasın ve bir cebesinve bir gümüş kaplu kılıncın ve bir gümüş şiş ve bir (.....) ve şalvarın ve sekrânını ve
ba‘zı esbâbın alup ta‘addî eyledüğin ve kendü cânibinden ve oğlı Dimitri tarafından vekîl olup demini ve
esbâbını taleb eyldüğin bildürmeğin…”4 şeklinde merkeze şikayette bulunduğu örnek, kayda değerdir.
Suçtan şikayetçi olan taraf kimi zaman da bir topluluk olmuştur. Örneğin “…Âl-i Nu‘aym ve Âl-i Urbân
nâm Arab kabîleleri ruk‘a sunup;…. bunları basup yetmiş beş nefer sâdâtun başların kesüp rızıkların ve
tavarların ve koyunların yağmâlayup….”5 şeklindeki kayıtta Arap kabilelerinin merkeze şikayet dilekçesi
gönderdiği anlaşılmaktadır.
Verilen örnekler çerçevesinde değerlendirildiğinde, Kanun-i döneminde bir hadd suçu olarak kat’-ı
tarîk suçunun takibi için şikâyet aranmadığı, suçun bir kamu görevlisi tarafından bildirilmesi veya
merkezin almış olduğu duyum üzerine devletin harekete geçtiği görülmektedir. Bu durumda, anılan
suçun hadd suçlarından olması gereği şikâyete tabi olmaması kuralının Kanun-i dönemindeki olaylarda
uygulanmış olduğu söylenebilir. Her ne kadar suçun takibi bakımından şikâyet şartı aranmasa da Müslimgayrimüslim, kadın-erkek fark etmeksizin reayadan kişilerin söz konusu suçun takibi hakkındaki
şikâyetlerinin dikkate alınması hususu ise kayda değerdir.
2.3.Af Yetkisi Bakımından Kat’-ı Tarîk Suçları
Kişinin bir suçu bilerek ve isteyerek işlemesi sonucu hak etmiş olduğu cezanın uygulanmamasını
sağlayan af yetkisi İslam hukukunda istisnai olarak kabul edilmiş olup hadd suçları bakımından ise kabul
görmemiştir. Hırsızlık ve zina iftirası bakımından ise kişi haklarının ihlalinin söz konusu olması sebebiyle
belirli durumlarda af yetkisinin uygulanabileceği belirtilmektedir. Ancak esas olarak hadd suçlarında
devlet başkanı, mağdur ya da mağdur yakınlarının suçluyu affedemeyeceği kabul edilmektedir6.
Kat’-ı tarîk suçu bakımından mağdur yakınlarının af yetkisinin olmadığı yönünde Kanun-i döneminde

1

BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1384, ss. 753-754.
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 984, ss. 91-92.
3
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 920, s. 62.
4
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 25, ss. 56-57.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 795, ss. 443-444.
6
Udeh, Abdulkadir (2012) Seküler Ceza Hukuku Kurumlarıyla Mukayeseli İslam Ceza (Suç) Hukuku -Genel Hükümler- Birinci Cilt,
(Çeviren: Ali Şafak), 2. Baskı, İstanbul, Kayıhan Yayınları, s. 486; Cin/Akyılmaz, s. 230; Aydın (2014) s. 178.
2
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Şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından verilmiş fetva bulunmaktadır. Buna göre kat’-ı tarîk suçunu
işleyenler hakkında verilen fetvada, “Verese-i maktulün afvına i'tibar olunmaz.”1 ifadesi ile yakınların af
yetkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.
Gerçekten de yaptığımız araştırma çerçevesinde kat’-ı tarîk suçunu işleyenler hakkında mağdur veya
yakınlarının af yetkisini kullandığını bildiren kayda rastlanılmamıştır. Bu durum af yetkisinin pratikte de
uygulanmadığı şeklinde değerlendirilebilir.
2.4.Zamanaşımının Uygulanması Bakımından Kat’-ı Tarîk Suçları
Zamanaşımı, belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın edinilmesini ya da bir hakkın artık dava
edilememesini ifade eden hukuki bir terimdir2. Ceza hukuku bakımından ise suçun işlenmesinin
üzerinden belirli bir süre geçmesine rağmen dava edilmemesi veya hükmedilen cezanın üzerinden belirli
bir süre geçmesi ile artık uygulanamaması halinde zamanaşımından söz edilir. Ceza davaları bakımından
değerlendirildiğinde zamanaşımı, dava ve ceza zamanaşımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fakihlerin
çoğunluğu, hadd suçlarıyla ilgili dava ve cezaların zamanaşımı ile düşmeyeceği görüşünde iken
Osmanlı’nın resmi mezhebi olan Hanefi mezhebine göre zina iftirası hariç hadd cezaları bakımından dava
ve ceza zamanaşımı geçerlidir3.
Kanun-i dönemi uygulamasına baktığımızda ise kat’-ı tarîk suçunun kovuşturmasında, zamanaşımına
özellikle dikkat edildiğini görüyoruz. Gerçekten de suç ile ilgili davanın görülmesi, olaydan itibaren 15
yıllık bir sürenin geçmemiş olması şartına bağlanmıştır. Örneğin, eşkıyaların teftişi ile görevlendirilmiş
olan Bursa Sancak Beyi’ne yazılan yazıda yer alan “…fesâd ü şenâ‘at üzre olanları hüsn-i tedbîr ü tedârük
ile ele getürüp gaybet idenleri yataklarına ve turaklarına bi'l-cümle şer‘le ve kânûn ile buldurması lâzim
olanlara buldurup getürdüp der-zencîr eyleyüp bir def‘a şer‘le sorılup faslolmış olmayup on beş yıl
terkolunmış olmayan da‘vâların husamâ muvâcehesinde ber-mûceb-i şer‘-ı şerîf onat vechile hak üzre
dikkat ü ihtimâmla teftîş eyleyüp…”4 ifadelerinden anlaşıldığı üzere on beş yıllık bir dava zamanaşımı
dikkate alınmıştır. Benzer bir olayda yer alan “…bir def‘a şer‘le sorılup faslolmış olmayup on beş yıl mürûr
itmeyen kazıyyelerin bi-hasebi'ş-şer‘ teftîş idüp göresiz…”5 ifadeleri de aynı yöndedir.
Bununla birlikte yapmış olduğumuz incelemelerde kat’-ı tarîk vakıalarında ceza zamanaşımının
dikkate alındığına rastlanılmamıştır. Bu bakımdan Kanun-i dönemi uygulamalarında, anılan suç hakkında
dava zamanaşımının dikkate alınmış olduğu söylenebilir.
2.5.Belirli Sayıda Şahit ile Suçun İspatlanması Bakımından Kat’-ı Tarîk Suçları
Ceza yargılaması açısından şahit, suç eylemine ve faile ilişkin gördüğü ve bildiği hususları hâkim
önünde sözlü olarak anlatan kişidir. İslam ceza hukuku bakımından hadd ve kısas suçları için belirli sayıda
kişinin şahitliği aranmıştır. Buna göre zina suçu dışında kalan hadd suçlarının ispatı için iki erkek şahidin
tanıklığı şarttır6.
Kanun-i dönemi uygulamalarına bakıldığında da kimi zaman “a‘yân-ı memleketden cemm-i gafîr
Müslimânlar şehâdetleriyle sâbit oldukda”7 şeklinde çok sayıda Müslümanın, kimi zaman “ …ba‘dehû
1

Düzdağ, Mehmet Ertuğrul (1972) Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul, Enderun Kitabevi,
s. 151.
2
Kaşıkçı, Osman (2013) İslam Ansiklopedisi, “Zamanaşımı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, Cilt: 44, s. 114.
3
Kılınç, Ahmet (2017) ‘Mecelle’ye Göre Zamanaşımı: Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri’, Uluslararası Mecelle
Sempozyumu Türlçe Tebliğleri Elektronik Kitabı, Bursa, s. 190; Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, ss. 246-247;
Fendoğlu, s. 449.
4
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 404, ss. 235-236.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 641, s. 362.
6
Akman, s. 88; Cin/Akyılmaz, s. 231.
7
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 433, ss. 192-193.
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mezkûr Ali'nün ahvâli ehl-i karyeden istifsâr olındukda niçe kimesneler: “Mezbûr Ali eyü at besleyüp, inüp,
binüp, bir-iki ay çıkar gider; hırsuz ve harâmîdür, eyü kimesne değildür” diyü şehâdet itdüklerin i‘lâm
itmişsin…”1 şeklinde karye halkının, kimi zaman da “…odası hırsuz u harâmî yatağıdur. diyü
muvâcehesinde Sefer bin Alî ve İlyâs bin Nasûh nâm kimesneler şehâdet eylediler.”2 şeklinde iki kişinin
şahitliği ile kat’-ı tarîk suçunun sabit olduğu görülmektedir. Dolayısıyla en az iki erkek şahit şartının söz
konusu dönemde anılan suç bakımından aranmış olduğu söylenebilir.

3. KAT’-I TARÎK SUÇUNUN UNSURLARININ KANUN-İ DÖNEMİNDEKİ YANSIMALARI
Kat’-ı tarîk suçunu Kanun-i dönemi çerçevesinde değerlendirirken, suçun unsurları olan kanunilik
unsuru, maddi ve manevi unsurlar ile hukuka aykırılık unsurunun vakıalara ne şekilde yansıdığının
incelenmesi önem arz etmektedir. Aşağıda ayrı başlıklar altında söz konusu suçun unsurları ele alınmaya
çalışılacaktır.
3.1.Kanuni Unsur
Ceza hukukunda suçun kanuni unsuru, belirli bir fiilin kanunda suç olarak düzenlenmiş olmasını ifade
etmektedir. Ayrıca kanunda suç olduğu belirtilen fiil için yalnızca kanunda o suç için düzenlenmiş olan
cezanın uygulanabilmesi de kanunilik unsuru gereğidir3. Hadd suçlarının Kuran ve Sünnet’te açıkça
düzenlenmiş olması ile kanunilik ilkesini sağladığı açıktır. Çalışmamızın konusunu teşkil eden kat’-ı tarîk
suçu da Kuran’nın Maide Suresi 33. ayetinde “Allah’a, Rasulüne ve müminlere harb açanların,
yeryüzünde yol kesmek suretiyle fesatçılığa koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları yahut
sağ elleriyle sol ayaklarının çaprazvari kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların
dünyadaki rüsvaylığıdır…” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla anılan suç tipinin de İslam hukukunun asli
kaynağında açıkça yer alması ile kanunilik prensibine uygunluğu görülmektedir.
Osmanlı hukuk sisteminde şeri hükümlerin yanında örfi hükümlerin de yer aldığı4 dikkate alındığında
bir suçun bu düzenlemelerde de yer almasıyla, kanunilik ilkesinin sağlanacağı kabul edilmektedir. Bu
bağlamda Kanun-i Sultan Süleyman Dönemi kanunnamelerinde kat’-ı tarîk suçunun düzenmiş olup
olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Kanun-i’nin Umumi Kanunnamesi (II) de denilen “Ayin-i Kava’idi Cihan-bani ve Kavanin-i Örfiyye-i Osmani” isimli kanunnamesinin birinci bab, dördüncü faslında kat’-ı
tarîk suçunun düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Buna göre 31. maddede “… veya kârbân basılub
hasâret olsa ve yahud bir köy arasında uğurlık ve haramilik olsa, elbetde hırsuzı bulduralar, çıkaralar”5.
Burada kat’-ı tarîk suçunu işleyenlerin yakalanması düzenlenmiş olup Kuran’da ayrıntılı şekilde yer alan
cezalar bir daha zikredilmemiştir.
Ayrıca İslam ceza hukuku bakımından tali nitelikli kaynaklar olan fetvalarda da kat’-ı tarîk suçunun
düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Kanun-i Sultan Süleyman döneminde görev yapmış
Şeyhülislamlardan olan Ebussuud Efendi’nin söz konusu suç ile ilgili fetvaları bulunmaktadır6.
Bu bağlamda İslam hukukunun asli kaynaklarında ve Osmanlı’nın örfi hukuk kaynaklarında anılan
suçun düzenlenmiş olduğu, dolayısıyla kanunilik ilkesinin sağlanmış olduğu görülmektedir. Osmanlı
hukukunun kaynaklarından olan fetvalarda da konunun düzenlenmiş olması önemlidir.

1

BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 200, s. 96.
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 195, ss. 127-128.
3
Aydın (2014) s. 158.
4
Aydın (1994) s. 375.
5
Akgündüz, Ahmed (1992) Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, 4. Kitap, İstanbul, Fey Vakfı Yayınları, s. 369.
6
Düzdağ, ss. 151-152.
2
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Kanunilik ilkesi çerçevesinde suça verilecek cezayı etkileyeceğinden, eylemin gerçekleştirildiği yer,
zaman ve eylemi yapan kişinin durumunun incelenmesi uygun olacaktır.

3.1.1.Kişi Bakımından Ceza Normlarının Uygulanması
İslam ceza hukuku bakımından Kuran’da yer alan ayetler, insanların eşit olduğu, cezaların da
herkese eşit şekilde uygulanacağı yönündedir1. Bununla birlikte belli kişi ve kesimler bakımından farklı
uygulamalar olduğu da görülmektedir. Bu kişi ve kesimler, devlet başkanı, zimmiler, müstemenler ve
kölelerdir2. Kat’-ı tarîk suçu bakımından ise zimmiler, köleler ve kamu görevlilerine verilen cezaların
incelenmesine çalışılacaktır.
Zimmi, İslam Devleti sınırları içerisinde yaşayan ve devlet ile yapmış oldukları anlaşma gereği can,
mal ve ırz güvenliği sağlanan gayrimüslimler için kullanılan ifadedir3. Kanun-i döneminde zimmilerin kimi
zaman eşkıya kimi zaman mağdur olduğu kat’-ı tarîk vakıaları yaşanmıştır. Bu durumlarda zimmilerin de
cezalandırılacağı yönünde Ebussuud Efendi’nin fetvası bulunmaktadır:
“MESELE: Bir mağarada bir nice zimmî kat'-ı tarîka mübaşeret edip, gece ile bir nice müslümanları
basıp, cümlesin mecruh edip, nisâbdan ziyâde malların alıp tutsalar, mezburlara ne lâzım olur?
EL CEVAP: Elleri ayakları kesilmek lâzımdır.”4
Örneğin, “…. nâm ve Varfani (?) ( ) nâm karyeden Todor ve Nikapanyer ve İlya Çavuş ve Papa ve
nâm karyeden Dede Petri ve … Petri ve nâm zimmîler şakāvet üzre olup zikr olınan karye ahâlîsin ….
gayrı alâniyen evler yakup espâb ve davar yağmâlayup…”5 şeklindeki kayıtta zimmilerin ev yaktığı ve mal
yağmaladığı görülmektedir. Bir başka kayıtta yer alan “… altı nefer harâmîlerün haberin alup, izleyüp …
ele getürüp sü’âl olındukda iki nefer yoldaşları … ba‘zı zimmîler içün yatağımuz ve şerîkimüz ve ba‘zı
espâb dahı virdük diyü ikrâr itdüklerin…”6 ifadelerden ise zimmilerin haramilere yataklık ettiği
anlaşılmaktadır. Aynı vakıa ile ilgili verilen emir “… ehl-i fesâdun yatağı ve turağı ve espâb virdüği
şerîkimüz diyü ta‘yîn itdükleri âdemleri dahı ele getürüp … ahvâllerin ber-mûceb-i Şer‘-i kavîm … teftîş
idüp anun gibi fesâd ü şenâ‘ati ve hırsuz u harâmîliği Şer‘ile sâbit ü zâhir olanlardan …sipâhî olmayanları
Şer‘ile lâzım geleni mahallinde icrâ idüp yirine koyup..” şeklinde olup zimmilerin herhangi bir ayrıma tabi
tutulmadan şeri hükümlere göre cezalandırılmış olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Müslümanların eşkıyalık yaptığı ve mağdur tarafın zimmi olduğu olaylar da mevcut
olmuştur. Örneğin “…Papasoğlı dimekle ma‘rûf zimmînün evin basup telef-i nefs idüp harâmîlerden kazâi Filibe'ye tâbi‘ karye-i Barmaksızlu'dan Velî bin Hacı Ca‘fer ve karındaşı Sâlih ve Hasan bin Alî ve karye-i
Ürekler'den Pîr Alî bin Osmân nâm hırsuzlar ikrâr itdüklerinden sonra…”7 şeklindeki kayıtta suçun
mağduru Papasoğlı isimli bir zimmi olup aynı kayıtta geçen “…mezkûrûn Velî ve Sâlih ve Hasan ve Pîr
Alî'ye siyâset olmasın emridüp buyurdum ki: Emrüm üzre mezbûrlara mahallinde siyâset itdürüp ve
emrüm yirine varduğın yazup bildüresiz.” ifadelerinden anlaşıldığı üzere suçlu bulunan Müslüman
eşkıyalara suçlarının cezası olarak siyaset uygulanmıştır. Bu husus da göstermektedir ki suçluların
Müslüman, mağdurun gayrimüslim olduğu hallerde de herhangi bir ayrım gözetilmeden kanun
1

Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 41; Fendoğlu, s. 447.
Aydın (2014) ss. 162-163.
3
Üçok, Coşkun/Mumcu, Ahmet/Bozkurt, Gülnihal (2011) Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, ss. 84-85.
4
Düzdağ, s. 102.
5
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 845, ss. 375-376.
6
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1603, ss. 713-714.
7
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 14, s. 31.
2
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uygulanmıştır.
Hem eşkıyalık yapanların hem de suçtan mağdur olanların zimmi olduğu vakıalarda da devlet
suçun soruşturulması sonucu sabit olması halinde suçluların cezalandırılmasını emretmiştir1.
Anılan suç bakımından kölelik müessesesinin incelenmesinden önce İslam hukukunda köleliğin
yerinden kısaca bahsetmek uygun olacaktır. İslamiyet, Arabistan’da yaygın olarak uygulanagelen kölelik
kurumunu, dönemin şartları gereği sürdürmüş fakat şartlarında iyileştirmeye gitmiştir. Bu bakımdan
Osmanlı Devleti’nde de reaya, Müslüman ve zimmi şeklindeki ayrım dışında köle ve hür olarak da
ayrılmışlardır2. Söz konusu ayrım, Kanun-i döneminde gerçekleşmiş olan kat’-ı tarîk vakıaları açısından
incelendiğinde köle tarafından eşkıyalık yapıldığı yönünde bir örneğe kayıtlarda rastlanılmamıştır3.
Son olarak askerî de denilen Osmanlı Devleti kamu görevlileri, kat’-ı tarîk suçuna verilen
cezalarda kişi bakımından incelenmesi gereken diğer bir kesimdir. Padişahtan “berat” alma suretiyle
herhangi bir devlet görevine atanan bu kişiler reayadan ayrı bir kesim oluşturmuştur4. Anılan dönemde
kimi zaman tımar sahibi bir sipahi, bir levend eşkıyalık yapmışken, kimi zaman bir yönetici eşkıyalar ile iş
birliği içerisinde olarak söz konusu suçu işleyebilmiştir. Örneğin, İspir Beyi ve kadısına yazılan hükümde
anlatıldığı üzere “…Pîrî nâm sipâhî ehl-i fesâd olup yollar kesüp ve defe‘âtle müslimânlarun esbâbın sirka
eyleyüp leyl ü nehâr fesâddan hâlî değildür ve bir kaç def‘a elinde esbâb bulunup sâbit dahı olmışdur,
diyü arzeylemişsin… mezkûrun o makûle fesâd ü şenâ‘ati sâbit ü zâhir olmış ise kendüyi habsidüp ahvâlini
yazup sûret-i sicilleriyle Dergâh-ı Mu‘allâm'a irsâl eyleyesin.”5 sipahinin bizzat yol keserek mal çalması
söz konusudur. Yine aynı kayıttan anlaşıldığı üzere sipahinin hapsedilmesi ve durumunun sicil altına
alınarak cezasının belirlenmesi için merkeze gönderilmesi emredilmiştir. Bu bağlamda incelemiş
olduğumuz kayıtlar çerçevesinde, kat’-ı tarîk suçunun faili bir kamu görevlisi olduğunda kendisinin
yakalanarak hapsedilmesi ve olayın kaleme alınıp merkeze bildirilmesi emredilmektedir. Dolayısıyla kamu
görevlisinin anılan suç bakımından cezasının yöredeki kadı tarafından değil, merkez tarafından
belirlenmesi esası kabul edilmiştir. Yapılan incelemede bu konu ile ilgili benzer pek çok örneğe
rastlanılmıştır.
Yine benzer bir örnekte yer alan “…teftîş idüp göresiz; …hırsuz u harâmîlık ve fesâd ü şenâ‘ati
zâhir olan her kimler ise sipâhî tâyifesinden olanı habsden ıtlâk itmeyüp şer‘le üzerine sâbit ü zâhir olan
mevâddı ale't-tafsîl yazup arzidesiz; sipâhî olmayanlar bâbında emr-i şer‘-ı kavîm her ne ise mahallinde
icrâ idüp yirine koyasız.”6 ifadelerinden anlaşıldığı üzere, suçu işleyenlerin sipahi olmaması halinde şeri
hükümlere göre verilmesi gereken cezanın tespit edilip yerinde uygulanması emredilmiştir. Bu bağlamda
Kanun-i döneminde gerçekleşen kat’-ı tarîk vakıalarında, kamu görevlileri ve reaya arasında cezanın
tespit edilmesi açısından farklı uygulamanın mevcut olduğu söylenebilir. Bu durum, anılan dönemde
suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesinin ayrıca önemsendiği, suçun cezasız kalmamasının
sağlanmaya çalışıldığı şeklinde değerlendirilebilir.

1

BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 197, ss. 128-129.
Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 104.
3
Bununla birlikte kölelerin suçun konusu olduğu örneklere rastlanmaktadır. Başka bir deyişle eşkıyaların çaldıkları arasında kimi
zaman köleler de olmaktadır. Örneğin, “…ve İbrâhîm nâm kimesnede dahı bir Arab kul bulunup; “Efendim olan Ferruh nâm
kimesne İstanbul'a giderken ( ) hânda konup yatsu vaktinde mezbûr İbrâhîm mezkûrân Mehmedler beş nefer yoldaşlarıyla gelüp
efendimi ve yoldaşını katlidüp beni ve sâyir esbâbını Ankara'ya iletüp beni bey‘ idemeyüp girü getürdiler.” diyü haber virdükde
mezbûr İbrâhîm Mustafâ nâm kimesne ile gaybet idüp ahâlî-i kurâdan ahvâlleri tefahhus olundukda; “Hırsuz u harâmîlerdür ve
mezbûr İbrâhîm'ün karındaşı Mustafâ yatakdur.” diyü umûmen haber virdüklerin…” şeklindeki kayıtta çalınan kölenin satılmaya
çalışıldığı, kölenin ifadesinden anlaşılmaktadır. BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1347, ss. 285-286.
4
Üçok/Mumcu/Bozkurt, ss. 209-210.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 156, ss. 107-108.
6
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 393, ss. 229-230.
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3.1.2.Yer Bakımından Ceza Normlarının Uygulanması
İslam ceza hukukunda ceza normlarının uygulanması bakımından Dar’ül İslam ve Dar’ül Harb
ayrımı önem taşımaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse Dar’ül İslam, İslam hukuk kurallarının uygulandığı
memleketleri belirtirken Dar’ül Harb, Müslümanların hakimiyeti altında olmayıp İslam hukuk kurallarının
uygulanmadığı memleketlere denilmektedir. Osmanlı hukuk sisteminde, Hanefi mezhebinden Ebu
Yusuf’un görüşü benimsenmiş olup Dar’ül İslam topraklarında suç işleyen kişinin Müslüman, zimmi veya
müstemen olması fark etmeksizin cezalandırılacağı kabul edilmiştir1.
Hadd suçları bakımından Hanefi mezhebine göre Müslüman veya zimmi olan Dar’ül İslam
vatandaşının, burada suç işleyerek Dar’ül Harb’e kaçması, cezasını düşürmeyecektir. Fakat Dar’ül Harb
topraklarında suç işledikten sonra Dar’ül İslam’a dönen Müslüman ve zimmilerin, İslam ülkesinin, suç
işlenen topraklarda hükümranlık hakkı bulunmadığından, cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir. Yalnızca
kul hakkının ihlal edilmesi halinde tazminat sorumluluğu doğacaktır. Bu bağlamda adam öldüren diyet
ödeyecek, hırsızlık yapan malı tazmin edecektir2.
Anılan suç bakımından Kanun-i döneminde gerçekleşen vakıalar incelenirken, yer bakımından
cezanın uygulanmasına işaret edecek bir olaya rastlanılamamıştır.
3.1.3.Zaman Bakımından Ceza Normlarının Uygulanması
Ceza normlarının zaman bakımından uygulanmasından kasıt, ceza normlarının yürürlük
tarihinden itibaren gerçekleşen suçlara uygulanacağıdır. Başka bir deyişle ceza kanunlarının geçmişe
yürümemesi ilkesi, ceza normunun, yürürlüğe girmeden önce işlenen suçlara uygulanmamasıdır. Hadd
suçları bakımından incelendiğinde, söz konusu suç ve cezalar, Kuran ve Sünnet’te düzenlenmesinden
itibaren işlenen suçlara uygulanmıştır. Bu durum, ceza kanunlarının geçmişe yürümeyeceği ilkesinin
Kuran’da yer alan çeşitli ayetlerde de düzenlenmiş olmasından anlaşılmaktadır3.
Bunun dışında Kanun-i döneminde gerçekleşen vakıaların incelenmesi sonucu, farklı tarih ve
yerlerde de olsa verilen kararların, suçun cezasının-şeri hükümlere göre sabit olması halinde-şeri
hükümlere göre ve mahallinde icra edilmesi yönünde olduğu, dolayısıyla uygulama birliği olduğu
söylenebilir.
3.2.Maddi Unsur
Suçun diğer bir unsuru olan maddi unsur, suçu oluşturan hareketi ifade etmektedir. Maddi unsur
suçun tanımında yer alan yasaklanmış eylemin yapılması şeklinde olabileceği gibi, yine suç tanımında
yapılması zorunlu kılınan eylemin yapılmaması şeklinde de olabilmektedir4.
Kat’-ı tarîk suçunun maddi unsuru ise umuma ait bir yolun kesilmesi suretiyle kişilerin mal ve
canlarına kastetmek, korkutma ve cebir yoluyla mallarını ellerinden zorla almaktır5. Buradaki maldan
kasıt, tıpkı hırsızlık suçunda olduğu gibi başkasına ait, hukuken korunmaya değer, mütekavvim, taşınır ve
belirli nisapta olan maldır6.
Aşağıda, anılan suçun gerçekleşmesi için gerekli olan hususlar üzerinde tek tek durularak
ayrıntılarının incelenmesine çalışılacaktır.

1

Udeh, Cilt: 1, ss. 304-305; Cin/Akyılmaz, s. 234.
Cin/Akyılmaz, s. 235.
3
Cin/Akyılmaz, s. 234; Aydın (2014) ss. 160-161.
4
Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 54.
5
Cin/Akyılmaz, s. 261.
6
Avcı, Mustafa (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Konya, Mimoza Yayınları, s. 391.
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3.2.1.Suçun Şehirlerarası Yolda İşlenmesi
Fiilin şehirlerarası yollarda gerçekleştirilmiş olması, Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel tarafından
anılan suçun bir unsuru olarak kabul edilirken, diğer İslam hukukçuları şehir içinde de kat’-ı tarîk suçunun
işlenebileceği görüşündedir. Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf’un görüşü de anılan suçun şehir içinde, ev
ve dükkân basmak suretiyle işlenebileceği yönündedir1.
Aşağıda Ebussuud Efendi tarafından eşkıyalık suçu ile ilgili verilen fetva yer almakta olup suçun
unsuru olarak şehirler arası ve şehir içinde işlenmesi durumları hakkında bilgi vermektedir.
MESELE: Bir livada “sûhte” nâmına ba'zı haramiler olup, ba'zı müslümanların oğulların çekip alıp
gidip, evliyası varıp talep ettiklerinde vermeyip ve ba'zının akçaların alıp oğulların verip ve ba'zı
müslümanların gasben koyunların alıp, ba'zı müslümanları dahi tutup kollarından asıp darb-i şedîd ve
sikence edip, nice akçaların ahp, mabeynlerinde taksim eyleyip, zulm ü te'addîleri hadden mütecaviz olsa
mezburlara ne lâzım olur?
EL CEVAP: Mezhûrlar iki karye ve iki mısır mabeynlerinde olmayıp, mısra mesîre-i seferce ba'îd
mağarada müctemi' olan, kuvvet ve şevket sahipleri kıvam olup yola çıkıp Müslümanlardan malların alıp,
mabeynlerinde her birine onar dirhem-i şer'i düştüyse, elleri ve ayakları sağ olanların, sağ elleri ve sol
ayakları kat' olunur. Eğer yola çıkıp adam katl ettiler ise imam anları hadden katl eder. Verese-i maktulün
afvına i'tibar olunmaz. Eğer hem nisab miktarı mal alıp hem katl-i nefs eylediler ise, muhtardır, dilerse
sağ ellerin ve sol ayakların kat' edip ba'dehu salb eder, yâ ihtida katl eder. Dilerse, salb eder böğrünü
süngü ile şakkeder. Ba'del-had, aldıkları mal hâki ise ashabına verilir, zayi' olduysa tazmin olunmaz. Eğer
yola çıkmayıp gasbia mal aldılar ise, tazmin olunup ta'zîr-i şedîd ve habs-i medîd olunurlar2.
Ebussuud Efendi aynı mesele ile ilgili anılan suç fiilinin şehir içinde de işlenebileceğine dair Ebu
Yusuf’un görüşüne atıf yapmış olduğu fetvası aşağıda yer almaktadır.
BU SURETTE: İki şehir ve iki karye mabeynlerinde yola çıkıp, mal alıp, mabeynlerinde taksim edip,
her birine nisâb-i şer'î miktarı mal düşse, yâhud katl-i nefs eyleseler hükm-i şer-i şerîf nicedir?
EL CEVAP: Mal tazmin olunup te'dîp ve habs olunurlar. Katl-i nefs ve cerh evliyâ-i katil ve evliyâ-i
mecruha müfevvazdır, dilerse af ederler. Amma imam Ebû Yûsuf'tan rivayet vardır ki: Eğer Mısır’da dahi
silâh ile kat'a kast ederlerse kuttâ'-i tarîk olurlar. Eğer taş ile ve ağaç ile hâric-i Mısır’da, yardım yetişmez
yerde, yâ geceyle nefs-i Basra’da dahi katil kasd ederlerse, kezâlik anlar dahi kuttâ'-i tarîk olurlar. Eğer
taş ile ve ağaç ile gündüzün katle kasd ederlerse, anlara kuttâ'-i tarîk hükmü icra olunmaz3.
Kanun-i döneminde gerçekleşen vakıalarda örneğin, “tarîk-i amm üzre”4, “yollara inüp”5,
“yollarda kāfile basup”6, “Bağdâd ile Musul arasında Dicle'nün iki cânibinde olan yollar”7 gibi çeşitli
ifadelerle, anılan suçun işlendiği yer olarak şehirler arası yollara işaret edilmiştir. Yine “ebna-i sebil”8
şeklinde yolculardan bahsedilmesi, aynı şekilde suçun yollarda işlendiğine işaret olarak
değerlendirilmiştir.
Bununla birlikte kat’-ı tarîk suçunun, ev basmak suretiyle şehir içinde işlenmesi halinde de
faillerin, anılan suç tipi çerçevesinde cezalandırılması yönündeki kayıtlar mevcuttur. Bu hususa işaret
1

Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 393.
Düzdağ, s. 151; Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 392.
3
Düzdağ, s. 151.
4
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 505, s. 223.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 135, s. 94.
6
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1040, ss. 460-461.
7
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 44, ss. 47-48.
8
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 807, ss. 358-359.
2
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eden bir vakıada geçen“… ehl-i fesâd günden güne ziyâde olup evler basılup âdemler katl olınmakdan hâlî
değildür... kādî ma‘rifeti ile ahvâlin Şer‘-i Şerîf üzre teftîş idüp Şer‘ile lâzım geleni eger salb ü siyâsetdür,
eger kat‘-ı uzvdur, mahallinde icrâ idüp yirine koyup…”1 ifadeleri bu değerlendirmemizi
desteklemektedir. Yine “niçe evler basup âdemler katlidüp ocaklar söyündürüp mâlın gâret idüp”2
şeklinde, benzer ifadelerin yer aldığı çeşitli vakıalar mevcuttur. Ayrıca eşkıyalık suçunu hem şehir içi hem
şehirler arası yollarda işleyenlerin olduğu da kayıtlarda geçen “yollar ve evler basup”3 gibi ifadelerden
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak Kanun-i döneminde gerçekleşen kat’-ı tarîk vakıalarına bakıldığında, anılan suçun
şehirlerarası yollarda işlenmiş olduğu gibi şehir içinde ev ve dükkanların basılması şeklinde de işlenmiş
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda incelenen dönem itibariyle Osmanlı’da Ebu Yusuf’un görüşünün
benimsenmiş olduğu söylenebilir.
3.2.2.Suçun Silah ve Zor Kullanarak İşlenmesi
Kat’-ı tarîk suçunun şartlarından bir diğeri zor kullanılmasıdır. Buna göre eylemin silah ve zor
kullanılarak yapılması, anılan suçu hırsızlık suçundan da ayıracaktır4.
Kanun-i dönemi kat’-ı tarîk olaylarına bakıldığında anılan suçun silahla işlendiği yönünde çok
sayıda olaya rastlanılmaktadır. Vakıalarda geçen “müsellah”5 ifadesi ile suçu işleyenlerin silahlı olduğuna
işaret edilmiş olup kimi zaman da eylemin “okla ve tüfenk ile”6 veya “âlet-i harbile taş ve değnek ile”7
gerçekleştirildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Anılan suçun zor kullanılarak işlendiği vakıalarda ise örneğin “…evlerin...basup cebren esbâbların
alup…”8, “…espâb ü emvâllerin gāret itdüklerin…”9 ya da “…katlidüp esbâbların yağmâ idüp…”10 şeklinde
ifadeler yer almakta olup aynı ifadenin yer aldığı çok sayıda vakıaya rastlanmıştır. Bu da zor kullanma
yoluna da anılan suç bakımından sıklıkla başvurulmuş olduğunu göstermektedir.
Yukarıda yer vermiş olduğumuz bu ifadeler, Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçunun işlendiği
olayların teorik bilgilerle uyumlu olduğunu işaret etmektedir.
3.2.3.Faillerin Erkek Olması
İslam hukukçularının çoğunluğu kat’-ı tarîk suçunun faili olarak kadın-erkek arasında herhangi bir
ayrım yapmamışken Hanefi mezhebindeki baskın görüş, anılan suçu yalnızca erkek kişilerin işleyebileceği
yönündedir. Bununla birlikte Ebu Yusuf’un görüşünün çoğunluk görüşünden yana olduğunu belirtmek
gerekir11.
Kanun-i döneminde ortaya çıkan eşkıyalık olaylarında, failin kadın olduğu bir eşkıyalık vakıasının
bulunması halinde Osmanlı’da hangi görüşün benimsenmiş olduğu belirlenebilecekken, bu tür bir kayda
rastlayamadığımızı ifade etmekle yetineceğiz.

1

BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 880, ss. 391-392.
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 393, ss. 229-230.
3
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1087, ss. 482-483.
4
Cin/Akyılmaz, s. 262.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 914, s. 59.
6
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 7, ss. 28-29.
7
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 368, s. 260.
8
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1304, s. 265.
9
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 146, s. 73.
10
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1309, s. 267-268.
11
Cin/Akyılmaz, s. 262; Aydın (2014) s. 183.
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3.3.Manevi Unsur
Suçun bir diğer unsuru olan manevi unsur, kişinin icra ettiği eylemin hukuka aykırı olduğunu bilmesi,
sonuçlarını kavrayacak durumda olması, buna rağmen sonuçlarına razı olarak ve isteyerek eylemi
gerçekleştirmesidir1.
Anılan suçun manevi unsurunu, “mal alma kastı” ile yol kesme oluşturmaktadır. Başka bir deyişle mal
alma kastı olmaksızın yol kesen kişi yahut mal alma kastı olmadan adam öldüren veya yaralayan kişi, kat’ı tarîk suçunu işlemiş sayılmayacaktır. Yine yol keserek adam öldüren ve malları çalan kişiler, bu
eylemlerini devlet güçlerine karşı gelmek maksadıyla yaptıklarında anılan suçtan değil, bağy (isyan)
suçundan sorumlu olacaklardır2.
Bu anlamda şimdi örnek vereceğimiz olay önemlidir. “…hâliyâ Bayat Sancağı Beği Hüseyin bin nefer
âdemle seher vaktinde … Nehrân re‘âyâsın basup mâlların ve tavarların yağmâ idüp nice kimesneler
helâk olmağın … esbâbın gâret idüp …arzeyledüğünüz ecilden buyurdum ki: … bu husûsı hak üzre teftîş
idüp göresiz: Şöyle ki; mûmâ-ileyh ol mikdâr âdem ile zikrolunan re‘âyâyı nâ-hak yire basup ol vechile
emvâl ü esbâb ü tavarların gâret idüp te‘addî eyledüğinün aslı nedür, ne sebeb ile gelüp gâret ü hasâret
itmişdür?...”3 Vakıada eşkıyalık suçunu icra eden bir sancak beyi olup, yaklaşık bin kadar adamı ile bu
eylemi gerçekleştirmekteki amacının ne olduğu, ne sebeple bu şekilde eylemde bulunduğunun
araştırılması emredilmiştir. Burada merkezi otorite, kamu görevlisinin yapmış olduğu bu eylem ile
devlete isyan etme niyetinin olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır diyebiliriz. Bu hususun saptanması
ise suçun manevi unsurunu belirleyeceğinden suç tipinin tespit edilmesi açısından da önemlidir. Sancak
beyi bu eylemi ile otoriteye karşı gelmeyi amaçlamış ise bağy yani isyan suçundan, böyle bir amacı
olmayıp zor yoluyla mal çalmayı amaçladıysa kat’-ı tarîk suçundan sorumlu tutulacaktır.
Kanun-i döneminde gerçekleşen kat’-ı tarîk vakıasıyla ilgili bu örneğe dayanarak, suçun ve verilecek
cezanın tespitinde manevi unsurun dikkate alındığı, kanun hükümlerinin olaylara, şartlarının uyması
halinde uygulanmış olduğu, dolayısıyla kanunilik ilkesinin anılan dönem itibariyle uygulanmış olduğu
değerlendirmesi yapılabilir.
3.4.Hukuka Aykırılık Unsuru
İslam Osmanlı ceza hukuku bakımından suçun oluşabilmesi için gerekli olan son unsur ise fiilin
hukuka aykırı bir şekilde işlenmiş olmasıdır. Başka bir deyişle eylem sırasında hukuka uygunluk
nedenlerinden birinin bulunmaması gerekmektedir4.
Kat’-ı tarîk suçu bakımından hukuka uygunluk nedenleri olarak cebir ve tehdit gösterilmektedir.
Ayrıca hırsızlık cezasını düşüren sebeplerin olayda bulunması durumunda anılan suçun da cezasının
düşeceği yönünde görüşler de mevcuttur5.
Söz konusu suç tipi için araştırma yapmış olduğumuz dönem vakıalarında hukuka uygunluk
sebeplerine işaret eden olaya rastlanılmamıştır.
3.5.Suçun Özel Görünüş Şekilleri
Kat’-ı tarîk suçu bakımından suçun özel görünüş şekilleri olarak ele alınabilecek hususlar teşebbüs,
içtima ve iştirak olup Kanun-i dönemi itibariyle yapmış olduğumuz incelemelerde bu hususla ilgili elde
1

Aydın (2014) s. 168.
Avcı, (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 399.
3
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 857, s. 31.
4
Cin/Akyılmaz, s. 246; Aydın (2014) s. 167.
5
Bunlar ilgilinin rızası, meşru savunma gibi durumlardır. Avcı (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 316-318, 399; Udeh,
Cilt: 2, s. 739.
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etmiş olduğumuz bulgular, aşağıda ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.
3.5.1.Teşebbüs
Teşebbüs, ceza hukukunda suçun maddi unsurunun tamamlanmaması hususudur. İslam
hukukçuları, tamamlanmış ve tamamlanmamış suçları birbirinden ayırmış olup tamamlanmamış suçlara,
tamamlanmaları halinde uygulanacak olan cezadan daha hafif bir tazir cezasının verilmesini uygun
görmüştür. Bu bakımdan İslam ceza hukukunda da teşebbüs kurumu yer almıştır1.
Kat’-ı tarîk suçu ise bağlı ve seçimlik hareketli bir suç olup suçu oluşturan hareketlerden birinin
yapılmış olması ile suç işlenmiş sayılacaktır. Örneğin yalnızca yolun kesilmiş olması, manevi unsur şartının
sağlanması halinde, kat’-ı tarîk suçunun işlenmiş olması için yeterlidir. Dolayısıyla burada teşebbüs söz
konusu değildir. Fakat yoldan geçenlerin yaralanmış olması halinde kat’-ı tarîk suçuna teşebbüs olduğu
kabul edilerek tazir cezası verilecektir.
Anılan suçla ilgili Kanun-i dönemi itibariyle yapmış olduğumuz incelemelerde teşebbüs halinde ne
gibi bir yaptırım uygulandığını gösterir vakıaya rastlanamamıştır.

3.5.2.İçtima
Ceza hukukunda kural gerçek içtima olup fiil sayısı kadar suç, suç sayısı kadar ceza olacağı kabul
edilmektedir. İslam Osmanlı ceza hukukunda da kişilere karşı işlenen suçlarda gerçek içtima kuralları
uygulanmıştır. Hadd suçlarına baktığımızda ise aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde tek cezanın
uygulanmış olduğu görülmektedir2.
Yol kesme suçunda Ebu Hanife’nin görüşü çerçevesinde, birden fazla yol kesme suçunu işlemiş
kişiye tek bir cezanın verileceği kabul edilmiştir. Her seferinde farklı fiil söz konusu ise kişi, işlediği
fiillerden cezası en ağır olan ceza ile cezalandırılacaktır3. Örneğin yol kesme suçundan dolayı
cezalandırılan kişi, ayrıca adam yaralama suçundan cezalandırılmayacak yani fikri içtima uygulanmış
olacaktır4.
Kat’-ı tarîk suçu ile ilgili olarak Kanun-i dönemi itibariyle yapmış olduğumuz araştırmada, örneğin
“…ba‘dehû tâ’ife-i mezbûre niçe Müslimânlarun mâlların ve espâbların gāret itdüklerinden mâ‘adâ
…hâliyâ her gün dernek ve müşâvereden ve envâ‘-ı fesâd ü şenâ‘atden hâlî olmadukların…”5 gibi ya da
“…bundan esbak nice kimesnelerin yolun basup def‘an [?] bile sicill olup ve yanında … olan eşkıyâ ile
daymâ …ve hırsuzluk ve harâmîlik eyleyüp şekãvetden hâli olmaduklarına….”6 gibi ifadeler, suçun farklı
zamanlarda birden fazla kez işlendiğinden bahsetmekte olup içtima hususuna işaret etmektedir. Bununla
birlikte anılan kayıtlarda, şeri hükümlere göre gereken cezanın verilmesi belirtildiğinden, suça tek bir
cezanın uygulanmış olup olmadığı açık değildir.
2.5.3.İştirak
Suça iştirak, suçun maddi unsurunu oluşturan eylemin birden fazla kişi ile birlikte işlenmesidir.
İslam hukukçuları suça iştirak edenleri mübaşir fail ve mütesebbib fail olarak ikiye ayırmıştır. Mübaşir fail,
1

Cin/Akyılmaz, s. 239.
Avcı (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, ss. 191-192.
3
Udeh, Cilt: 2, s. 739.
4
Avcı (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 411. Fikri içtima, bir fiil ile kanunun birden fazla hükmünün ihlali halinde
kişiye en ağır olan cezanın verilmesidir. Özen, Mustafa (2007) ‘Ceza Hukukunda Fikri İçtima’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:
73, s. 135.
5
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1540, ss. 682-683.
6
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 695, s. 421.
2
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suçun maddi unsurunun icrasına bizzat katılmakta olup suçu tek başına işlemiş gibi cezalandırılacaktır.
Mütesebbib fail ise suçun maddi unsurunun icrasına katılmadan suça iştirak etmekte olup uygun bir tazir
cezası veya bedeli ceza olmak üzere suçun asıl cezasından daha hafif bir ceza ile cezalandırılmaları kabul
edilmiştir1.
Kat’-ı tarîk suçunu işleyenlerin, suçun doğası gereği genellikle dağlarda saklanması, yerleşim
yerlerinde kendilerini destekleyenlere ihtiyaç duymalarına sebep olmuştur. Bu bağlamda örneğin
eşkıyalara yardım ve yataklık eden kişiler, suçun icrai hareketlerine bizzat katılmamakla birlikte kat’-ı
tarîk suçuna iştirak etmişlerdir.
Kanun-i döneminde gerçekleşen vakıalarda bu yönde çok fazla örneğe rastlanılmıştır. Bunlardan
ilki “…Delü Mehmed nâm kimesne ki, Mehmed Aga dahı dirler imiş; …evinde ehl-i fesâd gurbet tâ’ifesin
saklayup gice ve gündüz ihtilâtı anlar ile olduğın Müslimânlardan cemm-i gafîr haber virdüklerin ...
buyurdum ki: … kādî ma‘rifetiyle ahvâlin …hakk üzre teftîş idüp göresin; Müslimânlar mezkûrun hakkında
ne vechile şehâdet iderler, nicedür? Eyü kimesne midür ve yâhûd i‘lâm olınduğı üzre ehl-i fesâda mu‘în
olup ihtilâtı anlar ile midür? Tamâm ma‘lûm idinüp dahı kendüyi habs idüp ıtlâk itmeyesin. Ahvâli
yanunda ne vechile sâbit olursa vuku‘ı üzre bildüresin. Sonra emrüm ne vechile sâdır olursa amel
eyleyesin.”2 şeklinde olup eşkıyaya yataklık eden kişi hakkında ayrıntılı soruşturma yapılarak bildirilmesi,
sonrasında verilecek emre göre hareket edilmesi emredilmiştir.
Bir başka örnekte “…bir-iki ay Çırpan-oğlı yigirmi nefer mikdârı yoldaşlariyle mezkûr Eldelik (?)
Ahmed Fakih evinde yataklanduğı şâyi‘ olup…”3 şeklinde olup eşkıyanın Ahmet Fakih isimli kişinin evinde
barınmış olduğunu ifade etmektedir. Cezalandırma ile ilgili aynı kayıtta yer alan “…buyurdum ki: … hakk
üzre teftîş idüp … emr-i Şer‘-i kavîm neyse icrâ idüp fesâd ü şenâ‘atleri zâhir olanlarun Şer‘ile mahallinde
haklarından gelüp…” şeklindeki ifadeler ile şeri hükümlere göre faillerin hakkından gelinmesi
emredilmiştir. Bu durum iştirak edenlere de aynı cezaların verildiğini kesin bir şekilde göstermemekle
birlikte failler arasında asli fail-feri fail ayrımına gidildiğine dair bir bilgi de içermemektedir.
Anılan suça iştirakle ilgili olarak örneğin “…Kara Süleymân bin Dâvûd içün …odası hırsuz u harâmî
yatağıdur diyü muvâcehesinde Sefer bin Alî ve İlyâs bin Nasûh nâm kimesneler şehâdet eylediler diyü
arzitdüğün ecilden mezkûr Kara Süleymân Südde-i Sa‘âdetüm'e gönderilmesin emridüp buyurdum ki:
Hükm-i şerîfüm vardukda, emrüm mûcebince mezkûr Kara Süleymân'ı kayd ü bend ile yarar âdemlere
koşup Südde-i Sa‘âdetüm'e irsâl eyleyesin…”4 şeklindeki olayda, eşkıyaya yataklık ettiği hakkında iki
kişinin şahitliği olan Kara Süleyman’ın merkeze gönderilmesi emredilmiştir. Fakat bir başka örnekte yer
alan “…Mezkûr Hacı Ahmed'ün arz olınduğı üzre yatak olup harâmîlerle mu‘âmelesi olduğı … mezbûr
Hacı Ahmed merkum Çırpan-oğlı kendünin evine gelüp gitdüğin …ikrâr ü i‘tirâf kılup… buyurdum ki:
Mezbûr Hacı Ahmed'e siyâset itdürüp…”5 ifadelerinden anlaşılmaktadır ki mütesebbib fail Hacı Ahmed,
siyaset ile cezalandırılmıştır.
Kamu görevlilerinden olan bir asesbaşının eşkıya ile alışveriş yaptığına dair bir vakıada, eğer suçu
sabit olur ise asesbaşının hapsedilmesi ve verilecek emre göre hareket edilmesi kayıtlara geçmiştir6. Bu
bakımdan suçun maddi unsurunu icra eden kamu görevlileri gibi maddi unsurunu icra etmemekle birlikte
suça iştirak eden kamu görevlileri hakkında da merkezin karar verdiği görülmektedir. Dolayısıyla
1

Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılın sonlarına doğru kısas cezaları için Maliki mezhebinin görüşü benimsenerek mütesebbib failler de
mübaşir faillerle aynı şekilde cezalandırılmıştır. Cin/Akyılmaz, ss. 240-241.
2
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1030, ss. 456-457. Aynı şekilde eşkıyalara yataklık ettiği yönünde duyum alınan bir
zimmi hakkında tahkikat yapılmasına dair olay, BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1045, s. 463.
3
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 107, s. 56.
4
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 195, ss. 127-128.
5
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 433, ss. 192-193.
6
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1371, s. 608.

109

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

denilebilir ki kamu görevlilerinin kat’-ı tarîk vakıalarında suçun asli ya da feri faili olduğu ayrımı
yapılmadan cezası hakkında merkez tarafından karar verilmiştir.
Bu anlamda kat’-i tarîk suçu bakımından Kanun-i dönemi uygulamasına bakıldığında, suça iştirak
edenler hakkında da asli failler gibi şeri hükümlere göre yargılanmaları ve gereken cezanın uygulanması
yönünde kararlar verildiği görülmekte olup cezalandırma açısından asli fail-feri fail ayrımına açıkça atıfta
bulunan bir vakıaya rastlanılmamıştır.
3.5.4.Etkin Pişmanlık
İslam ceza hukukuna göre kat’-ı tarîk suçunu işleyen bir kişi, henüz kolluk kuvvetleri tarafından
yakalanmadan pişmanlık gösterir, yağmaladığı malları iade etmek suretiyle teslim olursa hadd cezası
düşer. Fail hakkında kamu davası düşmekle birlikte eğer kasten öldürme suçunu işlemiş ise kısas cezası
verilecektir. Yine hırabe suçu işlenirken, bu suç ile ilgisi olmayan diğer hadd suçlarının cezası da
verilecektir1.
İncelemiş olduğumuz Kanun-i dönemi itibariyle eşkıyalık suçunu işlemiş ve ardından etkin
pişmanlıkta bulunmuş faile işaret eden vakıaya rastlanamamıştır.
4. KAT’-I TARÎK SUÇUNUN İSPATI
İslam Osmanlı hukuk sisteminde, davanın taraflarından davacının iddiasını uygun deliller ile ispat
etmesi beklenir. Başka bir deyişle ispat yükü davacı taraftadır. Davacı taraf iddiasını şahitle ispat
edebileceği gibi davalının ikrarıyla da suçun sabit olması mümkündür2.
Kat’-ı tarîk suçu, iki şahidin şehadeti ile kanıtlanabilir3. Kanun-i döneminde anılan suç için en az iki
erkek kişinin şahitliğinin aranmış olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Örneğin, Adil isimli köyde yaşayan
Kara Süleyman bin Davut’un haramilere yataklık yaptığı, Sefer bin Alî ve İlyâs bin Nasûh adlı iki kişinin
tanıklığı ile sabit bulunmuştur4.
Şahitlerin eşkıya ile karşı karşıya gelen, saldırıya uğrayan kişilerden olması caizdir. Bununla birlikte
söz konusu şahitler kendileri lehine bir tanıklıkta bulunamaz. Böyle bir durumda başka kişiler onlara
şahitlik edebilecektir5. Örneğin, birkaç suhte Sarandaloz adındaki zimmiyi soyup katletmek üzereyken
yardıma gelenlerden Veli adındaki kişi, kölesi Ali’nin suhteler tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş,
suhtelerin inkârı üzerine çok sayıda Müslümanın şehadeti ile suçun sabit olduğu kabul edilmiştir6.

1

Avcı (2014) Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 402.
Ekinci, Ekrem Buğra (2014) Osmanlı Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Arı Sanat Yayınevi, ss. 386.
3
Udeh, Cilt: 2, s. 723.
4
“…Âdil nâm karyeden ayartmacı olan Kara Süleymân bin Dâvûd içün; "Halîl Hâce nâm kimesnenün Çatalca nâm câriyesin ayardup
esbâbıyla odasına iletüp satup andan mâ-adâ odası hırsuz u harâmî yatağıdur." diyü muvâcehesinde Sefer bin Alî ve İlyâs bin
Nasûh nâm kimesneler şehâdet eylediler." diyü arzitdüğün ecilden mezkûr Kara Süleymân Südde-i Sa‘âdetüm'e gönderilmesin
emridüp buyurdum ki…” BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 195, ss. 127-128.
5
Udeh, Cilt: 2, s. 723.
6
“…İstanbul cânibine müteveccih olup kasaba-i mezbûre makābirinün civârında Ayazma yanında Sarandaloz nâm zimmîyi yapışup,
soyup katl eylemek istedüklerinde mezbûr zimmî feryâd itdükde etrâfda olan ehl-i hırfet ile kasabadan dahı niçe Müslimânlar ve
zimmîler varduklarında mezkûrûn sûhteler ok atup kılıç ve bıçak çeküp kasaba-i mezbûre câbîsi Velî nâm kimesnenün Ali nâm
kulın ok ve bıçak ile urup katl idüp ba‘dehû okları ve kılıçları niçe ceng ü cidâl ile bırakdurılup vakt-i gurûbda meclis-i Şer‘a ihzâr
olınup istimâ‘ olındukda maktûl-i mezbûrun mevlâsı mezbûr Velî: ‘Kulum Ali'yi mezbûrûn sûhteler katl eylemişdür. Mezbûr Yûsuf
ok ile urup ve Esedullâh bıcağla urdı; kısâsını mezbûrlardan taleb iderin’ didükde merkøm sûhteler: ‘Ok ve yay ve kılıç bizümdür?
Ammâ bir kimesne katl eylemedük’ didüklerinde, Müslimânlardan cemm-i gafîr: ‘Mezbûrı, mezkûrûn sûhteler katl eylemişdür;
ehl-i fesâdlardur. Ale'lhusûs mezbûr emîr Esedullâh, ehl-i fesâdun re’îsidür. Bir niçe def‘a mezbûr Yusûf ile ba‘zı sûhteler ile
ahşâma karîb etrâfa gidüp kuşluk zamânında yine imârete gelüp ehl-i fesâd bedbahtlardur’ diyü şehâdet itdüklerinde istifsâr
olınup dâ’imâ fesâd ü şenâ‘at üzre oldukların arz eylemiş...” BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 904, s. 402.
2
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Yine suç eylemlerini gerçekleştiren şüphelilerin ikrarı ile anılan suçun kanıtlanmış sayıldığı
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Örneğin, Canik Sancağı’nda reayanın yollarını kesen ve zulmeden suhte ve
levendat taifesinden yakalanan iki kişinin suçlarını şeriye mahkemesinde ikrar ettikleri ve sicile geçirildiği
kayıtlarda yer almıştır1.
Söz konusu örnekler ışığında şeri hukuk hükümlerinin Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçunun
ispatı bakımından da uygulanmış olduğu görülmektedir.
5. KAT’-I TARÎK SUÇUNUN CEZASI
Yol kesme suçunun cezaları, Kuran’da sayılmış olmakla birlikte, hangi fiile hangi cezanın verilmesi
hususunda mezhepler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Çalışmamızda ise Kanun-i dönemindeki
Osmanlı uygulaması incelendiğinden Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınacaktır. Hanefi mezhebine
göre Kuran’da bu suç için belirtilen cezalar, suçun ağırlığına göre sıralanmıştır. Buna göre yol kesme
suçunun cezası; yalnızca yol kesip mal almayıp, insan öldürülmemesi halinde sürgündür. Hanefi
mezhebine göre buradaki sürgünden kasıt hapsetmektir. Yalnızca mal alınması halinde sağ el ve sol
ayağın bilekten kesilmesi, yalnızca insan öldürülmesi halinde ölüm2, hem insan öldürülmesi hem de mal
alınması halinde ise önce el ve ayakların çaprazlama kesilmesi sonra ise suçlunun asılarak öldürülmesidir.
Zira burada ölüm cezası ayette “salb” ifadesi ile belirtilmiştir3. Fakat salb ifadesinden kastedilen fiilin ne
olduğu İslam hukukçuları arasında tartışmalıdır. Ebu Hanife salb ifadesini, suçlunun öldürüldükten sonra
bir yere teşhir amacıyla asılması şeklinde yorumlarken, Ebu Yusuf suçlunun asılmak suretiyle öldürülmesi
şeklinde yorumlamaktadır4.
Kanun-i döneminde yaşanan eşkıyalık olaylarında, suçluların yakalanıp durumun merkeze
bildirilmesi aşamasında bir tedbir olarak hapsin uygulanmış olduğu görülmektedir. Örneğin, yaylakta ev
basan otuz üç kişiden yakalanan altı kişi, Divane Hasan isimli kişinin yolunu keserek yaralamak suretiyle
mallarını çaldıklarını da ikrar etmeleri üzerine hapsedilmiş ve durum sicil altına alınıp merkeze
bildirilmiştir5.
Hanefi mezhebi, yol kesen fakat mal almayıp adam öldürmeyen eşkıyaya hapis cezasının
verilmesi gerektiğini kabul etmiş olup Kanun-i dönemi itibariyle bu kuralın uygulanmış olduğu
görülmektedir. Örneğin “…Hâliyâ Hâkî ve Söhrâb nâm kimesneler Budak-özi kazâsında yigirmi-otuz atlu
ile gezüp re‘âyâya te‘addî itdükleri i‘lâm olınmağın ele getürilmelerin emr idüp buyurdum ki: Vardukda,
mezkûrları her ne tarîk ile olursa ele getürüp habs idüp Südde-i sa‘âdet'üme arz eyleyesin.”6 şeklinde
kayıtlara geçen olayda eşkıyanın toplu şekilde hareket ederek reayaya saldırdığı, zulmettiği bildirilmiş
fakat herhangi bir yaralama, öldürme veya mal çalmadan bahsedilmemiştir. Dolayısıyla yalnızca
korkutma eyleminin olduğundan hapis cezası verilmiştir.
Yol kesenlerin adam öldürmeyip yalnızca mal almaları halinde sağ el ve sol ayağın bilekten

1

“…sûhte ve levend tâ’ifesinden haylî ehl-i fesâd cem‘ olup âlet-i harb ve tüfeng ile âyende vü revendenün yollarına inüp kurâ
halkına salkun salup husûsan Canik sınurında Demir nâm karyede salkun salar iken iki neferi ele gelüp karye halkından iki
kimesne mecrûh idüp meclis-i Şer‘de ikrâr idüp ikrârları sicill olındukdan sonra…” BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No:
487, ss. 215-216.
2
Hanefi mezhebine göre buradaki ölüm cezası bir hadd cezası olup asmadan uygulanacağı kabul edilmektedir. Udeh, Cilt: 2, s.
729.
3
Aydın (2014) s. 183; Cin/Akyılmaz, s. 262.
4
Cin/Akyılmaz, s. 263; Bardakoğlu, Ali (1995) İslam Ansiklopedisi, “Eşkıya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, Cilt:
11, s. 466.
5
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 211, ss. 100-101.
6
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 767, ss. 338-339.
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kesilmesi cezasının uygulanacağı kabul edilmiştir. Kanun-i dönemi uygulamalarına baktığımızda bu yönde
de cezaların verilmiş olduğu görülmektedir. Örneğin, Bursa Beyi tarafından gönderilen mektupta1
“…livâ’-i mezbûrun … ehl-i fesâd ve eşkıyâ vefret üzre olup…. ehl-i fesâd günden güne ziyâde olup evler
basılup âdemler katl olınmakdan hâlî değildür.” şeklinde bölgesinde eşkıyaların çokluğunu bildirmiş;
bunun üzerine padişah tarafından “Buyurdum ki:… arz itdüğün üzre zâhir olan ehl-i fesâdı … her
kandeyse ele getürüp kādî ma‘rifeti ile ahvâlin Şer‘-i Şerîf üzre teftîş idüp Şer‘ile lâzım geleni eger salb ü
siyâsetdür, eger kat‘-ı uzvdur, mahallinde icrâ idüp yirine koyup…” şeklinde emir verilmiştir. Buna göre
eşkıya yakalanacak ve gerçekleştirmiş oldukları eyleme göre kat’-ı uzv cezası gerektirene bu ceza
uygulanacaktır. Bir başka kayıtta ise verilecek ceza belirtilirken “…ehl-i fesâd eger … her kanda ise ele
getürüp ahvâllerin şer‘le teftîş idüp eğer salb ü siyâyesete veya kat‘ı uzva müstahıkk ola Şer‘le lâzım
geleni ters idüp yerine koyasın…”2 ifadeleri kullanılmış olup buna göre suç tipini oluşturan eylemler hangi
cezayı gerektiriyorsa o cezanın uygulanması; yani ya salb ya kat’-ı uzv ya da kat’-ı uzv cezası uygulanarak
suçlunun salb edilmesi emredilmiştir.
İslam Osmanlı ceza hukukuna göre eşkıyanın korkutmak suretiyle mal almaması fakat adam
öldürmesi halinde cezası ölüm olacaktır. Örneğin İznik kadısına yazılan hükümde “… kazâ’-i İznik'den
Akçasar'a giderken tarîk-ı âmm üzre maktûl olan hâtûnları katl iden harâmîlerden Kara Mehmed ve Resûl
nâm kimesneler kazâ’-i İznik'de sübaşılık iden Karamanlu Hasan içün zikr olınan hâtûnlarun Akçasar'a
gitmelerinden bize haber virüp delîl olmışdı didüklerinde, İznik ahâlîsinden niçe kimesneler mezkûr
Karamanlu Hasan hakkında eyü kimesne işitmezüz; yola ve bele iner harâmî işidürüz diyü haber
virdüklerin arz eylemişsin. İmdi, mezkûra siyâset olınmasın emr idüp buyurdum ki: Mezkûr Karamanlu
Hasan'ı siyâset itdürüp emr-i şerîfüm yirine varduğın yazup bildüresin.”3 siyaset ile cezalandırılması
emredilmiş olan eşkıyanın kamuya ait yolda birden fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmiş fakat mal aldığından
bahsedilmemiştir. Bu bakımdan buradaki siyasetin ölüm cezası şeklinde uygulanmış olduğu söylenebilir.
Eşkıyanın yol kesip hem mal alıp hem de adam öldürmesi halinde salb ile cezalandırılacağı Hanefi
mezhebi tarafından kabul edilmiştir. Kanun-i dönemi uygulamasına baktığımızda bu yönde de cezaların
verilmiş olduğu görülmektedir. Örneğin 973 senesinde Seferihisar ve Ankara yörükleri kadılarına yazılan
kayıtta yer alan “…Karye-i Okçubaşı'nda sâkin Aişe oğlu dimekle ma‘ruf bedbahtın sâbıkâ nice hırsızlığu
sâbit olduğundan gayri Şılık(?) nâm karyeden Kara nâm kimesnenin evin basup malın alup iki kimesne
katl idüp şer‘ ile sâbit oldukdan sonra salbine hüccet virilüp siyaset olunmak sadedinde iken…”4 ifadeleri,
suçlunun ev basıp hem mal çalıp hem de iki kişiyi öldürdüğünü, bu sebeple salb edilmesi yönünde
mahkeme kararı alındığını açıkça göstermektedir.
Sonuç olarak bu örneklerden yola çıkıldığında, Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçu bakımından
verilen cezalarda, Kur’an’da yer alan ve Hanefi mezhebi tarafından benimsenen düzenlemelere uyulduğu
söylenebilir.
Diğer taraftan kat’-ı tarîk suçunu işledikleri belirlenen kişilere, Kur’an’da belirlenmiş olan hapis,
kat’-ı uzv, ölüm ve salb cezaları dışında kimi zaman kürek cezasının uygulanmış olduğu da kayıtlardan
anlaşılmaktadır. Örneğin, “…Kara İlyâs-oğlı Alemşâh dimekle ma‘rûf kimesne ehl-i fesâd ve harâmî vü
şerîr olup müslimânlarun evlerin ve değirmenlerin basup cebren esbâbların alup meclis-i şer‘-ı şerîfe
da‘vet olundukda itâ‘at itmeyüp varan âdeme şetmidüp ok ve kılıç ile cengidüp tağlara kaçup tahassun
idüp …. arzeyledüğün ecilden buyurdum [ki]: Varıcak göresin; bu husûslar vâkı‘ ise mezbûrı her kande ise

1

BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 880, ss. 391-392.
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1196, ss. 670-671.
3
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 505, s. 223.
4
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1457, ss. 786-787.
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bulup hüsn-i tedbîr ü tedârükle ele getürüp dahı yarar âdemlere koşup Südde-i Sa‘âdetüm'e irsâl
eyleyesin ki küreğe konıla…”1 şeklindeki kayıtta ev basıp mal çalan, yakalanmak istendiğinde savaşarak
dağlara kaçan haraminin küreğe konulmak üzere merkeze gönderilmesi emredilmiştir. Burada Osmanlı
Devleti’nin zaman zaman yapmış olduğu gibi kürekçiye duyduğu ihtiyacı gidermek amaçlı hareket etmiş
olduğu değerlendirilebilir2. Bir diğer örnek “…nâm zimmîler eşkıyâdan olup bunlar sebebi ile nâhıye-i
mezkûre zimmîleri tuğyân (taşkınlık) üzre olup itâ‘at-i şer‘ itmeyüp sâbıkâ emr-i şerîf gönderilüp ele
getürilmek buyurılmağın ele girmeyüp gaybet itmişlerdür. Bu def‘a haklarından gelinmez ise nâhıye-i
mezkûre keferesine zabt u sükûn gelmez. diyü arzitdüğün … buyurdum ki: Hükm-i şerîfüm vardukda,
gereği [gibi] ikdâm ü ihtimâm idüp zikrolunan zimmîleri her kande ise ele getürüp bu bâbda sâbıkâ virilen
hükm-i şerîfüm muktezâsınca fesâd ü şenâ‘atlerine göre siyâsete müstehık olanlardan bir kaç neferin
siyâset idüp bir kaçın küreğe konmak içün Südde-i Sa‘âdetüm'e gönderesiz...”3 şeklinde olup işlemiş
olduğu suç gereği siyaset edilmesi gerekenlerden birkaçının siyaset edilmesi, birkaçına ise kürek
cezasının verilmesi emredildiğinden, değerlendirmemizi desteklemektedir.
Ayrıca şeriye mahkemelerine davet edildiği halde iştirak etmeyen, kanuna uymaları tembih
edildiği halde reddeden ve savaşan eşkıyanın, savaşırken ölmesi halinde kanının heder olacağı ve
öldürenin bu sebeple sorumlu tutulmayacağı kabul edilmiştir. Bu yönde Ebussuud Efendi’nin vermiş
olduğu fetva aşağıda yer almaktadır.
MESELE: Zikr olan haramiler nisab miktarı mal alıp, sahipleri vâlî-i memlekete gelip feryâd
ettiklerinde, vâlî hakların alıvermeğe ve şerî'ate da'vet eylemeğe adamlar gönderip, anlar dahi zikr
olunan haramilere mülâkî olup, şerîate davet edip ve "erbâb-ı hukuka hakların verin" dedikte, itaat
eylemeyip muharebeye mübaşeret eylediklerinde şer'an anlar ile kıtâl helâl olur mu?
EL CEVAP: Erbâb-ı hukuk anlar ile bile olup, yâhud mekânları ma'lûm olucak, mal sahiplerine
verilmek için kıtâl olucak, haramilerden katı olunanların katli helâl olup, demleri heder olur. Eğer bile
olmayıp ve mekânları, ma'lûm değil ise kati edene diyet lâzım olur4.
Kanun-i döneminde de uygulamanın bu yönde olduğu birçok olaydan anlaşılmaktadır. Örneğin,
“...Anun gibi cem‘iyyet üzre olanları ileri ile ele getürmelü olduklarında muhârebe vü mukātele iderlerse
ol hînde katl olanlarun hakları heder olup kātilden sü’âl olınmaya.”5 ifadesiyle kat’-ı tarîk suçunu
işledikleri sabit olan topluluğun, yakalanmamak için savaşması ve öldürülmeleri halinde, öldürenlerin
sorumlu tutulmayacağı belirtilmiştir. Yine halktan bazı kişiler, savaşırken öldürdükleri eşkıyaların yakınları
tarafından suçlandıkları yönünde şikâyette bulunduğunda, aynı şekilde suçu sabit olanların kanlarının
heder olduğu dolayısıyla öldürme fiilinden sorumlu olmayacakları bildirilmiştir6. Kanun-i dönemi
mühimme kayıtlarında bu hususla ilgili benzer ifadelere rastlanılmıştır.
6. KAT’-I TARÎK SUÇUNUN KANUN-İ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE CEZA MUHAKEMESİ BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

1

BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1304, s. 265.
Kılınç, Ahmet (2015) ‘Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili’, Belleten, Cilt: LXXIX, Sayı: 285,
ss. 546-548.
3
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 197, ss. 128-129.
4
Düzdağ, ss. 151-152.
5
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 411, s. 184.
6
“…zikrolunan karye halkından ba‘zı kimesneler Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp mezbûr Bâlî içün; "Müfettişler emr-i şer‘le hakkından
geldükleri kuttâ‘u't-tarîk olan Mahmûd'un yoldaşı olup müfettişler ahzitmek istedükde itâ‘at-i şer‘ itmeyüp yoldaşı ile el
virmeyüp ceng iderken katlolunmış iken; "Siz katlitdinüz!" diyü vârisleri bizi rencîde idüp hayfitmekden hâlî değillerdür." diyü
bildürdiler. Buyurdum ki:…. ve mezbûr Bâlî dahı mezkûr kuttâ‘u't-tarîkun şerîki olup itâ‘at-i şer‘ itmeyüp ahzolunmak istedükde el
virmeyüp mukâtele vü muhârebe iderken katlolunmış ise ol makûle hırsuz u harâmînün demi hederdür.” BOA 6 numaralı
Mühimme Defteri I, Hüküm No: 641, s. 362.
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Kanun-i dönemi itibariyle işlenmiş olan kat’-ı tarîk suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve
cezalandırılması aşamasında önemli hususlar bulunmakta olup aşağıda ayrı başlıklar altında bu hususlar
ele alınacaktır.
6.1.Gizli Soruşturma
Günümüz ceza muhakemesinde uygulanan soruşturmanın gizliliği ilkesi, soruşturma işlemlerinin
düzgün bir biçimde yürütülmesi ve suçsuzluk karinesi çerçevesinde şüphelinin korunabilmesine hizmet
eden önemli bir ilkedir1.
Kanun-i döneminde gerçekleşen kimi kat’-ı tarîk vakıalarında geçen “…kimesneye ifşâ itmeyüp
hufyeten tetebbu‘ eyleyüp hakîkat-i hâli ma‘lûm idinüp…”2, “…bu husûsı ifşâ itmedin yarar âdemler ta‘yîn
idüp hufyeten tecessüs ü tefahhus itdürüp…”3 veya “…bu husûs kimesneye ifşâ itmeyüp… tecessüs
idüp…”4 gibi ifadeler, soruşturmanın gizli yürütülmesine özen gösterildiği yönünde bilgi vermektedir.
6.2.Kesin Hüküm Bulunmaması İlkesi
Günümüz hukuk sisteminde hukuk ve ceza muhakemelerinde uygulaması olan söz konusu ilke
gereği, bir davanın görülebilmesi için aynı konuda daha önceden açılmış ve kesin hükme bağlanmış bir
davanın bulunmaması şarttır5. İslam Osmanlı hukuk sisteminde de hukukunun temel kaynaklarından
Kuran, sünnet ve icmaya aykırı şekilde verilen kararlar, zulmen verilen kararlar ve töhmet altında verilen
kararlar tekrar incelemeye alınmakla birlikte esas olarak kadı tarafından verilen kararlar kesin kabul
edilmektedir6.
Bu anlamda Kanun-i dönemi vakıalarında, kat’-ı tarîk suçu ile ilgili dava görülebilmesi için daha
önceden aynı suç ile ilgili bir davanın görülüp karara bağlanmamış olması şartı aranmıştır. Örneğin
kayıtlarda geçen “…da‘vâ-yı hak ider kimesneler var ise … bir def‘a şer‘le faslolmayup … itmeyen
kazıyyelerin şer‘le hak üzre dikkat ü ihtimâm ile teftîş idüp göresiz….”7 gibi ifadeler bu hususa işaret
etmekte olup örnekleri çoğaltılabilir. Dolayısıyla Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçları bakımından ceza
muhakemesinin önemli kurallarına titizlikle uyulmuş olduğu söylenebilir.
6.3.Adil Yargılanma İlkesi
Hanefi mezhebine göre ceza yargılamasında gıyabta hüküm verilemeyeceği kabul edilmiştir8. Ayrıca
İslam Osmanlı ceza hukukuna göre davacı, mahkemeye sunacağı delillerle iddiasını ispat etmekle
yükümlü iken davalının savunma hakkı mevcuttur9. Bu anlamda tarafların bir arada iken davanın
görülmesi, usul kurallarının gereği gibi uygulanabilmesi, hakikate ulaşılması yani adil yargılanma
açısından önemlidir.
Bu hususla ilgili olarak kat’-ı tarîk vakıalarının Kanun-i dönemi itibariyle incelenmesinde, kayıtlarda sık
rastlanan “…husamâyı berâber idüp … teftîş …”10, “…bilfi‘il hakkı da‘va ider kimesne varsa husemayı

1

Okuyucu-Ergün, Güneş (2010) ‘Soruşturmanın Gizliliği’, AÜHFD, Cilt: 59 (2), ss. 244-245.
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 268, s. 168.
3
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1395, s. 315.
4
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 142, ss. 123-124.
5
http://www.mevzuat.gov.tr, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, md. 114/1-i; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
md. 223/7.
6
Cin, Halil/Akgündüz, Ahmed, (1995) Türk Hukuk Tarihi, Cilt 1, İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 399.
7
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1056, s. 130.
8
Akman, s. 32.
9
Özkorkut Ünal, Nevin (2016) Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik, Ankara, Turhan Kitabevi, s. 46.
10
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 721, s. 408.
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berâber idüp … hak üzre teftiş idüp…”1 ya da “…berâber idüp husemâ muvâcehesinde … teftîş idüp
göresin.”2 gibi ifadeler, davanın taraflarının bir araya getirilerek davanın görülmesine verilen önemi
ortaya çıkartmaktadır. Söz konusu örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla Kanun-i dönemi itibariyle kanun
koyulması, kanunun uygulanması ile birlikte kanunun nasıl uygulanması ile ilgili olarak usul kurallarına da
önem verildiği görülmektedir.
6.4.Cezaların Şahsiliği İlkesi
Cezaya, suçu işleyen kişi tarafından katlanılması anlamına gelen cezaların şahsiliği ilkesi İslam
Osmanlı ceza hukukunda esastır. Bununla birlikte akile ve kasame adı verilen iki uygulama bu ilkenin
dışında kalan istisnalardır3.
Kanun-i döneminde gerçekleşen kat’-ı tarîk vakıalarında da cezaların şahsiliği ilkesinin esas alınmış
olduğunu “…Ammâ bu bahâne ile bî-günâh olanlara te‘addî olmakdan …ziyâde hazer idesin.”4, “…Ammâ;
bu bahâne ile … kendü hâllerinde olanlara dahlolunmakdan … ziyâde ihtiyât idüp … hazer eyleyesin.” 5 ya
da “…hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye zulm u hayf olmakdan hazer eyleyesin.”6 gibi ifadelerden yola çıkarak
söyleyebiliriz. Bu da bize göstermektedir ki, anılan dönem itibariyle kat’-ı tarîk suçunu işleyenler dışında
kalan reayanın, suçun cezalandırılması aşamasında zarar görmemesi önemsenmiştir.
6.5.Umumi Caydırıcılık İlkesi
Kat’-ı tarîk suçlarına verilen cezalarda, devletin umumi caydırıcılığı da hedeflediği, anılan dönem
vakıalarında sıklıkla geçen “…haklarından gelesin ki sâ’irlerine mûcib-i ibret vâkı‘ ola.”7, “…eşkıyâyı … ele
getürüp haklarından geleler ki, sâyir ehl-i fesâd ü şenâ‘ate mûcib-i ıbret ü nasîhat vâkı‘ ola.”8 ya da
“…fesâd ü şenâ‘ati … sâbit ü zâhir olanlarun haklarından geldüresin ki sâ’ir eşkıyâya mûcib-i ibret ola.”9
gibi ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu tip örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dolayısıyla Kanun-i döneminde
kamu düzeninin tesis edilmesi ve bozulmasının önüne geçilmesi anlamında, kat’-ı tarîk suçlularına
mutlaka ceza verilmesi önemsenmiştir. Buna göre faillerin cezasız kalmaması, reayanın hukuki güvenlik
içerisinde olduğunu hissetmesini ve kamu otoritesine olan güvenini tazelemesini sağlamıştır denilebilir.
Ayrıca faillere verilen cezaların özellikle mahallinde icra edilmesi, sayısız olayda “…fesâd ü
şenâ‘ati Şer‘ile ve kānûn ile sâbit olanları … mahallinde lâzım geleni icrâ idüp yirine koyup…”10 şeklinde
yer alan ifadelerden anlaşılmaktadır. Hatta suç işleyip başka bölgeye kaçmış olan faillerin
cezalandırılmaları amacıyla suçu işlemiş oldukları yere gönderildiğini gösterir “…ehl-i fesâdun müşârunileyh haklarından gelmek istedükde, kaçup havâss-ı hümâyûna ilticâ idüp emînler ve âmiller virmeyüp
ınâd iderler ise, te’hîr itdürmeyüp müşârun-ileyhün varan âdemine teslîm idüp mahalline gönderesiz ki,
şer‘le haklarından geline…”11 şeklinde kayıtlar da mevcuttur. Bu da aynı şekilde reaya tarafından söz
konusu suçun faillerinin cezasız kalmadığını görmesi, devlet otoritesini hissetmesi, hukuki güvenliğin
tesis edilmesi bakımından oldukça önemlidir.

1

BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 1478, s. 798.
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 137, s. 121.
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Cin/Akyılmaz, s. 249; Pamir, Aybars (2005) ‘İslam ve Osmanlı Hukuku’nda Kasame Müessesesi’, AÜHFD, Cilt: 54, Sayı: 4, s. 350.
4
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 577, s. 256.
5
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri I, Hüküm No: 44, ss. 47-48.
6
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 182, ss. 148-149.
7
BOA 3 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 716, ss. 316-317.
8
BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 914, s. 59.
9
BOA 5 numaralı Mühimme Defteri, Hüküm No: 185, s. 150.
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BOA 6 numaralı Mühimme Defteri II, Hüküm No: 1399, s. 317-318.
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SONUÇ
İslam Osmanlı hukukunun hadd suçlarına dahil etmiş olduğu kat’-ı tarîk suçu, Kanun-i Sultan
Süleyman döneminde de gerçekleşmiştir. 1558-1560 ve 1564-1566 tarihleri arasında gerçekleşen 5133
vakıanın, yaklaşık yüzde sekizi eşkıyalık vakıası olduğundan bu suç tipinin çok fazla devlet gündemine
gelmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu suçun takibi şikâyete bağlı olmadığından, kamu
görevlilerinin tespiti ya da duyum alması halinde suç soruşturulduğundan, yaşanan olayların büyük
çoğunlukla kayıtlara geçmiş olduğu, bu bakımdan da Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçunun, kamu
düzenini çok fazla bozmadığı değerlendirilebilir.
Hadd suçları bakımından kabul edilmiş olan zamanaşımı müessesesi, uygulamada anılan suçla
ilgili vakıalarda dikkate alınmıştır. Hâkimin takdir yetkisinin anılan suç bakımından olmadığının kabul
edildiği, incelenen belgelere yansımış olup belli sayıda şahit ile ispatlanma şartına da uyulmuştur.
Davanın daha önce görülmemiş olması, suçluların yargılanması bakımından aranan bir ön şart olmuştur.
Bu bakımdan Osmanlı hukuk sisteminde de kat’-ı tarîk vakıaları için öngörülmüş olan kurallar uygulamaya
da yansımıştır diyebiliriz.
İslam hukuk kaynaklarından Kuran’ın Maide Suresi’nde düzenlenmiş olan bu suç tipi aynı
zamanda Kanun-i’nin Umumi Kanunnamesi’nde de yer almıştır. Yine dönemin önemli
Şeyhülislamlarından olan Ebussuud Efendi’nin konu ile ilgili fetvaları bulunmaktadır. Bu bakımdan kat’-ı
tarîk suçunun kanunilik unsurunu taşıdığı tartışmasızdır. Bu hususun aynı zamanda Kanun-i Sultan
Süleyman’ın kanun yapıcılığına verdiği öneme de işaret ettiği söylenebilir.
Suçun maddi unsuru ile ilgili olarak fiilin şehirlerarası yollarda işlendiğine işaret eden ifadeler
olduğu kadar şehir içinde evler basılarak işlendiğine de işaret eden ifadeler vakıalarda yer almıştır. Bu
konuda Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf’un, anılan suçun şehir içinde işlenebileceğine dair görüşünün,
Kanun-i dönemi itibariyle Osmanlı ceza hukuku sisteminde de kabul edilmiş olduğu ve uygulamaya
yansıdığı söylenebilir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin söz konusu görüşe atıf yapan fetvasının
bulunması da bu tespiti kuvvetlendirmektedir. Ayrıca suçun cebir ve zor kullanma yoluyla yapıldığına
işaret eden ifadeler de vakıalarda bulunmaktadır. Bu bakımdan suçun tespiti aşamasında, suçun maddi
unsurları hakkındaki kanuni düzenlemelere uygulamada dikkat edilmiş olduğu söylenebilir. Anılan suçun
tespitinde, suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığı bakımından da dikkat edilmiş olduğuna işaret
eden vakıalara rastlanılmıştır. Yol kesme suçunun, özellikle isyan suçundan ayırt edilmesinde, manevi
unsur üzerinde durulmuş olduğu değerlendirilebilir.
Suçun kamu görevlileri tarafından işlenmesi halinde cezasının merkez tarafından verilmesi,
yapmış olduğumuz bir diğer önemli tespittir. Buna göre Kanun-i döneminde kat’-ı tarîk suçunu, kamu
görevlilerinden en sık sipahiler işlemiş olup cezasının mutlaka merkez tarafından tespit edildiği, kadının
yalnızca soruşturmayı gereği gibi yaparak belgeleri merkeze gönderdiği görülmektedir. Bu husus, kamu
düzenini bozanların kamu görevlisi olması halinde, reayanın devlet otoritesine olan güvenin sarsılmış
olması ihtimaline karşı, devletin almış olduğu bir tedbir olarak değerlendirilebilir. Buna göre kamu
görevlisinin cezasının tespiti yöre kadısına bırakılmayıp merkez tarafından belirlenerek, gerekli cezanın
verilmesi garanti altına alınmış olmaktadır. Cezanın -sipahi olsun olmasın- suçluya, suçu işlediği mahalde
uygulanmış olması ise yine reayanın devlet otoritesine güvenini tesis etmekte bir diğer önemli noktadır.
Zimmiler açısından bakıldığında, kat’-ı tarîk suçunu işleyen tarafta oldukları gibi suçun mağduru
oldukları da görülmüştür. Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti’nin Kanun-i döneminde de zimmilere
İslam ceza hukukunu uygulamış olduğu, tıpkı Müslümanlar gibi suçun cezası ne ise zimmilere verilmiş
olduğu, suçun mağduru olduklarında da bir farklılık olmadan suçluların cezalandırılmış olduğu
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Kanun-i döneminde ceza kanunlarının Osmanlı reayasına eşitlik
içerisinde uygulanmış olduğu ve zimmilere karşı farklı uygulamalara gidilmediği, dolayısıyla teorik
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bilgilerin pratikteki olaylarla uyumlu olduğu söylenebilir.
Ceza muhakemesi ilkeleri açısından değerlendirildiğinde ise kat’-ı tarîk vakıalarında Kanun-i
dönemi itibariyle, cezaların şahsiliği ilkesi, adil yargılanma ilkesi, umumi caydırıcılık ilkesi, gizli soruşturma
ilkesi gibi önemli ilkelerin dikkate alındığı, olayların büyük çoğunluğunda bu ilkelere uygun şekilde
soruşturma ve kovuşturmanın yapılması gerektiğinin belirtildiği hatta aynı vakıada söz konusu ilkelerin
birkaç defa anıldığı görülmüştür. Bu bakımdan Kanun-i Sultan Süleyman’ın kanun koyucu olduğu kadar
kanun uygulayıcısı olarak da Osmanlı Devleti tarihinde ve Türk Hukuk Tarihinde önemli bir yere sahip
olduğu değerlendirilebilir.
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Divan-ı Hümâyun’un Denetlenmesinde Kanuni Döneminde Başlayan Bir Yöntem: Kafes
Arkası Denetim
Gamze Nur Şahin
KTÜ- Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 3 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
ÖZET
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Divan-ı Hümâyun’un padişah tarafından denetimi için yeni
bir usul başlamıştır. Divanın yapıldığı “divanhane” denilen salona, haremden açılan bir pencere
yaptırılmıştır. İçeride birinin olup olmadığını anlamaya imkân vermeyecek şekilde sıkı parmaklıklarla
örülmesi dolayısıyla bu yapıya “kafes” adı verilmektedir.
“Kafes” adı verilen bu yapı Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren doğan yeni bir denetim
türü olan “kafes arkası denetim usulüne” vücut vermiştir. Bildiri kapsamında, kafes arkası denetimin,
orijinalliği yanında, Divan-ı Hümâyun’a ve şura prensibine kazandırdıklarının ve kaybettirdiklerine dikkat
çekilmeye çalışılacaktır. Kafes arkası denetim, Divan- Hümayun’un gelişmesine mi yoksa yozlaşmasına mı
etki etmiştir? Bu ve benzeri problemlerin çözümüne odaklanmanın yanında, yeni bir denetim türü olan
kafesin şura prensibine katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kanuni döneminden itibaren padişahların divan toplantılarına artık çok istisnai durumlar
haricinde katılmamaları ve divanın veziri azam başkanlığında toplanmasının kural haline gelmesi kafes
arkası denetim usulüne ihtiyaç doğurmuş olmalıdır. Kafes arkası denetim usulü sayesinde padişahın,
toplantıların işleyişi üzerinde de her zaman gözetim ve denetimi devam etmiştir. Padişah toplantıya
katılmasa da gölgesi her zaman divanın üzerinde olmuştur. Divan-ı Hümâyun üyeleri padişahın toplantıyı
dinleyip dinlemediğini bilmedikleri için her zaman padişah tarafından takip edildikleri varsayımı altında
dikkatli davranmak zorunda kalmışlardır ve toplantılar tam bir ciddiyet içinde yapılmıştır.
Kanuni gibi otoritesi kuvvetli bir padişah tarafından böyle bir denetim usulüne ihtiyaç duyulması
ilginçtir. Bu denetim usulüne başvurulmasında ilk neden olarak akla, Kanuni Sultan Süleyman’ın adalete
verdiği önem gelmektedir. Divan-ı Hümâyun sadece devlet işlerinin görüşüldüğü bir şura meclisi değil
aynı zamanda halkın her kesiminin şikâyetlerini ilettiği ve davaların görüldüğü bir mahkemedir. Kafes
denetimi ile Divanın adalet dağıtıcı rolünü icra ederken yargı yetkisinin ilk sahibi padişahın doğrudan
denetimi altında olması ve davaların bu ciddiyet içinde seyretmesi sağlanmış olmaktadır.
Kafes arkası denetimin, padişahın mutlak vekili olan veziriazamın otoritesinin sınırlandırılması
noktasında da bir tedbir olduğu düşünülebilir. Ancak ters bir etki şeklinde kafes denetiminin bulunmadığı
ikindi divanının önem kazanmasına ve bu nedenle Divan-ı Hümâyun’un öneminin azalmasına da neden
olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir.
Anahtar Kelimeler: Kafes arkası denetim, Divan-ı Hümayun, Kanuni.
ABSTRACT
THE AUDIT BEHIND THE CAGE
During the reign of Kanuni Sultan Süleyman, a new method started for the control of Divan-ı
Hümayun. A new room was constructed in Harem looking at the divanhane where the meetings were
held. This structure was called "cage" because it was built with tight grilles so that it did not allow
anyone to see if sultan was inside. This structure created a new auditing method named “audit behind
the cage”. Within the scope of this paper, we will try to clarify the advantage and disadvantage of this
method and discuss the gains of shura principle, and how Divan-ı Hümayun was effected as an
institution. In addition to focusing on solving problems as such, it described the contribution of the audit
behind the cage method- a new control mechanism- to the shura principle.
From the Kanuni period, sultans started not to attend divan meetings except exceptional cases.
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Accordingly, Vezir-i azam began to preside the divan meetings. For these reasons, the audit behind the
cage might be needed. By means of the method, sultans inspected the divan during the meetings. Even
though sultan did not attend meetings, he still had his eyes on the divan. As members of Divan-ı
Hümayun didn’t know whether sultan was behind the cage, they always had to be carefull during the
meetings and all the meetings hold with seriousness.
It is interesting that such a sultan like Kanuni who had a powerful authority needed this audit
method. The first reason comes to mind regarding why it was need is that Kanuni placed importance on
justice. Divan-ı Hümayun was not only a shura council consulted with state affairs, but also a court
which all walks of life applied to. By means of the audit behind the cage method whilst Divan was
working as a court under the audit of Sultan who was the source of justice power, cases were handled
rightfully.
It might be thought that the audit behind the cage was a precaution in relation to the limitation
of Vezir-ı azam’s authorithy. It is also noteworthy that there is a divan (ikindi divanı) which convened at
Vezir-ı azam’s residence gained importance, and for this reason the importance of Divan-ı Hümayun
started to lose its power.
Key words: Audit Behind the Cage, Divan-ı Hümayun, Kanuni.
1. DİVAN-I HÜMAYUN
Osmanlı padişahı devlet güçlerinin kullanılmasında mutlak egemendir. Yasama, yürütme yargı olmak
üzere tüm devlet fonksiyonlarını elinde toplamıştır (Seyitdanlıoğlu,1999:17). Ancak bu tevhid-i kuvvâ
prensibi sadece erkin ilk sahibine işaret etmekte, pratikte ise devlet erklerinin her biri çeşitli yardımcı
müesseseler tarafından icra edilmektedir ( Ekinci,2012:238). Padişahlar ise bu yardımcı müesseseler
üzerinde denetleyici ve dengeleyici bir role sahip olmaktadır (Demir,2014:251).
Padişaha devlet erklerinin kullanımında vekalet eden en önemli müessese Divan-ı Hümayundur. Bu
önem Divan- ı Hümayun’un kelime anlamının “padişahın divanı olmasıyla da ortadadır. Divan-ı Hümayun
adından da anlaşılacağı üzere, padişahın uhdesindeki yetkileri, padişah adına kullanmaktadır. Bu kurul
organ padişaha ait yetkilerin kullanılmasında birinci derece etkili bir meclistir (Üçok vd.,2008:255). DivanHümayun, hem yasama hem yürütme hem de yargıya dair işlerin icrasında belirleyici nitelikte işleve
sahiptir (Cin ve Akyılmaz, 2008:120). Divan-ı Hümayun adeta Osmanlı devlet teşkilatının tepesinde
bulunur. Bu yüce divan merkez ve taşradaki tüm birimlerin başı olma sıfatının yanında, örfi hukuk
kurallarının yaratılmasından, yüksek yargılamaya kadar birçok görevi icra eder.
Divan-ı Hümayun’un diğer üyeleri ise padişahın kendilerini bu göreve uygun görmeleri ile iş
başına gelmiş, halkın temsilcisi olma sıfatı taşımayan, merkez teşkilatı birimlerinin başı sıfatı ile görev
yapan yüksek rütbeli memurlardır (Cin ve Akyılmaz, 2008:120). Söz konusu üyeler padişahın devleti sevk
ve idare görevini yerine getirmek için kullandığı vekillerdir. Bu üst düzey yöneticilik, kendilerine
padişahtan bağımsız bir misyon yüklemez. Bu görevliler padişahın emir ve talimatları ışığında ve onun
gözetim ve denetimi altında görevlerini icra ederler. Zira padişaha ait bir yetkiyi kullanmaktadırlar. Bu
üyelerin veziriazam, kazaskerler, kubbealtı vezirleri, nişancı, defterdar, Rumeli beylerbeyi, vezir rütbesine
ulaştıklarında kaptan-ı derya ile yeniçeri ağası olarak sıralanabilir (Üçok vd., 2008:255).
Divan- ı Hümayun aynı zamanda İslam hukuk teorisinin en önemli ilkelerinden olan şur’a prensibinin
Osmanlı Devleti’ndeki görünümüdür (Aydın, 2013:125). Halife, yürütmenin başı olarak tüm
tasarruflarında bir kurula danışma mecburiyeti içindedir. Şekli önemli olmayan bu danışma organı
mecburiyeti Müslüman Türk devletlerinde divan geleneği ile karşılanmıştır
(Cin ve
Akgündüz,2011:190). Osmanlı Devleti’nde de padişahın yetkilerini sınırlayan şura meclisi Divan-ı
Hümayundur (Aydın,2013:125). Yani Divan-ı Hümayun hem padişaha ait bir yetkiyi kullanmakta hem de
bu yetkiyi danışma mecburiyeti açısından sınırlandıran bir varlık göstermektedir.
Divan-ı Hümayun ’un başkanı kural olarak padişahtır. Zira Divan-ı Hümayun padişaha ait yetkilerin
icrasında rol oynayan bir danışma meclisidir. (Cin ve Akgündüz,2011:190-200) Ancak Fatih Sultan
Mehmet döneminden sonra giderek artan merkezileşme ile padişahların Divan toplantılarına iştirak
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etmesi seyrekleşmiş, başkanlık vazifesini veziriazam icra eder olmuştur
(Uzunçarşılı,1988:14). Kanuni
Sultan Süleyman döneminden itibaren ise Divan toplantılarına padişahın katılmaması, divanın veziriazam
başkanlığında toplanması kural haline gelmiştir
(Mumcu,1986:40).
Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti’nin en üst karar ve yürütme organıdır. Ancak fonksiyon
itibariyle bakanlar kuruluna benzeyen (Demir,2014:143) bu organ aslında bir danışma meclisidir(Cin ve
Akgündüz,2011:200). Burada alınan kararların icraî nitelik kazanması kural olarak padişahın onayına
bağlıdır (Ekinci,2012:255). Yani padişahın karar mekanizmaları dışında Divan-ı Hümayun’un kararlarının
münferit bir ortaya çıkış şekli, adlandırılışı mevcut değildir.
2. DİVAN- I HÜMAYUN’UN DENETİMİ
Divan-ı Hümayun kararlarının uygulanabilmesi için son söz padişahta olsa da, padişahların
genellikle divan kararlarına karşı çıkmadıkları görülmüştür. Padişahlar, divan zaten kendilerinin
egemenlik gölgesinde toplandığından yalnızca çok önemli saydıkları konularda verilen kararları değiştirir,
devletin günlük ve normal işleriyle ilgilenmezlerdi ( Üçok vd.,2008:260). Bu konularda her hangi bir
muhalefetleri varsa başta bildirmeyi tercih ederlerdi (Ekinci,2012:255). Bu durum kimi yazarlarca divan
kararlarının, şer’e ve kanuna aykırı olmadıkça zimmi de olsa padişahın bunları onaylama mecburiyeti
olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Cin ve Akgündüz,2011:199).
Padişahların Fatihten sonra Divan toplantılarına katılmamayı tercih ettikleri, kanuni döneminden
sonra ise bunun artık kural haline geldiğinden daha önce bahsedilmişti. Ancak padişahın divan
toplantılarına katılmaması divandan tamamen elini çektiği şeklinde anlaşılmamalıdır
(Kütükoğlu,1961:438). Zira padişahın karar mekanizmaları dışında Divan-ı Hümayun’un kararlarının
münferit bir ortaya çıkış şekli, adlandırılışı mevcut değildir. Divan’da alınan kararların icraî nitelik
kazanması kural olarak padişahın onayına bağlıdır (Fendoğlu,1996:60). Çeşitli onay mekanizmaları ile
padişah divanı denetlemiş olmaktadır.
Denetim mekanizmalarından ilki aynı zamanda Divan’ın sözlü denetimi anlamına gelen “arza
çıkma”dır. Arza çıkma, Divan-ı Hümayun toplantılarından sonra Divan üyelerinin belirli bir sıra dâhilinde
padişahın huzuruna kabul edilmeleri anlamında kullanılan bir tabirdir (Aydın,2013:143). Diğer bir
denetim mekanizması ise yazılı bir usul olan telhistir (Akyılmaz,1998:99). Veziriazam padişahın karar
vermesi gereken hususları telhis adı verilen tezkerelerle padişaha özetler, padişah ise sorulan
hususlardaki cevabını yine telhisin üzerine yazdığı kısa bir buyrukla veziriazama bildirirdi
(Fodor,2011:403). Padişahın bu yazılı kısa cevabına “telhis üzerine hatt-ı hümayun” denilmektedir
(Köksal,2006:285).
3. KAFES ARKASI DENETİM
Divan-ı Hümayun’ un denetlenmesinin üçüncü yolu da doğrudan denetim olarak da
adlandırabileceğimiz kafes arkası denetim yoludur. Kafes arkası denetimin Kanuni döneminde ortaya
çıktığı sanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı
denilen salonu izlemeye yarayan bir oda yaptırılmıştır. Veziriazamın oturduğu yerin tam üstünde
bulunan bu odanın penceresi divanın yapıldığı salona bakmaktadır (Sertoğlu,1986:179) Pencerenin sık
demir parmaklıklarla örülü ve siyah bir perdeyle örtülmüş olması bu yapının kafes olarak
adlandırılmasına sebep olmuştur. Osmanlı kaynaklarında kasr-ı adil olarak geçen bu oda, Enderun halkı
tarafından da adil köşk olarak anılmıştır (Uzunçarşılı,1988:37-38) Bu dönemden sonra yalnız kubbealtına
değil, Edirne Sarayındaki divan odasına da bir kafes yaptırıldığı bilinmektedir (Mumcu,1986:137).
Yabancı gözlemcilerin kayıtlar ve Osmanlı tarih kroniklerindeki olayları inceleyen Mumcu, kasr-ı
adilin Kanuni döneminde inşa edildiğini ve dolayla kafes arkası denetim denilen usulün bu dönemde
başladığını söylemektedir (Mumcu, 1986:41). Ancak belirtmek gerekir ki kafesin Fatih Sultan Mehmet
Döneminde inşa edildiğini iddia eden yazarlar da bulunmaktadır(İnalcık,2016:95) Ancak Fatihten sonra
da seyrek de olsa padişahların divana bizzat katıldıkları bilindiğinden Mumcu’nun iddiası daha kuvvetli
görünmektedir.
Kafes arkası denetim benzeri denetim türlerinin eski İslam devletlerinde de mevcut olduğunu
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söylemek gerekmektedir. Abbasilerde ve Harzemşahlar’da da devlet başkanlarının gizlice istişare
heyetlerini dinledikleri bilinmektedir (Köprülü,1931:185). Ancak bu mekanizmanın Osmanlılarda
yaygınlaşıp, hukuki bir alt yapıya büründüğünü söylemek mümkündür. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde ihdas edilen bu müessesenin sonraki birçok padişah tarafından da sıkça kullanıldığı
bilinmektedir. Üçüncü Murat, Dördüncü Mehmet, İkinci Ahmet ve birçok padişahın kafes arkası
denetime sıkça başvurduklarını Osmanlı tarihleri yazmaktadır (Mumcu,1986:137).
4. KAFES ARKASI DENETİM USULÜNÜ DOĞURAN SEBEPLER
Öncelikle “kanuni” döneminde bu tür bir denetime neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde durmak
gerekmektedir.
Kafes arkası denetime başvurulmasının ilk nedenini padişahın adalet dağıtma görevinde aramak
gerekmektedir. İslam hukukunda devlet başkanlarının asli görevlerinden biri halkın şikâyetlerini dinlemek
ve yakınmalara çözüm bulmaktır (Tuğluca:2016:20). Osmanlı padişahlarının daha kuruluş yıllarından
itibaren halkın sorunlarıyla “Divan-ı Hümayun aracılığıyla bizzat alakadar olduklarını Osmanlı
tarihlerinden öğrenmekteyiz. Yıldırım beyazıt yüksek bir yere çıkar, halkı dinler, haksızlığa uğrayanların
davalarını dinlerdi (Mumcu:1986:23) Kanuni Sultan Süleyman’ın da bu görevin icrası düşüncesiyle Kafes
denetimine başvurması yüksek ihtimaldir.(İnalcık,1995:90). Padişah adalet dağıtma işinin icrasına
gözcülük ederek halkın gözündeki meşruiyetini arttırmak istemektedir. Zira İnalcık’ın da ifade ettiği üzere
“egemenlik adalete sıkı sıkıya bağlıdır” (İnalcık,2005:14). Zaten 1. Süleyman’a “ kanuni “sıfatını veren de
“kanunların uygulanmasında gösterdiği titizlik olmaktadır.
Kafes arkası denetimin ortaya çıkmasında akla gelen diğer bir neden ise kul sisteminin Kanuni
dönemindeki görünümüdür. Kanuni döneminden itibaren sadece devşirme usulü ile göreve gelen devlet
görevlileri değil, devlet işlerinde memur ilmiye sınıfı dışındaki tüm kişiler padişahın kulu olarak
algılanmaya başlanmıştır (Cin ve Akyılmaz,2008:126). Kanuni Sultan Süleyman da Divan üyelerinin ilgili
oldukları teşkilatın başındaki yüksek rütbedeki memurlar olma sıfatlarını bir tarafa bırakıp, Divan
üyelerine kul sisteminin birer parçası olarak bakmaktadır. Ortadadır ki padişah, kulları üzerinde arz ve
telhis usulünden daha etkili olan doğrudan bir denetim mekanizması kurmak istemektedir.
Kafes arkası denetimin getirilmesinin diğer bir nedeni ise veziriazamın otoritesini sınırlandırma gayesi
olabilir. Fatih Sultan Mehmet’ten başlamak üzere yönetime ortak kuvvetleri sınırlandırma hareketlerinin
varlığını bilmekteyiz (Ekinci,2012:258). Veziriazamın kul kökenliler arasından seçilmesi ile başlayan bu
hareketlerden biri de Kafes arkası denetimdir. Kafes denetimi sayesinde padişah hem kulları ile aynı
istişare ortamını paylaşmayarak bir üstünlük kuruyor, hem de kafes arkasından denetime devam ederek
divana başkanlık eden veziriazamın diğer üyeler üstündeki otoritesini ve muhtemel baskısını kırmış
oluyor. Her daim hatta çoğu zaman kafes arkasında bulunmasa dahi, divan salonundaki pencerenin
varlığı padişahın otoritesini, daha doğrusu başkanlık mevkiindeki veziriazamın otoritesinden üst bir
otoriteyi üyelere ve veziriazamın kendisine hatırlatıyor.
5. KAFES ARKASI DENETİMİN DOĞURDUĞU OLUMLU SONUÇLAR
Kafes denetiminin ortaya çıkış nedenlerinden sonra, bu denetimin getirdiği fayda ve zararlar
üzerinde durmak gerekmektedir.
İlk olarak kafes arkası denetimin divan toplantılarının düzeni üzerinde olumlu bir etki yarattığı dile
getirilebilir. Divan-ı Hümayun üyeleri padişahın her an kendilerini dinledikleri varsayımına göre
davranırlardı. Zira sık parmaklıklar ve siyah perde içeride birinin bulunup bulunmadığını anlamaya imkân
vermezdi. Bu nedenle her üye kendi düşüncesini yüksek ve anlaşılır bir ses tonu ile dile getirir, üyeler
kendi aralarında gizlice veya sessizce danışıp konuşamazlardı (Ekinci,2012:255). Böylece divan
toplantıları büyük bir ciddiyet içinde geçerdi. Padişahlar hoşlarına gitmeyen bir durum vuku bulduğunda
parmaklıklara vurarak toplantıyı tatil ederlerdi. Böyle bir durum üzerine üyeler dağılır ancak veziriazam
hesap vermek üzere arza çıkardı ( Sertoğlu,1986:179) Batılı kaynaklarda kasr-ı adil için “tehlikeli
pencere” (Pakalın,1993:209) tabirinin kullanılması tam da bu sebepledir. Zira padişah her an gözlemci
durumunda olabilir ve yapılan hatalar her an toplantının tatil olması ve arz ile sonuçlanabilir.
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İkinci olarak divandaki işlerin ivedilikle görülmesi üzerinde de kafes arkası denetimin olumlu bir etkisi
vardır. Padişahın gözlerinin her an üzerlerinde olabileceği ihtimali ile üyeler önlerine gelen işler hakkında
hızlı ve kesin çözümler üretmeye gayret ederlerdi. (İnalcık,2016:95) Hiçbir işin nedensiz yere ertelenmesi
veya geri bırakılması söz konusu olmazdı. Zira padişahın tepki ve tutumundan çekinilirdi. Bu husus
üzerine bir örnek vakadan bahsetmek mümkündür:
1527 senesinde bir gün ulemadan Molla kabız isminde birinin İsa peygamberi hazreti Muhammed’e
üstün tutan bir takım iddialarda bulunması nedeniyle divana şikâyet edilmiş, vezir-i azam İbrahim paşa
bu işin görülmesini iki kazaskere havale etmiştir. Kazaskerler işi için hazırlıksız oldukları için ilmi cevaplar
üretemeyip, tehdit yoluna başvurunca, vezir- azam İbrahim paşa kazaskerleri uyarmış “size lazım gelen
ilim ile muhasebedir” diyerek davanın görülmesini bir başka güne bırakmıştır. Kafes arkasından olayı
izleyen Kanuni Sultan Süleyman toplantı sonrası arza çıkan vezir-i azamı sert bir şekilde uyarmış;
dönemin şeyhülislamı İbn-i Kemal Ahmed Şemseddin Efendi ile İstanbul Kadısı Kastamonulu Sadullah
Sadi Efendiyi divana davet edilerek ivedilikle bu işin çözülmesini emretmiştir(Uzunçarşılı,1988:37).
Kafes denetiminin faydalarından bir diğeri ise şura kalitesini arttırmasıdır. Veziriazamın diğer üyeler
üzerinde haksız bir baskı kurmasını engelleyerek, her üyenin veziriazamın görüşlerine aykırı da olsa hür
düşüncesini ifade edebilmesi sağlanmıştır. Veziriazamın padişahın mutlak vekili olma sıfatı Divan-ı
Hümayun’un danışma görevini işlevsiz hale getirebilmesinin önü kapatılmış olmaktadır. Üyelerin özgürce
düşüncelerini ortaya koyabilmelerinin kollektifliği arttırarak İslam Hukukunun temel prensiplerinden olan
şura Prensibinin kalitesini ve işlerliğini arttırmaya hizmet ettiği ifade edilmelidir.
6. KAFES ARKASI DENETİM USULÜNÜN BAZI OLUMSUZ ETKİLERİ
Kafes denetiminin aktarılmaya çalışılan faydalarının yanında, getiriliş amacına uygun düşmeyen bir
takım sonuçlara yol açtığı da iddia edilmektedir.
Bazı batılı yazarlar Kafes denilen bölmeye Harem-i Hümayun’dan geçilmesinin divan toplantıları
dolayısıyla devlet yönetimi üzerinde Harem kadınlarının etkilerini arttırdığını ileri sürmektedirler
(Mumcu,1986:138). Söz konusu dönemden itibaren devlet yönetimi üzerinde kadın oyunlarının arttığı
bir söylenmektedir (Timur,1994:171). Gerçekten Topkapı sarayında yapılan tadilatlarda kasr-ı adil ile
münasebeti olan bir yerden merdiven ile ulaşılan ve divan salonunun yanına açılmış bir delik ortaya
çıkarılmıştır. Bazen bu delik vasıtası ile harem-i hümayundan memur edilen bir kadının toplantıyı
dinlediği zannedilmektedir (Uzunçarşılı,2014:22).
İkinci olarak ise kafes arkası denetimin “ikindi divanı” olarak bilinen veziriazamın divanının önemini
arttırdığı ve divan teşkilatını zaman içinde bozulmaya ittiği ileri sürülmektedir (Halaçoğlu,1991,27;
Ekinci,2014:257; Avcı,2015:123). İkindi Divanı, Divan-ı Hümayun’da görülmeyen ikinci derecede önemde
işlerin görüşüldüğü bir divandır. Ancak hangi işlerin Divan-ı Hümayun’da hani işlerin ikindi Divanında
görüleceğini yani gündemi belirlemek veziriazam tarafından takdir edildiğinden, asli derece öneme sahip
işler kafes denetiminden kurtulmak için ikindi divanın da görüşülür olmuştur (Üçok vd,2008:261). Bu
durum zamanla ikindi divanının önem kazanarak yeni bir yönetim merkezi olmasına neden olmuştur.
Köprülüler devrinden itibaren saraydan ayrılan veziriazam dairesi, hükümet işlerinin esas merkezi haline
gelmiş, bu yeni yönetim merkezine “Bab-Ali” denilmeye başlanmıştır (Cin ve Akyılmaz,2008:145). Söz
konusu yapılanma divan teşkilatını bozulma sürecine sokmuştur. Divan-ı Hümayun’un kalemleri Bab-ı
Ali’ye taşınmıştır. Böylece yönetimin gerçek başının veziriazam olduğu bir döneme girilmiştir.
(Halaçoğlu,1991: 27; Ekinci,2014:261).
SONUÇ
Osmanlı devlet teşkilatının tepesinde padişah veziriazam ve Divan-ı Hümayun’dan oluşan üçlü bir
yapı bulunmaktadır. Her ne kadar tüm devlet erkleri teorik olarak padişahın uhdesinde toplanmış olsa
da, pratikte yetkilerini kullanırken başta veziriazam ve Divan-ı Hümayun olmak üzere çeşitli hukuki
müesseselerden yardım almaktadır. Ancak bu durum son sözün padişahta olduğu gerçeğini değiştirmez.
Söz konusu yardım ancak bir danışma veya icra vekilliği olarak adlandırılabilir. Devlet teşkilatındaki bu
genel durum içinde Divan-ı Hümayun yasama, yürütme ve yargı işlerindeki temel danışma ve icra
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meclisidir. Her biri merkez ve taşra teşkilatının amiri durumundaki yüksek rütbeli memurlardan oluşan
bu kurul en temelde “padişahın divanıdır”. Padişaha ait işleri görmektedir.
Fatih Sultan Mehmet döneminde kadar padişahlar kendi divanları olan Divan-ı Hümayuna başkanlık
ederlerken, bu dönemden sonra divana başkanlık etmekten vazgeçmişlerdir. Kanuni döneminden sonra
ise padişahlar artık divan toplantılarına kesin olarak katılmamaya başlamışlardır. Bu dönemden sonra
divan kararlarını padişaha sunmak üzere ihdas edilmiş olan arz ve telhis usulünün yanında, divanı
doğrudan denetlemek üzere kafes arkası denetim süreci başlamıştır. Divan toplantılarının yapıldığı
salona bakan parmaklıklı pencere yaptırılmış, padişahlar bu pencere vasıtasıyla zaman zaman divan
toplantılarını izlemişlerdir.
Kafes denetimine başvurulmasının altında çeşitli nedenler yatmaktadır. Bunların ilki padişahların
divana başkanlık ettikleri dönemde adalet dağıtma görevini bizzat divan sayesinde ifa etmelerine
rağmen, başkanlık vakıasının son bulması ile reayanın şikâyetlerine çözüm bulunan divan
mekanizmasından da uzaklaşılmak istenmemesidir. Zira padişahlar ancak reayanın yakınmaları ile ilgili
oldukları oranda meşruiyet kazanıp güçlü bir egemen olabilirler. Adalet dağıtma işinin icrasına tanıklık
etmek ve böylece bu işin sağlıklı yürümesini bizzat kontrol etmek için kafes denetimi ihdas edilmiştir.
Divana başkanlık eden veziriazamın otoritesini sınırlandırmak kafes denetiminin ikinci amacı
olmaktadır. Veziriazam Fatih’in Teşkilat Kanunnamesinde belirtildiği üzere padişahın mutlak vekilidir,
sözü ve yazısı padişahın sözü ve yazısı gibidir. Durum bu olmakla birlikte padişahlar son derece geniş
yetkilerle donattıkları veziriazamlarını kontrol altında tutma gereğini her zaman hissetmişlerdir. Fatih
döneminden itibaren veziriazamların hemen daima kul kökenliler arasından seçilmesi ile başlayan bu
kontrol atında tutma eğiliminin bir diğer ortaya çıkış biçimi de kafes arkası denetimdir. Kafes arkası
denetim ile veziriazamın üyeler üzerinde otorite kurması, istediği kararları çıkarmak adına onları
etkilemesi de engellenmiş olmaktadır. Her şeyden önce divan salonundaki pencerenin varlığı daima
padişahın en üstün güç olduğunu üyelere hatırlatmıştır.
Kafes arkası denetimi doğuran bir diğer neden ise kanuni döneminde kul sisteminin aldığı şekildir.
Fatih Sultan Mehmet ile kurumsal bir yapıya bürünen ve yaygınlaşan kul sistemi, kanuni döneminde ise
belki de Fatih’in yaratmak istediğinden çok daha ileri bir hal almıştır. Şöyle ki Kanuni döneminden
itibaren sadece devşirme kökenliler değil, ilmiye sınıfı hariç tüm devlet görevlileri padişahın kulu olarak
kabul edilmeye başlanmıştır. Bu algı kafes denetimine de bir gerekçe oluşturmaktadır. Divan-ı Hümayun
üyeleri her ne kadar bulundukları teşkilat biriminin en yüksek rütbeli memurları da olsalar, en
nihayetinde padişahın kullarıdırlar. Kul statüsünde bulunan bu görevlilerle padişahın aynı divanı
paylaşması düşünülemez. Ancak kullar her zaman denetim ve gözetim altında olmalıdırlar. Padişahın
gölgesini divan toplantıların yapıldığı salona bırakması üyelerin sahip oldukları kul statüsü ile de
doğrudan ilgilidir.
Kasr-ı adil ya da adil köşk olarak da adlandırılan söz konusu pencere sıkı parmaklıklarla örülü ve siyah
bir örtüyle kapatılmış olduğundan içeride birinin bulunup bulunmadığını anlamaya imkan vermezdi.
Padişahın her an pencere arkasında olabileceği ihtimali, her daim üyeleri dikkatli davranmaya itmiştir.
Padişahın kafes arkasında bulunabileceği ihtimali divan toplantıları ciddiyet içinde gerçekleşmiştir. Ayrıca
işlerin görülmesinde ivedilik gösterilmiş, padişahın tenkitine maruz kalmamak adına işlere azami surette
özen gösterilmiştir.
Kafes denetiminin toplantının işleyişi üzerindeki olumlu etkileri yanında, divan toplantılarının esasta
hizmet ettiği ilke olan şura prensibinin uygulanma kalitesini arttırdığı da söylenebilir. Şöyle ki bırakın
padişahın kafes arkasında olması bunun ihtimali dahi divana fiili olarak başkanlık eden veziriazamın
üyeler üzerindeki muhtemel baskısını kırmıştır. Veziriazam başkan da olsa güzünü kullanarak üyelerin
özgür düşüncelerini ifade etmesini engelleyememiştir. Böylece danışma organı olan Divan-ı Hümayun’un
toplantıları amacına uygun bir çizgide seyretmiştir.
Bahsedilen tüm olumlu etkilerinin yanında kafes denetiminin getiriliş amacıyla çelişen bazı olumsuz
sonuçlara yol açtığı da iddia edilmektedir. İlk olarak kafes denilen yapıya haremden geçiliyor olmasının
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devlet yönetimi üzerinde harem kadınlarının etkisini arttırdığı iddia edilmektedir. Kasr-ı adille ilgisi
bulunan bir bölmeden açılan bir delik ile divan toplantılarının harem kadınları tarafından dinlettirildiği
yolundaki düşünceler Topkapı sarayı tadilleri sırasında söz konusu deliğin ortaya çıkarılması ile güçlenmiş
bulunmaktadır.
Son olarak ise Divan- ı hümayun toplantılarında kafes denetimi nedeniyle istediği etkiye
yaratamayan, otoritesini gerektiği kadar gösteremeyen veziriazamlar, istedikleri kararları çıkarabilmek ve
üyeler üzerinde belirli bir tahakküm oluşturmak amacıyla, önemli devlet meselelerini kendi divanları olan
ikindi divanında görüşür olmuştur. Bu durum zamanla Divan-ı Hümayun müessesesinin yozlaşmasına ve
devletin yönetim merkezinin veziriazamın konağına kaymasına yol açmıştır. Zaman içinde bu yeni
yönetim merkezi Bab- ı Ali olarak adlandırılarak Divan-ı Hümayun sadece bir merasim aracı haline
dönüşmüştür. Böylelikle kafes denetiminin ortaya çıkış amacını uzun vadede yerine getiremeyerek tam
ters düşecek bir etki ile veziri azamın otoritesini güçlendirecek bir mekanizmanın doğmasına neden
olmuştur.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Akyılmaz, Gül (1998), “Bir Telhis Örneği”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Süleyman Arslan’a
Armağan, 6(1-2), 99-111.
Avcı, Mustafa (2015), Türk Hukuk Tarihi Dersleri, 5. Baskı, Konya: Mimoza Yayınları.
Aydın, Mehmet Akif (2013), Türk Hukuku Tarihi, Tıpkı 11. Basım, İstanbul: Beta Basım.
Cin, Halil ve Akgündüz, Ahmed (1989), Türk Hukuk Tarihi, 1, 1. Basım, Konya: Selçuk Üniversitesi
Basımevi.
Cin, Halil ve Akyılmaz, Gül (2008), Türk Hukuk Tarihi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Konya: Sayram Yayınları.
Demir, Abdullah (2014), Türk Hukuk Tarihi, Geliştirilmiş 2. Baskı, İzmir: Yitik Hazine Yayınları.
Ekinci, Ekrem Buğra (2012), Osmanlı Hukuku Adalet ve Mülk, 2. Baskı, İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
Fendoğlu, Hasan Tahsin (1996), İslam ve Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı Anayasa Tarihi Açısından
Mukayeseli Bir İnceleme, 1. Baskı, İstanbul: Beyan Yayınları.
Fodor, Pal (2011), “Telhis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde, 40, (402-404), İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Halaçoğlu, Yusuf (1991), 14. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basım Evi.
İnalcık, Halil (1995), The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600, London: Phoenix.
İnalcık, Halil (2005), Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, 2. Baskı, İstanbul: Eren Yayıncılık.
İnalcık, Halil (2016), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ(1300-1600), 22. Baskı, İstanbul: yapı Kredi
Yayınları.
Köksal, Osman (2006), “ Osmanlı Hukukunda Bir Ceza Olarak Sürgün ve İki Osmanlı Sultanının Sürgünle
İlgili Hattı-ı Hümayunları”, OTAM, (19), 283-341.
Köprülü, Fuad (1931), “ Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı
Mülahazalar”, Türk Hukuk Ve İktisat Tarihi Mecmuası”, (1), 164-312.
Kütükoğlu, Mübahat S. (1991), “Arz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde, 3, (438-440),
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Mumcu, Ahmet (1986) Divan-ı Hümayun, 2. Baskı, İstanbul: Birey ve Toplum Yayınları.
Pakalın, Mehmet Zeki (1993), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 2, İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları.
Sertoğlu, Midhat (1986), Osmanlı Tarih Lugatı, Düzeltilmiş 2. Baskı, İstanbul: Enderun Kitabevi.
Seyitdanlıoğlu, Mehmet (1999), “Divan-ı Hümayundan Meclis-i Mebusan’a Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yasama”, Güler Eren ve diğerleri (Ed.), Osmanlı, 6, 1. Baskı içinde, (17-23), Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
Timur, Taner (1994), Osmanlı Toplumsal Düzeni, 3. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi.
Tuğluca, Murat (2016), Osmanlı Devlet Toplum İlişkisinde Şikâyet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi, Ankara:
125

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 3. Baskı, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basımevi.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (2014), Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, 4. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Üçok, Çoşkun ve diğerleri (2008), Türk Hukuk Tarihi, 13. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.

126

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Bireysel Başvuru Kararlarının Uygulanma(ma)sı Sorunu
Hilal Yazıcı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Bildiri No: 113 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Bir hak ve özgürlüğün ihlal edildiği Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edildiğinde, gerçek bir
korumanın ortaya çıkabilmesi için bu ihlal kararının yerine getirilmesi gerekir. Çünkü bir hak ve
özgürlüğün ihlal edildiği yargısal bir yolla tespit edildikten sonra söz konusu ihlalin giderilmesi
gerekecektir. İşte Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurular neticesinde vermiş olduğu ihlal kararlarının
uygulanması anlamına gelen bu duruma ilişkin sorunların pozitif düzenlemeler ve uygulama açısından ele
alınması gerekir. İhlalin ortadan kaldırılmasını sağlayacak muhatapların, bu kararlara karşı geliştirdiği
tutum ve pozitif düzenlemelerdeki eksiklikler, hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunabilmesini
engellemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Kararları, Hak ve Özgürlükler
Abstract
When found by the Constitutional Court in violation of a right and freedom, this violation order
must be fulfilled in order for a real protection to be revealed. This is because the infringement will have
to be resolved after it has been determined in a judicial way that a right and freedom are violated. It is
necessary to address the problems of this situation, which means the application of the violation
resolutions given by the Constitutional Court in the context of individual applications, in terms of
positive regulations and practice. The attitudes of the counterparts, who will enable the violation to be
lifted, and the deficiencies in the positive regulations prevent the effective protection of rights and
freedoms.
Keywords: Individual Application, Decisions of Constitutional Court, Rights and Freedoms
Bireysel Başvuru Hakkının İşlevi
Karşılaştırmalı örneklerde başarılı uygulamaları olan, 2010 Anayasa değişikliği ile hukuk sistemine
yeni bir hak arama yolu olarak giren bireysel başvuru yolu, hak ve özgürlüklerin ihtisaslaşmış bir
mahkeme aracılığıyla insan haklarına özgü usullerle ve yargısal yolla korunduğu önemli bir hak olarak
düzenlenmiştir. Kişiler bu yolla, bireysel başvurunun konusu kapsamındaki hak ve özgürlükleriyle ilgili bir
ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini, spesifik bir inceleme yoluyla ortaya konulmasını
sağlayabilmektedir. İnsan haklarının önemi ve korunmasının gerekliliği, ülkelerin böyle bir yol geliştirerek
hak ve özgürlükleri özel olarak korumalarını gerekli kılmıştır.
Bireysel başvuru kararlarının objektif ve sübjektif etkilerinin olduğu/olması gerektiği kabul
edilir(Şirin, 2015, s. 65-71). Sübjektif etki, somut hak ihlalinin ortadan kaldırılmasını sağlamakta, objektif
etki ise benzer nitelikli ihlallerin oluşmasını engelleyecek şekilde sonuçlar doğurmaktadır. Buna göre
kamu gücüne dayalı bir hak ve özgürlük ihlalinin giderilmesi bireysel başvuru yolunun temel amacını
oluştur. Bununla birlikte bireysel başvuru yoluyla üretilen hak ve özgürlüklere ilişkin yorum, objektif
anayasal düzenin hak ve özgürlük temelinde kurumsallaştırılmasına da imkân tanır. Bu yolla kamu gücü
kullanan tüm kurumlar ve elbette ki yargı organları üzerinde, hak ve özgürlüklerin nasıl anlaşılması
gerektiği ve nasıl uygulanması gerektiği noktasında adeta eğitici bir etki ortaya çıkar. Böylece hak ve
özgürlüklerin tüm ülkede aynı şekilde anlaşılıp uygulanması da mümkün hale gelir. Öte yandan hak ve
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özgürlüklerin anlaşılış ve uygulanışı noktasında da dünyada oluşmuş standardın yakından takip
edilmesine imkân tanır.
Objektif etkinin sadece devlet organları açısından sonuç doğurduğu sonucuna ulaşmak eksik bir
bakış açısı olur. Bireylerin bu süreçte hak arama bilinçlerinin gelişmesi, hak ve özgürlüklerinin anlam ve
değerlerinin farkına varılması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının bireyler açısından icrai
bir anlam ifade etmesi, çoğulcu demokrasi fikrinin gelişmesi gibi önemli sonuçlar doğurduğu
söylenebilir(Sağlam, 2012, s. 456-457).
Bireysel başvuru yolunun sübjektif işlevi nasıl bir anlam taşımaktadır? Şüphesiz bunun anlamı hak
ihlalinin giderilmesi olacaktır. O halde bireysel başvuru yoluyla anayasa mahkemelerinin vermiş olduğu
ihlal kararlarının uygulanması gerekmektedir ki hak ihlali giderilmiş olsun. Bu bağlamda tazminat,
yeniden yargılama, yapılması gerekenlere hükmetme gibi bireysel başvuru neticesinde verilecek
kararlarda kullanılacak bu yolların uygulanmasıyla ihlalin giderilmesi söz konusu olabilecektir(Hamdemir,
2015, s. 42).
Bireysel Başvuru Yoluyla Hak İhlalinin Giderilmesini Sağlayan Karar Türleri
Yeniden Yargılama
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 50/2.
fıkrasına göre, esas hakkında yapılan incelemenin ardından başvurucunun hakkının ihlal edildiğine karar
verilirse ve ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için
yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasının
gerekip gerekmediğinin tespiti bu noktada Mahkeme’ye bırakılmıştır. Hangi hallerde yeniden yargılama
kararı verileceği Kanun ve İçtüzük’te belirlenmemiş olmakla birlikte, diğer yargı kollarında sayılı
yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinin bireysel başvuru yolunda da işletilmesi, bunun dışında da
Mahkeme’nin her hangi bir sebeple yeniden yargılamayı “gerekli” görmesinin mümkün olacağının kabulü
gerekir.
Tazminat
Tazminat, hak ihlalinin etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için, başkaca bir yol mümkün değilse,
gerekli değilse ya da başka yolla birlikte hak ihlali tümüyle giderilemiyorsa başvurulabilecek, maddi ve
manevi zararın karşılanması şeklinde bir giderim yoludur.
Bireyleri uluslar üstü düzeyde hak süjesi haline getiren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 41.
maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, bireysel başvurulara ilişkin vereceği ihlal kararı için
“Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci
Taraf'ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği
takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.” hükmünü getirmiştir. Benzer bir
şekilde AYM Kanunu 50/2. fıkrasında “Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan
hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu
gösterilebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre Mahkeme yeniden yargılamada hukuki yarar
yoksa maddi-manevi tazminata karar verebilecektir. Eğer daha teknik ve ayrıntılı bir değerlendirmeyi
gerektirecek bir durum olduğunu düşünürse, tazminatı değerlendirmesi için genel mahkemeleri işaret
edebilecektir(İçtüzük, m. 79/1-c). Kanun koyucunun bu noktada da Mahkeme’ ye geniş bir takdir yetkisi
verdiği görülmektedir.
İhlalin Ortadan Kaldırılabilmesi İçin Yapılması Gerekenlere Hükmetme
AYM Kanunu 50/1. fıkrasında ise “İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan
kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 50/1.fıkrasının bu
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ifadesinden sonra 2.fıkrasında yeniden yargılama ve tazminat yollarının düzenlenmiş olması, “yapılması
gerekenler” in sadece bunlar olabileceği gibi bir yoruma imkân veriyor olsa da böyle bir yorum
Mahkeme’nin Kanun tarafından öngörülmüş yetkilerinde yorum yoluyla bir daraltma yapmak anlamına
gelecektir. Mahkeme’nin hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi bağlamında taşıdığı önem dikkate
aldığında, bu yorum hak temelli bir yorum olmayacaktır. O halde eğer başka ve daha uygun bir yol varsa
Mahkeme’nin Kanunda sayılı bu yolların dışında başka bir yol ile de ihlalin giderilmesini
sağlayabileceğinin kabulü gerekir. Ancak derece mahkemelerinin görev alanına girmemek, temyiz mercii
gibi hareket etmemek gerektiği düşünüldüğünde Mahkeme’nin öncelikle Kanunda gösterilen bu
yöntemleri kullanması gerektiği(Şirin, s. 649-650), eğer bunların dışında bir karar vermesi gerekiyorsa da
Anayasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla başkaca kararlar verebileceği söylenebilir. Şirin’in
aktarımıyla(s. 652-653) Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu noktada oldukça ufuk açıcı
kararları olduğu görülebilir.
Anayasa Mahkemesi’nin Hak İhlalinin Tespitinin Ardından Vereceği Kararın Sınırları
Anayasanın yargı yetkisini düzenleyen 125. maddesine göre “Yargı yetkisi, idarî eylem ve
işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde
kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini
kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı
verilemez.” Bu hüküm tüm mahkemelerin yanında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurular
aracılığıyla vereceği kararların sınırını da belirleyen bir düzenleme olarak düşünülebilir(Özbey, 2013, s.
412-414). Buna göre Mahkeme bir hak ihlali tespit etmişse, bu hak ihlalinin giderilmesi için verebileceği
karar idarenin takdir yetkisini ortadan kaldırıcı mahiyette olmayacaktır. Hükmün yorumundan böyle bir
sonuca ulaşmak mümkündür. Ancak bireysel başvuru yolu açısından düşünüldüğünde böyle bir yorumun
hak ve özgürlüklerin korunması açısından daraltıcı bir etki doğuracağı açıktır. Öte yandan Mahkeme’ye
kanun koyucunun yerine geçmeme şeklinde bir sınır getiren Anayasanın 153. maddesinin “Anayasa
Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken,
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.” şeklindeki
hükmü karşısında Mahkeme, bireysel başvurular aracılığıyla bazen kanun kuyucu gibi yeni bir
uygulamaya sebebiyet verecek kararlar verebilmektedir. Örneğin Sevim Akat Ekşi(B.No.2013/2187) ve
Gülsim Genç(B. No. 2013/4439) kararları buna örnek gösterilebilir. Bu kararlar Mahkeme’nin, TMK
187.maddesinde açıkça düzenlenmiş bir hükmün uygulanması üzerine ortaya çıkan hak ihlali iddiası ile
ilgili olarak verdiği kararlardır. Mahkeme’nin burada tespit ettiği şey ise bir kanun hükmünün insan hakkı
ihlali oluşturmakta olduğudur. Mahkeme’nin bu yorumu diğer bir yüksek yargı mercii olan Yargıtay ve alt
derece mahkemeleri tarafından da kabul görerek sürdürülmüştür(YHGK, E. 2014/2-889, K. 2015/2011).
Dolayısıyla şu sonuca ulaşmak yanlış olmayacaktır: Anayasa Mahkemesi’nin iptal/itiraz davaları, siyasi
partilerle ilgili yetkileri ve yüce divan yetkisi gibi görev ve yetki alanlarına ilişkin getirilmiş olan sınırların,
bireysel başvuru kararları açısından tümüyle bir sınır oluşturabileceği düşünülemez. Zira böyle bir kabul
bireysel başvurunun sağlayacağı, hak ve özgürlüklerin etkili ve işlevsel bir şekilde korunması imkânını
ortadan kaldıracak, bireysel başvuru yolunun getiriliş amacıyla bağdaşmayacaktır.
O halde bireysel başvuru yoluyla verilecek ihlal kararlarının sınırı Anayasanın 148. Maddesine
göre şekillenecektir; “…bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme
yapılamaz.” ve Kanunun 50/1. fıkrası hükmüne “… yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem
niteliğinde karar verilemez.”.



Örneğin, bir okulun yeniden açılması, mağdurun bu okulda personel olarak istihdam edilmesi, isminin kamu binasına verilmesi,
rehabilite edilmesi, psikolojik destek alması, kişinin kamuoyu önünde lekelenen isminin temize çıkması için devletin kamuoyu
önünde özür dilemesi gibi. (Örnekler Şirin’den alınmıştır).
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Temyiz yolunda incelenecek noktaların bireysel başvuru yolunda incelenememesi kuralının, bir
süper temyiz mercii yaratmama endişesiyle getirildiği söylenebilir. Zira temyiz sürecinde de bir hakkın
ihlal edilip edilmediği esasında incelenmek durumundadır. Temyiz sürecinde bir hakkın ihlal edilip
edilmediğinin incelenmesi, bazı noktalarda incelemenin yapılıp bazı noktalarda yapılamayacağı şeklinde
yorumlanacaksa, 2010 yılı Anayasa değişikliği ile bireysel başvuru yolunun kabul dilmesinden önce
temyiz mercilerinin yargılamalarında bir hakkın ihlal edilip edilmediği noktasında eksik bir incelemenin
yapıldığının kabulü gerekecektir. Böyle bir durum kabul edilemeyeceğine göre, bireysel başvuru yolunda
temyiz aşamasında incelenmiş olsun ya da olmasın bireysel başvuru konusu kapsamındaki hak ihlalinin
Mahkeme tarafından değerlendirilebileceğinin kabul edilmesi gerekir. Ancak elbette ki bireysel başvuru
yolu ikincil nitelikte bir hak arama yoludur. Dolayısıyla bir uyuşmazlığın çözümünde usul sorunları ile ilgili
karar verilmesi, maddi vakıaların ortaya konulması ve değerlendirilmesi, hukuk kurallarının uygulanıp
somutlaştırılması ve delillerin değerlendirilmesi, uyuşmazlığı çözme görev ve yetkisine sahip olağan yargı
mercileri olarak derce ve temyiz mahkemelerine aittir(Mellinghof, 2009, s. 39). Bu mahkemelerin her
hangi birisinde anayasal hak ihlali gerçekleşmişse ve bu yollar aracılığıyla bu ihlal giderilememişse, bu
durumda Anayasa Mahkemesi’nin ihlali değerlendirmesi artık bir zorunluluk olacaktır.
Mahkemenin idari işlem ve eylem niteliğinde karar verememesi nasıl yorumlanacaktır? Yukarıda
ifade edildiği üzere, yasa koyucu gibi yeni bir uygulamaya sebebiyet vermeme yasağı Mahkemenin çeşitli
kararları üzerine temyiz ve derece mahkemeleri tarafından aşılmıştır. Şu halde idari işlem ve eylem
niteliğinde de kararlar vermesi mümkün müdür? Yasa koyuculuk yasağı Anayasanın, Mahkemenin iptal
kararları için getirmiş olduğu bir yasaktır ve bireysel başvuru için ne Anayasada ne de alt düzenlemelerde
öngörülmemiştir. İdari eylem ve işlem yasağı ise Kanunun 50/1.fıkrasında bireysel başvuru için özel
olarak ayrıca düzenlenmiştir. Öte yandan ihlalin tespiti ile ihlalin nasıl giderileceği iki ayrı konudur. İhlal
yasadan ya da diğer düzenleyici işlemlerden kaynaklandığında bunun Mahkeme tarafından tespit
edilerek ihlal kararı verilmesi tartışmalı da olsa mümkün olmalıdır. Ancak söz konusu ihlalin nasıl
giderileceği elbette ki birincil olarak yasama, yürütme ve yargı organlarına ait bir yetkidir. Mahkeme de
bu konuda benzer bir yoruma ulaşmıştır; “…Anayasa Mahkemesinin ihlalin ve sonuçlarının nasıl
giderileceğine hükmederken idarenin yerine geçerek işlem tesis edemeyeceğini ifade eder. Bireysel
başvurunun niteliği dikkate alındığında bu sınırlama sadece idare değil yasama ve yargı organları
yönünden de geçerlidir. Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının nasıl giderileceğine hükmederek kararı, gerekli
işlemlerin tesis edilmesi için ilgili mercilere gönderir.” (B. No. 2018/3007, prg. 57). Ancak bununla birlikte,
bazı durumlarda Anayasa Mahkemesi somut olayın özelliklerini dikkate alarak ihlalin ve sonuçlarının nasıl
ve hangi araçlarla ortadan kaldırılacağına dair ilkeleri belirleyebilir (Bizim Fm Radyo Yayıncılığı ve
Reklamcılık A.Ş. (GK), B. No: 2014/11028, 18/10/2017, prg. 71, 72). Böyle bir durumda ilgili mercilerin
anılan ilkeler doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Bazı durumlarda ise tespit edilen ihlalin niteliği,
ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tek bir çözüme izin verir. Böyle bir durumda Anayasa
Mahkemesinin, bu çözümü açıkça göstermekten başka bir yolu yoktur ve ihlalin ve ilgili merciin de bu
çözüm yolunu uygulaması zorunluluk halini alır (bkz. Kenan Yıldırım ve Turan Yıldırım, B. No: 2013/711,
3/4/2014, prg. 82).
Anayasanın 138. maddesi, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak
zorunda olduğunu düzenlemiştir. 36.maddesi ise adil yargılanma hakkını düzenlemiş ve mahkemeye
erişim adil yargılanma hakkının bir alt ilkesi olarak değerlendirilmiştir. Mahkeme kararlarının
uygulanması ise yargılamanın dışında olmakla birlikte yargılamanın anlam ifade edebilmesi için onu
tamamlayan bir unsurdur. (AYM, E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014; Ahmet Yıldırım, B. No: 2012/144,
2/10/2013, prg. 28). Bireylerin hukuka olan güveni ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi açısından
da mahkeme kararlarının yerine getirilmesi önem arz eder(Ferda Yeşiltepe (GK), B. No: 2014/7621,
25/07/2017, prg. 36). Şüphesiz somut bir hak ihlalinin, bu konuyla görevlendirilmiş özel bir mahkeme
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tarafından tespit edilmesine rağmen uygulanmaması, gerek adalet duygusunun tesis edilmesi gerekse
hukukun üstünlüğü ilkesi açısından çok daha fazla olumsuz etkiler ortaya çıkaracaktır.
Bireysel başvuru yolu insan hak ve özgürlüklerinin iç hukuklarda korunmasını sağlayan en etkili
hak arama yollarının başında gelmektedir. Dolayısıyla bu yola ilişkin anayasal ve kanuni düzenlemelerin
yorumlanmasında anayasa hukukuna hakim en önemli yorum ilkelerinden birisi olan hak temelli
yorumun, bu düzenlemelerin değerlendirilmesinde etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Buna
göre yukarıda değinilen sınırlayıcı düzenlemelerin hak ve özgürlükler lehine dar yorumlanması doğru
olacaktır.
Bireysel Başvuru Kararlarının Uygulanabilirliği
Bireysel başvuru yolunun getirilişinin hak ve özgürlükler açısından bir anlam taşıyabilmesi için, bu
yolla verilecek kararların etkili, işlevsel kısacası sonuç doğurucu olması gerekir. Bunun sağlanabilmesi
içinse pozitif düzenlemelerin buna izin vermesi gerekmektedir. Gerek Anayasa, gerek AYM Kanunu ve
gerekse Mahkeme İçtüzüğü’nün söz konusu hükümleri değerlendirildiğinde Türkiye’de bireysel başvuru
kararlarının icrai değer taşıdığı söylenebilir. Ancak böyle olmasına rağmen bireysel başvuru kararlarının
uygulanmadığı örnekler de görülmektedir. Kamuoyunun da oldukça dikkatini çeken bir olay(Hürriyet,
16.3.2018) aracılığıyla da uygulanmama sorunu yoğun tartışmalara konu olmaya başlamıştır.
Anayasanın 153/Son fıkrası, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” şeklindedir.
AYM Kanunu 50/1,2.fıkraları “İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yapılması gerekenlere hükmedilir… Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa
Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya
üzerinden karar verir.” Benzer bir düzenleme Mahkeme İçtüzüğü’nün 79.maddesi aynı düzenlemeyi
tekrar ettikten sonra 2. fıkrasında “Bölüm kararında, gerekli görüldüğü takdirde Kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği
hususunda yapılması gerekenler belirtilir.” hükmünü de getirmiştir. Bu düzenlemeler bakıldığında
anayasa ve kanun koyucunun iradesinin bireysel başvuru kararlarının uygulanması yönünde açık bir
tercihinin olduğu görülür(Karakaş, 2016, s. 16). Aynı şekilde Mahkeme de İçtüzük’te bunu daha net bir
şekilde vurgulamıştır. Şu halde Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin
yapılmasına karar vermeye yetkili kılınmıştır(Özbey, 2013, s.406-441).
Ancak çalışma kapsamında yapılan araştırmada elde edilen bulgular, Mahkemenin bu yetkileri
çerçevesinde verdiği ihlal kararlarının gereklerinin yerine getirilmediğini göstermektedir(İnceoğlu, 2017,
301-304). Bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesi noktasında birincil düzeyde yükümlü olan
organ bir kamu gücü olarak yargıdır. Çünkü olağan kanun yollarını tüketme kuralı gereği ihlal iddiaları
öncelikle yargı mercilerinde değerlendirilmekte, buralarda çözülememesi halinde Anayasa
Mahkemesi’ne taşınmaktadır. Oysa ulaşılan bulgular göstermiştir ki bireysel başvuru kararları önemli
ölçüde yargı mercileri tarafından uygulanmamaktadır. Mahkemenin, Şahin Alpay ve Mehmet Altan
kararlarının gereklerinin, derece mahkemesi tarafından yerine getirmemesi bunun en bariz örneği
olmuştur. AYM ise yapılan yeni bir başvuru ile Alpay ile ilgili tekrar ihlal kararı vermiştir(B. No.
2018/3007). Öyle ki Mahkeme bazen, yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar vererek dosyayı
derece mahkemesine gönderdiğinde dahi derece mahkemelerinin bu kararlara uymadıkları tespit
edilmiştir(bkz. Aligül Alkaya ve Diğerleri, B. No. 2013/1138, 27.10.2015; Delil İldan, B. No. 2014/2498,
12.07.2016 ve Saniye Çolakoğlu, B. No. 2014/5702, 12.07.2016). Bir başka kararda ise Cumhuriyet
savcılığı tarafından yeniden yargılanma talebinin sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle reddi talep
edilmiştir. (Emsan Öner Kararı, B. No. 2013/1504, 03.02.2016).
131

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Mahkemenin kararlarının uygulanmasının bir muhatabı da idaredir. İdari bir eylem ya da işlem
neticesinde ortaya çıkan ihlal, olağan yollar tüketildikten sonra bireysel başvuruya konu olduğunda
Mahkeme ihlalin giderilmesi için gerekenin yapılmasına karar verebilecektir.(Kanun 50/1, İçtüzük 79/2).
Burada sınır, Anayasanın 125.m.’sinin belirttiği gibi “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî
eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” Bunun dışında
ihlalin giderilmesini sağlayacak ölçüde bir karar vermesi mümkündür. Bu bağlamda AYM’nin bu tür
olaylarda işlemi iptal etmediği ancak AYM kararı doğrultusunda işlem yapılması için kararı ilgili idareye
gönderdiği görülmektedir. Ancak yine AYM kararları göstermektedir ki Mahkemenin vermiş olduğu
kararlar uygulanmayabilmekte ve bunun üzerine kişiler tekrar AYM’ye başvurmaktadırlar. Örneğin,
Kenan Yıldırım ve Turan Yıldırım, B. No. 2013/711, 03.04.2014, Halil Afşin ve Diğerleri, B. No. 2013/4824,
25.02.2015, Turan Uytun ve Kevzer Uytun, B. No. 2013/9461, 15.12.2015, Mehmet Zeki Genç, B. No.
2013/7139, 17.02.2016, Rıda Boudraa, B. No. 2013/9673, 21.01.2015, Serpil Toros, B. No. 2013/6382,
09.03.2016. Bu başvurularda kişiler ihlal iddialarını tekrar bireysel başvuru yoluna götürmekte, mevcut
ihlal iddialarına adil yargılanma hakkının ihlali iddiasını da eklemektedirler.
Karşılaştırmalı örneklerde bireysel başvurunun sübjektif/objektif etkisi ve kararların uygulanması
ile ilgili sorunlar nasıl aşılmaktadır? Bu noktada en önemli örnek Almanya’dır. Almanya’da FAYM,
idarenin bir işleminden veya bir yargı organının kararından kaynaklanan bir ihlale yönelik karar
verdiğinde, yeniden yargılama için dosyayı yetkili mahkemeye gönderebilmekte ve karara bir “yol
haritası” ekleyebilmektedir. Bu sayede yargı mercileri arasında işbirliğine dayalı olarak ihlalin ortadan
kaldırılmasını sağlamaktadır(Karan, s.18). İhlal bir kanundan kaynaklanıyorsa da kanunu iptal etme yetkisi
bulunmaktadır, ancak siyasi bir takım tartışmaların uzağında kalabilmek bakımından Mahkeme, ilgili
kanunu iptal etmeyip yasama organına süre vermeyi veya iptal kararı verip kararın yürürlüğe girişini
erteleyebilmektedir.( Karan, s. 18-19).
İspanya AYM’si açısından bakıldığında da kararlarının tüm kurumları bağlayıcı olduğu bunun
yanında kararların sonuç doğurucu şekilde bağlayıcı olmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasının da
Mahkemeye yüklendiği görülmektedir(Karan, s. 19-20) .
Bireysel başvuru kararlarının objektif etkisi ise anayasa hukuku açısından eğitici etki doğuran,
objektif anayasa hukukunun korunmasına, yorumlanmasına ve geliştirilmesine katkı sunan bir etkidir. Bu
işlevin sübjektif işlevden koparılmasının mümkün olmayacağını da söylemek gerekir. Zira böyle bir
durumda bireysel başvuru tümden dar bir alana hapsedilmiş ve korumasız kalmış olacaktır. Anayasa
Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla verdiği ihlal kararlarının neticesinde objektif hukukla ilgili bir
problemin varlığı tespit de edilmiş olmaktadır. İşte bu tespitin ardından hukuk uygulayıcısı ya da hukuk
vaaz edicisi nasıl davranacaktır? Burada objektif etki gereği somut bir olayda verilen bir ihlal kararının,
benzer nitelikli ihlallerde de etkili olacak şekilde anlaşılıp, yorumlanması ve uygulanması gerekir.
Yasama organı açısından bu etki, yasayıcının söz konusu eksiği görüp ihlali ortadan kaldırıcı bir
objektif çözümün var olmasını sağlamak olacaktır. Ancak Türkiye’de zaman zaman bu noktada da
eksikler yaşanabilmektedir(Göztepe, 2016, s. 100). Örneğin kadının soyadı konusunda AYM’nin
uygulamasına bakıldığında kararların bağlayıcılığının bu kadar açık düzenlenmesine karşın büyük oranda
subjektif etki doğurduğu şeklinde bir yaygın kanı göze çarpmaktadır. AYM kararı gereği yapılan yeniden
yargılamalar sonunda derece mahkemelerince AYM kararına subjektif bir değer atfettiği görülmektedir.
(Karan, s. 14-15).
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Bu tür bir yaklaşımın ortadan kalkmadığı sürece bireysel başvuru usulünün işlevini yerine
getirmesi mümkün değildir. Aksi durumda benzer konular defalarca AYM önüne gelmeye devam edecek
ve Mahkeme ağır iş yükü altında özgürlüklerin korunması işlevini yerine getirememe tehlikesi altında
kalacaktır(Karan, s. 15).
Anayasa koyucunun, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının uygulanması
konusunu önemsediği söylenebilir. Zira Kanunun 23/3-d maddesinde Genel Sekreterin görevleri arasında
“Mahkeme kararlarının uygulanmasının takip edilmesi ve bu konuda Genel Kurula bilgi verilmesi” ni, yine
İçtüzüğün 35/3-d maddesinde Mahkeme kararlarının icrasının bizzat Mahkeme tarafından izlenmesini
açıkça düzenlediği görülür. Mahkemenin bir önceki 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda, bireysel başvuru yolunun da henüz kabul edilmemiş olmasının
etkisiyle, bu tür hükümlerin yer almıyor oluşu, bunun somut göstergesi olarak düşünülebilir.(Karan, s.
21).
Tartışma ve Sonuç
Devletlerin insan haklarının korunabilmesi için iç hukuklarında geliştirdikleri en önemli yolun
anayasa mahkemelerine bireysel başvuru yolu olduğu söylenebilir. Bu yolun, hakların etkili bir şekilde
korunmasını sağlayabilmesi için, verilen kararların gereklerinin de yerine getiriliyor olması gerekir.
Türkiye’de bireysel başvuru kararlarının uygulanmasını sağlayacak önemli yasal düzenlemeler olduğu ve
bu düzenlemelerin aslında bireysel başvuru kararlarının uygulanmasını sağlayacak açıklık ve nitelikte
olduğu görülmektedir. Ancak bu konuda güçlü bir gözetleme ya da denetim mekanizmasının
oluşturulmamış olduğu da görülmektedir. Bu eksikliğin, kararların uygulanması noktasında yerleşmiş bir
pratiğin gelişimine izin vermediği açıktır. Öte yandan yasal çerçeve eksik olsa bile yasama, yürütme, yargı
ve idare organları, yasal düzenlemeleri, hak temelli bir yaklaşımla ele alarak yorumlama ve uygulama
yolunu tercih edebilirler ve bireysel başvuru kararlarının uygulanmasını bizzat sağlama yolunu tercih
edebilirler. Anayasanın gerek lafzı ve ruhundan, gerekse 90. maddenin hak ve özgürlüklerin korunması
noktasında çizdiği hak temelli yorum yaklaşımından, bu sonuca ulaşmak mümkündür.
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Georges Outrey'nin Trabzon Konsolosluğu (1832-1842)
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Özet
Bu çalışma da 1832-1842 yılları arasında Trabzon’da oldukça uzun sayılabilecek bir süre konsolosluk
yapan Georges Outrey’nin konsolosluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma daha
evvel incelenen selefleri Pierre Dupré ve Victor Fontanier’nin konsolosluk dönemleri ile mukayese
yapmamızı da mümkün kılacaktır. Outrey selefi Fontanier gibi konsolosluk bölgesindeki önemli
gelişmelerin takip ederek Trabzon’un ticari yükselişi veya İran’daki gelişmelerin rapor edilmesi gibi
alanlarda yoğunlaşmıştır. Bunun yanında Outrey bölgedeki Fransız konsolosuk ağının genişletilmesi için
de özel bir çaba sarf ederek 1843’te Erzurum’da Fransız konsolosluğunun açılmasına da vesile olmuştur.
Outrey Trabzon ve bölgedeki önemli gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında ayrıntılı raporlar
hazırlamıştır. Çalışmada bizzat konsolosun Trabzon’dan yapmış olduğu yazışmaların yanında konu ile ilgili
mevcut literatürden de istifade edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Trabzon, Fransız Konsolosluğu, Outrey, Konsolosluk Raporları.
GEORGES OUTREY’S CONSULATE AT TRABZON (1832-1842)
Abstract
This study aims to evaluate the consulate of Georges Outrey, who was a consular officer for a long time
in Trabzon between 1832 and 1842. In this context, the study will also enable us to compare with the
consulate periods of Pierre Dupré and Victor Fontanier, which were previously examined. Outrey has
focused on such areas as the commercial rise of Trabzon or the developments in Iran and important
developments in the consulate area like his predecessor, Fontanier. In addition, Outrey showed a special
effort to expand the French Consulate network in the region and conduced the establishment of the
French consulate in Erzurum in 1843. Outrey traced important developments in Trabzon and the region
and produced detailed reports on them. In this paper, the correspondence that the consul made from
Trabzon and the current literature on the subject will be utilized.
Key words: Trabzon, French Consulate, Outrey, Consular Reports.
Giriş
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli ticari merkezlerinden biri olan Trabzon’un bu ticari
öneminin bir göstergesi olarak 19. yüzyılın başlarından itibaren şehirde açılmaya başlayan
konsolosluklara bakmak yeterlidir. İlk defa 1803 yılında Fransız konsolosu Pierre Dupré’nin konsolosluğu
ile başlayan bu süreç diğer Avrupa ülkelerinin de şehirde konsolosluklar açması ile Trabzon adeta bir
konsoloslar şehrine dönmüştür. Bu bağlamda şehrin tarihine ilişkin konsolosların bırakmış oldukları çok
zengin bir geçmiş halen daha araştırmacıları beklemektedir. Zira konsoloslar adeta bir gazeteci gibi görev
mahallinde vuku bulan her türlü gelişmeyi de rapor etmeyi ihmal etmemiştir. Diğer bir ifade ile yerli
kaynaklarda bulamadığımız önemli ayrıntılar hakkında raporlar hazırlayarak günümüz araştırmacısına pek
çok konu hakkında önemli bir birikim bırakmışlardır (Yılmaz, 2015: 415-430).
Daha önce Fransız kaynaklarından hareketle Trabzon’da Fransız konsolosluğunun önemli bir
dönemi, 1803-1820 arasında denk gelen Dupré’nin konsolosluğu (Yılmaz, 2016: 87-120) ve 1830-1832
yılları arasındaki Fontanier’nin konsolosluğu (Yılmaz, 2014: 153-196) tarafımızdan farklı çalışmalara konu
olmuştu. Bu çalışmalar ile Trabzon’da Fransız konsolosluğunun kuruluş süreci ve konsolosların
Trabzon’daki etkinlikleri hakkında tespitler ortaya konulmuştu. Arada kalan on yıllık zaman zarfındaki
boşluk kısmen konsolosluğun Dupré’nin ölümünden sonraki konumu ile alakalıdır. 1820-1822 arasında
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konsolosluk boş kalmış ve konsolosluk işleri tercüman Laperre tarafından yürütülmüştür. Aralık 1822’de,
daha önce Napoli ve Preveza’da konsolosluk yapan Pierre Dubouchet Saint-Andre konsolosluğa
getirilmiş ve bu görevi 25 Eylül 1825 tarihine kadar sürdürmüştür. Saint-Andre’ın Trabzon’daki yaklaşık
üç yıllık ikametinin amacı da selefleri gibi Fransa’nın İran ile olan ticaretini geliştirmekti. Saint-Andre’ın
1825 yılında Trabzon’u terk etmesinden sonra konsolosluk, 1825-1827 yılları arasında Beucher’nin
(Bruley, 2007: 683-695); birkaç ay da Vidal’in vekâletiyle açık kalsa da 1827’de kapatıldı (AMAE, CADN,
APD, Consulat, Trébizonde, Tome 107).
Konsolosluğun bu durumu Fontanier’nin tayin edileceği 1830’a kadar devam etti. Outrey’nin selefi
Fontanier’nin “konsolos yardımcılığı vekili” (gérant du vice consul) unvanı ile konsolosluğa tayini Fransız
hariciyesinin Trabzon’a olan ilgisini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Zira Fransız hariciyesi
Fontanier’nin konsolosluğunda büyük beklentiler içindeydi. Fakat Fontanier bu beklentileri elindeki kısıtlı
imkânlar ve dönemin şartları nedeniyle gerçekleştiremedi (Yılmaz, 2014: 153-196). Gerçekleştirmiş
olduğu seyahatler ile Osmanlı coğrafyasına ve özellikle Karadeniz bölgesine aşina olan Fontanier, sadece
bir buçuk yıl kalabildiği konsolosluk görevinde Fransız ticareti için önemli bir faaliyet gerçekleştiremedi.
Fakat Fontanier, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında bölgedeki durum, İran transit ticaretinin
başlaması ve Trabzon’daki yerel gelişmeler hakkında önemli gözlemler gerçekleştirdi. Bu gözlemlerini
hem Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde hem de daha sonra yayınladığı seyahat notlarında da
görebilmekteyiz (Fontanier, 2015). Bu makale Trabzon’da görev yapan diğer konsolosların ve özellikle
Fontanier’nin yarım kalan misyonu çerçevesinde selefi Outrey’nin konsolosluğunu değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Trabzon’da 1832-1843 yılları arasında oldukça uzun sayılacak bir süre görev yapan
Outrey’nin konsolosluğun odaklanan bu çalışma selefleri ile mukayese yapılabilmesini de mümkün
kılacaktır.
Çalışmamın temel kaynakları Outrey’nin Trabzon’dan Fransız makamları ile yapmış olduğu
yazışmalardır. Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin “Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
(CADC)”de yer alan “Correspondance consulaire et commerciale, 1793-1901” yani konsolosluk ve ticari
yazışmaları içeren tasnifteki Trébizonde kısmındaki 13 dosyanın 3 (1825-1835) ve 4 (1836-1841)
dosyaları Outrey’nin konsolosluk döneminde yazışmalarını ihtiva etmektedir. Bunun yanında
“Correspondance Politique des Consuls 1826-1870 Turquie” tasnifinde yer alan “consulat divers”
kısmındaki ilk 12 dosya içlerinde Trabzon’un da yer aldığı değişik konsolosluklardan gelen yazışmaların
bir arada tasnif edildiği dosyalardır. Bunlardan Consulat divers, 1-12 (1826-1840) ve Erzeroum, 1-2
(1841-1847) yine Outrey’nin yazışmalarını içermektedir. La Courneuve’deki merkezi yanında Nantes’daki
Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN)’da bulunan “Archives des postes” adlı geniş tasnif
Trabzon konsolosluğunun yaklaşık 150 yılına dair değişik dosyaları içermektedir. Ancak bu merkezdeki en
önemli yazışmalar Fransız elçilikleri ile konsolosluklar arasındaki yazışmaları içeren “Archives des postesConstantinople-Ambassade-Série D tasnifindeki Trébizonde dosyalarıdır. Çalışmada da görüleceği gibi en
ayrıntılı yazışmaların bu tasnif altında olduğu görülmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Outrey’nin konsolosluk dönemi oldukça uzundur ve dolayısıyla yapmış
olduğu yazışmalar da hem dönem hem de konular bağlamında oldukça ayrıntılıdır. Yine de genel olarak
değerlendirildiğinde Outrey’nin konsolosluk döneminin Fontanier’nin başarısız konsolosluğu dikkate
alınarak bir “restorasyon dönemi” olduğu kabul edilebilir. Zira Victor Fontanier döneminde Fransız
hariciyesinin konsolosluğun merkezini Erzurum’a taşınması konusundaki beklentisi” (Yılmaz, 2014: 168172) Outrey’nin konsolos olarak Trabzon’a atanması ile ortadan kalkmış görünmektedir. Ancak Erzurum
Fransızlar için ilgi çekmeye devam etmiştir. Bu bağlamda Trabzon konsolosluğu 1842’ye yani Erzurum’da
Fransız konsolosluğunun kuruluşun kadar Fransızlar için bir süre daha Doğu Anadolu, Kafkaslar ve
İran’daki gelişmelerin takip edileceği “en uc Fransız istasyonu” olarak görev icra etmiştir. Bu bakımdan
Outrey’nin konsolosluk misyonunun selefi Fontanier’den çok da farklı olmadığı, bölgedeki önemli
gelişmelerin takibi, Trabzon’un ticari yükselişi veya İran’daki gelişmelerin rapor edilmesi gibi alanlarda
yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanında Outrey bölgedeki Fransız konsolosuk ağının genişletilmesi
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için de özel bir çaba sarf ederek 1843’te Erzurum’da Fransız konsolosluğunun açılmasına da vesile
olmuştur.
1. Georges Outrey ve Konsolosluğu
Sicil dosyalarından anlaşıldığına göre Georges Outrey 1781’de yılında doğdu. Georges Outrey’nin
(1775-1848) Bağdat Valisi’nin hekimi olarak burada bulunan Christophe Outrey’nin ve Hélène
Thomas’nın oğulları olduğu anlaşılmaktadır (Chick, 2012: 1212; Flyn, 2017: 72; Elgood, 2010: 433, 440).
Bazı kaynaklarda Georges Outrey’nin Bağdatlı olduğu belirtilmektedir (Perkins, 1843: 88). Muhtemelen
bu bilgi doğum yeri ile alakalıdır. Babasının Bağdat’taki mesleği vesilesi ile Arapça ve Farsça bildiği
görülmektedir. Meslek olarak yine kaynaklarda, babasının mesleği ile bağlantılı olarak Outrey’nin
“chirurgien apothicaire” yani bir nevi eczacılık yaptığı ifade edilmektedir. Ancak çok geçmeden
diplomatik kariyerinin başladığı görülecektir. Outrey
Fransa’nın İran ile ilk ciddi temasları yaptığı Napolyon döneminde gizli bir diplomatik misyonla
1805’te İran’a gönderilen Alexandre Romieu’nun tercümanıydı. Fakat Romieu’nun Tahran’da
beklenmedik ölümü üzerine görevi üzerine alan Outrey Fransa’ya dönerek Romieu’nun misyonunu
tamlamaya çalışmıştı (Avery vd., 1991: 380). Outrey daha sonra da Fransa-İran ilişkilerinde rol oynamaya
devam etmiş ve 1807’de Napolyon’un İran’a gönderdiği elçi Gardane’nin tercümanlık hizmetinde de
bulunmuştu (Sevaistre, 1996: 191-200; Natchkebia, 2005: 124). Aynı yıl Bağdat’a konsolos yardımcısı
olarak tayin edilen Outrey burada 1823’e kadar konsolosluk görevini devam ettirdi. 1823’te Rodos’a
tayin edildi. Bu görevini 1828’e kadar devam ettirdi. 1829’da bir yıl kadar tekrar Rodos’a tayin edildi.
1831’de Trabzon’a atandığında yine Rodos konsolosu olarak görev yapıyordu (AMAE, CADN, CADC, Série
Personnel 1ère Série, Georges Outrey). Trabzon Outrey’nin en son görev yeri olmuştu. 1843’te
emekliliğe ayrıldı. Fransız diplomat-şarkiyatçı Jaubert ile de akraba oldukları görülmektedir (Jaubert,
1860: 340). Bu çerçevede değerlendirildiğinde Outrey’nin konsolosuk döneminde İran’daki gelişmeler ile
neden bu şekilde yoğun ilgilendiği ve Fransa’nın bölgedeki diplomatik ve ticari genişlemesi için çaba sarf
ettiğini anlamak zor değildir. Öyle ki Outrey bölgede gelişen hemen hemen her önemli olay hakkında
rapor hazırladığı gibi özellikle Erzurum ve İran’dan sürekli bilgiler alarak bunları Fransız makamlarına
iletti. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Outrey’nin yazışmalarının sadece Trabzon için değil bölgedeki
gelişmelerin anlaşılması açısından da önemli olduğu ifade edilebilir. Kaynaklarda da belirtildiği gibi
Outrey Trabzon’a yaşı oldukça ilerlemiş bir dönemde gelmişti ve oldukça kalabalık bir aileye sahipti
(Perkins, 1843:88). Bundan dolayı özellikle çocukları için Fransız makamlarından görev talebinde
bulunacaktır.
Outrey’nin konsolosluğunun tam olarak anlayabilmek için kısa da olsa selefi Fontanier dönemindeki
statüsüne bakmak gerekir. Fontanier, Trabzon’daki konsolosluğa vekâleten (gérant) atanan bir görevli
olarak yürütmenin zor olduğunu ifade ederek viskonsül olarak tayin edilmeyi pek çok defa dile getirmişti.
Ancak konsolosluğun statüsü Fontanier’nin görev süresince değişmemişti. Trabzon’daki son
dönemlerinde Fontanier’yi en çok şaşırtan gelişme ise Georges Outrey’nin Trabzon’daki konsolosluğa
“konsolos” olarak atanması ve konsolosluk yardımcılığının bir “konsolosluğa” yükseltildiğini öğrenmek
oldu (AMAE, CADN, Ambassade, Constantinople, Série D, Trébizonde). Ancak 21 Mayıs 1831 tarihli bu
atama yazısına rağmen Outrey’nin Trabzon’a gelmesi epey bir zaman daha alacaktır. Ağustos 1831’de
Outrey yeni görevine başlamak için İstanbul’a gelmiş ve yeni görevi için kendisine verilecek talimatları
beklemişti (AMAE, CADC, CCC, Trébizonde, Tome 3). Ancak Fontanier Trabzon’dan hemen ayrılmak
niyetinde değildi. Outrey’nin İstanbul’daki hazırlıkları sırasında görevinin başında bir süre daha kalmayı
talep eden Fontanier’nin aslında bu atamadan hoşlanmadığı, bizzat daha sonra yayınlayacak olduğu
eserinde ifade ettiği gibi (Fontanier, 2015:226-235) konsolosluğa belli bir “yararlık” kazandırmayı
amaçladığı görülmektedir (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3). Diğer bir ifade ile Fontanier, Outrey’nin
atanmasından memnun olmamış, Trabzon’da başka planları olduğunu ortaya koymuştu. Nihayetinde
Outrey’nin Trabzon’a gelişi Temmuz 1832’yi buldu. 11 Temmuz’da Fontanier görevi halefi Outrey’ye
teslim etti. Ancak Fontanier’nin bölgede daha başka beklentiler içinde Fransız makamlarından bu kez
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İran’da görevlendirilmek gibi bir beklentisinin olduğu görülmektedir (Yılmaz, 2014: 187).
Geçici konsolos vekili görevinin daimi bir statüye dönüştürülmesini beklerken Outrey’nin “konsolos”
olarak Trabzon’a tayin edilmesinin ortaya çıkardığı hayal kırıklığı Fontanier’nin Outrey’ye karşı
tutumunda etkili olmuş görünmektedir. Bunu bizzat Outrey hakkındaki değerlendirmelerden de
görebilmekteyiz. Fontanier kendi tecrübelerine dayanarak, “Outrey’nin hem İran hem de Gürcistan’daki
gelişmeleri takip edebilecek bir yetenekte olmadığını ve bu görevi yerine getirebilecek yeterlilikte birinin
konsolosluğa gelmesinin Trabzon’da yarım kalan misyonu ile örtüşeceğini” belirtiyordu (Lesure, 1978:
24). Bunun yanında Fontanier’nin görevini Outrey’e teslim etmesi sürecinde bu iki görevli arasında bazı
anlaşmazlıkların olduğu görmekteyiz. Daha Outrey İstanbul’dayken Fontanier Trabzon’daki “özel
görevini” ileri sürerek yazışmalarını yeni konsolosa vermeme konusunda bazı talepler dile getirmişti.
Bundan dolayı olacak ki, Outrey Trabzon’dan yazdığı ilk raporda da Fontanier’ye verilen talimatları kişisel
belgeler olduğu bahanesiyle kendisine vermediğinden bahsetmişti (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3).
Fakat Outrey’nin, Fontanier hakkında yazdıkları bununla sınırlı değildi. Outrey, Fontanier hakkında daha
katı eleştiriler yapmak için onun Trabzon’dan ayrılmasını beklemiş gözükmektedir. Outrey, Fontanier’nin
12 Eylül’de Trabzon’dan ayrılmasından hemen sonra selefini “Trabzon’da kötü hatıralar bırakan” bir
görevli olarak tanımlıyordu. (AMAE, CADC, Série Personnel 1ère Série. Dossier Individuel, n° 1642).
a. Ticari Misyonu
Trabzon’dan ilk raporunu 20 Haziran 1832’de yazan Outrey takip eden raporlarında 11 Haziran’da
Trabzon’a vardığını ve ertesi günü Vali ve kâhyasına nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Outrey
diğer raporlarında konsolosluk çalışanları hakkında bilgiler vermiştir. Konsolosun bu meselelerden sonra
değindiği en önemli konu Trabzon’un ticaretiydi. Daha önceki konsolosların da yaptığı gibi Outrey yeni
görev yerinin Fransız ticareti için sunacağı imkânlara işaret ederek Trabzon’un ilgi çekmesini
çalışmaktaydı. Burada verilen bilgilere bakıldığında Trabzon’un Gürcistan ve İran’dan İstanbul’a olan
ticaret için önemli bir geçiş bölgesi olduğuna işaret ederek Trabzon’da iki sene önce James Brant
tarafından kurulan bir İngiliz ticarethanesine karşı Fransızların bu şekilde bir girişimi olmadığını
belirtmekteydi (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3). Dolayısıyla raporunda da ifade ettiği gibi
konsolosun bundan sonra Trabzon’da Fransız ticaretini geliştirmek için çaba gösterecek olduğu
anlaşılıyordu. 1832 yılına dair Trabzon Limanı’ndaki hareketlilik hakkında bilgiler verdiği raporunda
Outrey Trabzon’a gelen gemilerin yükleri büyük oranda Avrupa’dan gelip İran’a giden mallar
oluşturduğunu, bazılarının tuz yüklü olduğunu, bu gemilerin yüklerini boşalttıktan sonra Rus limanlarına
doğru yönelerek Avrupa’ya nakledilmek üzere hububnat sevkiyatı yaptıklarını ifade ediyordu. Trabzon
Limanı’nda Türk denizciliğinin Avrupa denizciliğinin iki misli bir hacme sahip olduğunu, İstanbul yönünde
çalışan bu gemilerin genelde fındık gibi yöre ürünlerinin ticaretini yaptığını, bazılarının ise Taganrog
taraflarına giderek Anadolu için demir ticareti ile meşgul olduklarını belirtmekteydi. (AMAE, CADN,
Trébizonde, Tome 3).
Bu ilk ticaret raporunda da tespit edildiği üzere Outrey “Navigation de Caravane de Trébizonde”
başlığı ile Trabzon Limanı’na giren ve çıkan gemilerin bandıralarını, nereden gelip nereye gittiklerini ve
sayı ve tonajlarını belirtmekteydi. Outrey 1834’ten itibaren limandaki denizcilik faaliyetlerine dair üçer
aylık dönemler halinde denizcilik raporları da hazırlamaya başladı. Bu raporlarda da yukarıda ifade
edildiği gibi gemilerin nerden geldikleri, bandıraları sayıları ve aynı şekilde de limandan çıkan gemilerin
tonajlarına dair ayrıntıları belirtiyordu. Konsoloslar bu raporlarında yavaş yavaş Avrupa denizciliğinin
yükselişine de işaret etmekteydiler. Burada dikkat çeken bir ayrıntı ise Outrey’nin önceleri denizcilik
faaliyetlerini tanımlamak için “Navigation de Caravane de Trébizonde (Kervan Denizciliği), diğer bir ifade
ile yelkenli gemiler ile yapılan deniz taşımacılığı şeklinde ifade ederlerken önce İngiliz, arkasından da
Avusturya buharlı gemilerinin Karadeniz’de seferler yapmaya ve deniz taşımacılığının büyük bir kısmını
gerçekleştirmeye başladıkları 1838 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren bu tanımlamayı “Navigation de
Trébizonde” şekline dönüştürmüş olmasıdır (Yılmaz, 2015a: 48). Dolayısıyla Outrey Trabzon konsolosluk
raporları içinde ilk defa düzenli ticaret istatistikleri tutmaya başlayan konsolos olduğu görülmektedir.
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Bunda elbette Trabzon’da 1830’lardan itibaren İngilizlerin öncülüğünde gelişmeye başlayan İran transit
ticaretinin etkisi vardır. Bu dönemde James Brant’ın girişimleri ile Trabzon üzerinden İran’a yönelik bir
transit ticaretin ne kadar kâr getireceği ortaya çıkmış ve İngilizler bu kârı daha da arttırmak için
girişimlerini devam ettirmişti (Issawi, 1970: 19).
Ticaret istatistikleri hazırlama konusunda Trabzon’da İngilizlerin Fransızlara ilham kaynağı olduğu
söylenebilir. Zira ticareti bizzat gerçekleştiren taraf olarak İngilizlerin ticari bilgilere daha kolay ulaşma
imkânı vardı. Bu doğrultuda hazırladıkları istatistiklerin Fransız konsoloslarınkine göre daha ayrıntılı
olduğu görülebilir.1 Bu bakımdan 1833 yılı raporunda ifade ettiği gibi Outrey Trabzon’da bu ilk
dönemlerde ticarete dair bilgiler elde etmede zorluklar yaşamış olsa da elinden geldiğince Trabzon’daki
ticaret hakkında bilgiler vermeye çalışmıştır. Üçer aylık denizcilik raporlarının dışında yılsonunda
hazırladığı senelik ticaret raporlarında ithalat ve ihracat rakamları, ticarete konu olan mallar, Fransa’nın
ticari payı ve ticareti etkileyen unsurlar hakkında bilgiler verilmiş ve tablolar halinde değerlendirmeler
yapılmıştır. Bu raporlar bir bakıma ticaret ağırlıklı olsa da daha sonraları da şehrin ve genel olarak da
eyaletin rezervlerini ortaya koyarak bize Trabzon’un bu dönemdeki iktisadi serüvenini başka bir bakış
açısı ile değerlendirme fırsatı vermektedir.2
Elbette bu çalışmanın kapsamı Outrey’nin tüm ticaret raporlarını değerlendirmekten uzak olduğu
için burada yukarıda ifade edildiği gibi aynı içerikle konsolosun senelik ticaret raporları hazırlamaya
devam ettiğini ifade etmek gerekir. Ancak Outrey’nin asıl gayesi Trabzon piyasasında Fransız ticaretinin
geliştirilmesiydi. Lakin ticaret yapma yetkisi olmadığı için3 ilgililerin dikkatini bu tarafa yöneltmek için
çabalamıştır. Outrey görev süresince “ticaret yama hakkı olan” İngiliz konsolosunun kurduğu
ticarethanenin gelişimine tanık olmuştu. Fransız konsoloslar İngilizlerin öncülüğünde transit ticaretin
yükselişine şahit olurken sürekli olarak bu ticarette Fransa’nın da yer alması gerektiğini, bunun için
mutlaka Trabzon’da bir Fransız ticarethanesinin kurulmasını gerek dışişleri bakanlığından gerekse de
elçilikten istemekteydiler. 1833 tarihli raporunda Outrey Trabzon’da bir ticarethaneleri olması
durumunda Fransızların kârlı bir ticaret yapabileceklerini ve İran’da da Fransız mallarını rahatlıkla
satabileceklerini belirtiyordu (AMAEF, CADN, Trébizonde, Tome 3). Trabzon’a gelen malların önemli bir
kısmı Fransız malı olmasına rağmen Fransızların Trabzon’daki ticarete yönelmemeleri konsolos için
şaşırtıcı olmaktadır. Nihayet bazı ara teşebbüslerden sonra Trabzon’da ilk Fransız ticarethanesi 1843’de
Arnaud tarafından kurulmuştur. Konsolosların daveti ile Trabzon’a yönelik Fransız ilgisi zamanla daha da
artmıştır (Yılmaz 2014b: 271-283). Son olarak Outrey’nin ticaret raporlarının Trabzon’da 1836’dan sonra
buharlı gemilerin seferlere başlamaları ile daha da zenginleştiği görülmektedir. Bu bakımdan bu kez
deniz ticareti ve taşımacılığı konusunda da bir rekabetin yaşanmaya ve Fransız konsolosların Fransız
şirketlerini bu sularda görmek için çağrılar yapmaya başladıkları görülmektedir.
b. Fransız Konsolosluk Ağını Genişletmeye Yönelik Çabaları
Konsolosluktan alınma yazısını aldıktan sonra Fontanier Fransız makamlarına İran’a yönelik yeni bir
görev talebinde bulunmuştu. Aynı şekilde Tiflis’teki konsolosluğu biten Gamba’ya yönelik talepleri de
olmuştu. Bu teklifler konsolosun tasarladığı projelerin bir parçasıydı. Fontanier, Rusya ve İngiltere’ye
karşı İran ile bir ittifak kurulmasını, dahası Anadolu’nun tamamen Rus denetimine geçmesinden önce
Anadolu ve İran’ın geleceği için Anadolu’nun doğusu ve İran’ın kuzeyini kapsayacak “bir tampon
Hıristiyan devlet” kurulmasını tavsiye etmişti. Bu maksatla Fontanier, Fransız makamları ile yaptığı
yazışmalarda Gürcistan’ın bağımsızlığı için özel bir çaba sarf etmiş ve Louis-Philippe’in desteğini
kazanmak için iki Gürcü prensinin Fransa’ya gönderilmesine aracı olmuştur (Lesure, 1978: 23). Buradan

1

Trabzon İngiliz konsoloslarının 1831-1842 yılları arasındaki ticaret raporları ve istatistikleri için bkz. Şaşmaz, 2014: 1-117.
Bu raporlar ışığında Trabzon ticaretinin seyri için bkz. Yılmaz 2014b: 289-308.
3
1781’de çıkarılan bir yönetmelik ile Fransız konsoloslukları Marsilya Ticaret Odası’ndan kesin çizgilerle ayrılmış ve doğrudan kralın
denetimindeki memurluklara dönüştürülmüşlerdi. Bu yeni yönetmeliğe göre konsoloslar sadece dışişleri sekreteri ve ticari
konularda müdahil olma yetkisi olmayan elçilikler ile yazışabileceklerdi. Konsoloslar dışişleri sekreterine her yıl ticaret veya
denizcilik hakkında raporlar sunmak zorunda olsa da ticaret yapma yetkileri yoktu. Yılmaz, 2014: 180.
2
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da anlaşıldığı gibi bölgedeki Rus faaliyetlerinin izlenmesi oldukça önemliydi. Bu bağlamda Trabzon’da
benzer bir diplomatik misyonla göreve başlayan Outrey’nin yazışmalarında da konsolosun bu konudaki
hassasiyetini görebilmek mümkündür.
Elimizde Outrey’nin Trabzon’daki diplomatik misyonuna dair talimatlar olmamasına karşın yapmış
olduğu yazışmalar incelendiğinde Outrey’nin de pek çok açıdan Fontanier’ye verilen talimatların
muhatabı olduğu görülebilir. Outrey’nin yazışmalarında sıkça rastladığımız gibi Erzurum ve bölgede
cereyan eden meseleler de raporlara konu olmuştur. Fransız hariciyesi için İran’daki gelişmelerin takip
edilebileceği önemli konsolosluklardan olan Outrey’nin Trabzon konsolosluğunun yazışmalarında
İran’daki gelişmelere dair haberlerin önemli bir yer tutuğu görülür. Bundan dolayı Outrey İran’dan gelen
haberlerin Fransız hükümeti için dikkat çekici gelişmeler olduğunu; fakat bu haberlere ilişkin
güvenebileceği bir görevli olmadığını; bundan dolayı oğlunu İran’a gönderebilmesi için Fransız
makamlarının iznini talep etmekteydi. Konsolos İran’a gönderilecek bir görevlinin Trabzon’daki
konsolosluk için “sağlam bir bilgi kaynağı olacağını”; hatta Fontanier’ye verilen talimatlarda da bu şekilde
bir seyahatin tavsiye edildiğini de yetkililere hatırlatıyordu (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3). Bu
dönemde Erzurum’da bir Fransız konsolosluğunun eksikliği de dile getiriliyordu. Şehirde İngiltere’nin
büyük bir ticaret gerçekleştirdiği oysaki Fransızların burada bir konsolosluklarının bulunmadığı, Rusların
ise şehirdeki konsoloslukları vasıtasıyla valiyi etkileri altına aldıklarından ve İngiliz tüccarların bununla
mücadele ettiklerinden bahsediliyordu (Louis, 2004: 279). Konsolos daha sonraki raporlarında Erzurm’a
atanacak olan görevlinin reaya arasından seçilmesinin mahsurlarını dile getirerek elçiliği bu konuda
oluşacak durumlara karşı uyarıyordu (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3).
Erzurum’un ticari olarak önem kazanması da konsolosu burada bir temsilcilik açılması yönünde
teşvik etmekteydi. Ancak asıl önemli gelişme olarak, 1835’te Rus hükümeti Erzurum’da bir genel
konsolosluk tesis etmiş ve Schewkine’yi buraya tayin etmişti. Schewkine zamanla Erzurum’daki
Fransızları da kendi himayesine alacak kadar önemli bir nüfuz kazandı (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome
3). Bir yıl sonra, 1836’da ise İngiltere’nin Trabzon konsolosu Brant’ın konsolosluğun merkezini Erzurum’a
taşıması Fransızların dikkatlerinden kaçmamıştı. Bu dönemde bir diğer İngiliz görevli Abbott ise Tahran’a
İngiliz konsolosu olarak tayin edilmişti (Wright, 2001: 80-81). Bu gelişmeleri gören Outrey, hem ticari
hem de politik çıkarlar açısından önemli bir ticari merkez haline gelen Erzurum’da bir Fransız görevlinin
olması gerektiğini, bakanın bu tasarıyı onaylaması halinde Fransızların önemli bir avantaj elde
edeceklerini, bu sayede İngilizler ve Rusların faaliyetlerinin takip edilebileceğini, İran, Gürcistan hatta
Anadolu’daki gelişmelerin de bu sayede takip edilebileceğini ifade etmekteydi (AMAE, CADN,
Trébizonde, Tome 3). Outrey, Avrupalı bir tüccar olan Piccore’nin Erzurum’a yerleşmesini fırsat bilerek
bu tüccarın Erzurum’da Fransız konsolosu olarak görevlendirilmesi konusunda girişimleri oldu. Anacak
bundan bir netice çıkmamış olacak ki konsolos bu kez oğlu Marius için talepte bulunmaya başladı. Zira
Marius Eylül 1835’te Erzurum taraflarına doğru bir seyahate çıkmış ve Kasım’ın ortalarına kadar iki ay
süresince Erzurum ve civarında incelemeler yapmış ve vali tarafından iyi bir şekilde karşılanmıştı (AMAE,
CADN, Trébizonde, Tome 3). Marious Outrey, bu seyahatine dair bir rapor hazırladı. 1 Bu raporda
“Erzurum’un her açıdan önemini gösteren” tespitler yaptı.
Yukarıda da ifade edildiği gibi Erzurum’un bu dönemde ön plana çıkaran İngilizlerin ticari
faaliyetleriydi. Bu doğrultuda Outrey, İngilizlerin İran şahı nezdinde gönderdikleri fevkalade elçi Mac
Neill’in misyonu ve çalışmalarını, bölgede ticaretin gelişimini etkileyen veba, yolların durumu, Kürt
aşiretlerin kervanlar üzerindeki baskıları gibi konularda Fransız makamlarını bilgilendiriyordu. Bu
haberlerin en önemli kaynağı Erzurum’du ve bundan dolayı şehirdeki gelişmeler de konsolosun özellikle

1

Rapor için bkz. Notice sur la ville d’Erzeroum et son environ ainsi que sur le commerce de la Perse; précédée et suivie d’un
itinéraire de Trébizonde à cette capitale de l’Arménie Turque et retour”, (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3); Bu raporun çevirisi
için bkz. Özgür Yılmaz, “Marius Outrey’nin 1835 Yılında Trabzon’dan Erzurum’a Seyahati ve Erzurum Şehri Hakkında Raporu”, Mavi
Atlas, 7 (2016), s.150-167; Marious Outrey bu geniş rapora kendisi tarafından çizilen, kervanlar tarafından sıklıkla kullanılan
Trabzon-Erzurum arasındaki yolların gösterildiği ve yaz ve kış yollarının da işaret edildiği bir harita da ilave etmişti.
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üzerinde durduğu konulardandı. Bunun yanında Erzurum’a yerleşmiş olan Fransız tüccarların meseleleri
de şehirde bir Fransız temsilciliğinin açılmasını tekrar gündeme getirmişti (AMAE, CADN, Trébizonde,
Tome 3). Ancak Outrey Erzurum’da konsolosluk açılmasını umarken Fransız elçiliğinin aldığı bir kararla
Erzurum’daki Fransız tüccarlarının işlerine bakmak için konsolosluk bölgesinin Erzurum’u da kapsamaya
başladığını belirten elçilik yazısını aldı. Ancak konsolosluk bölgesinde görülen bu genişlemenin Outrey’nin
misyonunda çok fazla bir değişikliğe neden olduğunu söylemek çok zordur. Ne var ki yine Erzurum’da bir
Fransız görevliye duyulan ihtiyaç devam ediyordu. Bundan dolayı Outrey Haziran 1838’de, İsviçreli
Doktor Brunner’nin Erzurum’dan kendisi ile haberleşebileceğini ve konsolosluk görevlisi olarak
atanabileceğini elçiliğe bildirmişti. Bu konuda Brunner ile yazışan Outrey, bu doktorun görev konusunda
hevesli olduğunu ifade ederek talebini yinelemiştir. Brunner’nin bu göreve tam olarak atandığını tespit
edemesek de konsolosun bu doktor ile yazılmalar yapmaya başladığını belgelerden anlamaktayız.
Nitekim Eylül 1838’de konsolosun Brunner ile yazışabileceği, İsviçrekli doktorun belli bir ücret
karşılığında Fransa için çalışabilmesine onay çıktı (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 4). Ancak Brunner’nin
Osmanlı ordusunda görevli bir hekim olması ve bundan dolayı zaman zaman Erzurum dışına çıkması
Fransızlar için icra ettiği işleri aksatmaktaydı. Bundan dolayı Outrey bu görev için yeni isimler arayışına
girdi. Dahası konsolosun bu hekim ile bazı konularda çatışma yaşadığı görülmektedir. Muhtemelen
bundan dolayı Outrey yine Erzurum’da resmi olarak görevlendirilecek bir Fransız görevlinin olmasına
yönelik talepleri yeniden gündeme getirdi (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 4).
Outrey Erzurum için Eylül 1840’ta bu kez College Royal d’Henri IV’da eğitim alan ve iki seneden beri
Trabzon’daki konsolosluğun sekreterliğinde görev yapan oğullarından Adolphe’u aday olarak gösterdi.
Outrey, elçiliğin onay vermesi durumunda bölgedeki siyasi gelişmelere aşina olan Adolphe’u hemen
Erzurum’a göndereceğini Fransız makamlarına bildiriyordu. Ancak konsolosun bu talebine Fransız
makamlarından bir karşılık gelmedi. Fakat çok geçmeden Fransız hükümeti 29 Aralık 1842’de almış
olduğu bir karar ile Erzurum’da bir konsolosluğun kurulmasına karar verdi ve Charles Frédéric Théodore
Goepp’u konsolos olarak tayin etti. Bu şekilde Outrey uzun zamandır mücadele ettiği bir konuda Fransız
makamlarının dikkatini çekerek Erzurum’da da bir Fransız temsilciliğinin açılmasına vesile oldu. Hatta
Geopp’un Erzurum’da yerleşme sürecine de bizzat yardım ederek diplomatik görevinin gereğini de
yerine getirdi (Yılmaz, 2018: 159).
Outrey yukarıda da görüldüğü gibi Samsun’un önemine de dikkat çekmiş ve buradaki uluslararası
ilgiyi Fransız makamlarına bildirmişti. 1836 yılı ticaret raporunda konsolos Erzurum’un yanında Sinop ve
Samsun’da da Fransız konsoloslarının olmasının Fransızlar için ortaya çıkaracağı avantajlara işaret
etmişti. Çünkü Outrey, İngilizler Anadolu’daki konsolosluk ağını genişletme faaliyetleri çerçevesinde
Stevens kardeşlerden Richard White Stevens konsolosluk görevlisi olarak Samsun’a tayin edildiğine de
tanık olmuş ve bölgede gelişen İngiliz ticareti hakkında dikkat çekmişti (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome
3). Bunun yanında Amasya’da ticaret yapan Fransız tüccarları bulunmaktaydı ve burada Fransa’nın ilgisini
çeken bir ipek üretimi ve sülük ticareti söz konusuydu. Samsun’daki ticaret 1838 yılında pek çok
Avrupalıyı Samsun’a çekmişti. Lakin Outrey ticari önemi bu şekilde yükselen Samsun’daki gelişmelerden
yeterince haberdar olamamaktan da şikâyet ediyor ve bu eksikliği ortadan kaldırmak için birkaç seneden
beri Samsun’da buharlı gemilerin hizmetinde çalışan ve beratlı İzmirli Mille ile yazışma yapmak
konusunda elçilikten onay talep ediyordu. Outrey’nin bu talebi 17 Eylül 1840’da gelen elçilik yazısı ile
onaylandı ve konsolos Samsun’daki bu Fransız ile yazışma konusunda yetkilendirildi (AMAE, CADN,
Trébizonde, Tome 4). :Buna karşın Samsun’da bir Fransız konsolosluk biriminin tesis edilmesi 1863
yılında olmuştu (Yılmaz, 2014a: 63-76)
c. Diğer Konsolosluk Faaliyetleri
Oldukça uzun bir süre Trabzon’da konsolosuk görevini yürüten Outrey’nin yukarıda belirttiğimiz çok
geniş ve kapsamlı yazışmaları söz konusudur. Bu yazışmalarda Trabzon ve çevresi ile ilgili olarak pek çok
ayrıntıyı bulmak mümkündür.
Evvela dönem olarak bakıldığında Outrey’nin konsolosluk dönemi Trabzon’da merkeziş idarenin
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tesis edilmeye çalışıldığı Hazinedarzade Osman Paşa’nın valilik dönemine denk gelmektedir. Oldukça
hareketli bir dönem olan Osman Paşa’nın valiliği bunun yanında Mısır Meselesi’nden kaynaklanan
karışıklıkların eyalette de hissedildiği ve aynı zamanda Sürmene ve Lazistan taraflarında yerel ayanların
isyan hareketlerinin devam ettiği bir dönemdi. Bu bağlamda bu önemli gelişmeler de Outrey’nin
yazışmalarının konularını teşkil etmiştir. Bu bakımdan Mısır Meselesi için Trabzon’da yapılan hazırlıklar
gibi konularda konsolosun raporlarını görmek mümkündür. Konsolosun raporlarının yoğunlaştığı bir
diğer alan da Rusların faaliyetleri hakkındadır. Bilindiği gibi Rusya 1828-1829 Savaşı sonrasında bölgedeki
otoritesini daha da sağlamlaştırarak Kafkasya ve Gürcistan’daki hâkimiyet alanını genişletmeye ve
Karadeniz’deki etkisini de arttırmaya başlamıştı. İran’da gelişen her türlü olayın konsolosun
yazışmalarına konu olması da oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki bu dönem İngilizlerin İran’daki nüfuzunu
perçinledikleri ve kurmuş oldukları ticaret ağı ile büyük kârlar elde ettikleri bir dönemdi. İran’da cereyan
eden her önemli hadise ticareti etkilemesi ve bunun da Trabzon piayasasında hemen hissedilmesi
nedeniyle konsolos İran’a ve buradaki gelişmelere ayrı bir ilgi göstermiş ve İran’daki gelişmeler hakkında
elçilik ve bakanlığı bilgilendirmiştir.
Bir diğer konu ise tüm Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilgilendirmesi bakımından 1830’larda başlayan Kürt
isyanlarıydı. Bu isyan hareketlerinin kontrol altına alınması bakımından Erzurum merkezli gelişmeler
Outrey’nin raporlarına konu olmuştur. Bu bakımdan Erzurum’da bir konsolosluğun tesis edilmesi dair
taleplerin gerekçelerinden biri de bu konuların daha yakından takip edilmesi idi. Öyle ki bu isyanlar
sadece Doğu Anadolu’daki devlet otoritesini tehdit etmekle kalmıyor, bir ayağı İran sınırında da olan
aşiretlerin hareketleri ticareti ve bölgedeki ortamı tamamen bozabiliyordu. Mehmed Ali Paşa’nın
Anadolu’daki askeri harekatları sırasında ortaya çıkan otorite boşluğunun katkı yaptığı bu gelişmeler II.
Mahmud dönemindeki merkezi politikaların da bir yansımasıydı.
Outrey’nin konsolosluk dönemi aynı zamanda Trabzon’da pek çok defa veba salgının etkili olduğu bir
zamana rast gelmekteydi. Outrey ticaret üzerinde dorudan etkili olan veba hakkında oldukça ayrıntılı
raporlar hazırlayarak Trabzon’un sıhhi tarihi açısından oldukça önemli belgeler ortaya çıkardı. Bu
belgelerde salgının etkili olduğu dönemler, salgının şiddeti, hastalığa kaç kurban verildiği, salgının
kaynağı, alınan tedbirler ve etkili olduğu dönem hakkında bilgilere rastlamak mümkündür. Mesela
1835’de Trabzon’da patlak veren salgında Trabzon büyük bir korku yaşamış ve halkın yarısı köylere doğru
kaçarak salgından kurtulmaya çalışmıştı (AMAE, CADN, Trébizonde, Tome 3). Bir yıl sonra ise veba
Trabzon’da 2.000’den fazla kurban almıştır. Bu hastalığa karşı tesis edilen karantina kurumunun
Trabzon’da yerleşme sürecini de Outrey’nin raporlarından izlemek mümkündür. Outrey Trabzon’da
karantinanın kuruluş sürecinde Karantina Müdürü Süleyman Efendi yanında Prusyalı Weinkauff adlı bir
doktor ile Trabzon’a geldiğini ve karantinanın kuruluşu ile çalışmalar yaptıklarını belirtiyordu (Yılmaz,
2017: 177-180).
Son olarak Outrey’nin yazışmalarında ticari meselelerin de mühim bir yekûn tutuğunu ifade etmek
gerekir. Yukarıda da ifade edildiği gibi üçer aylık denizcilik raporlarının yanında senelik ayrıntılı ticaret
raporlarının da ilk defa bu dönemde hazırlanmaya başlanması her ne kadar Outrey’nin ticaret yapma
imkânına sahip olmasa da Trabzon’daki ticaretin gelişimine ışık tutan ve Fransızların konumunu
anlamamızı mümkün kılan raporlardır. Bu bakımdan Fransız konsolosluk ağının genişletilmesine yönelik
çabaları aslında Fransız ticareti için bir vasıta olarak düşünülmüştü. Konsolosluk misyonu gereği Outrey
yavaş yavaş bölgeye ilgi göstermeye başlayan Fransız tüccarların sorunları ile de ilgilenmiş ve onların
koşullarını düzeltmek için Osmanlı ve Fransız makamları nezdinde yazışmalar yapmıştır.
Genel Değerlendirme ve Bulgular
Outrey’nin gözden geçirilen belgelerinden hareketle, onun konsolosluk döneminin Victor
Fontanier’nin başarısız konsolosluğu dikkate alınarak bir “restorasyon dönemi” olduğu kabul edilebilir.
Zira Victor Fontanier döneminde Fransız hariciyesinin konsolosluğun merkezini Erzurum’a taşınması
konusundaki beklentisi Outrey’nin konsolos olarak Trabzon’a atanması ile ortadan kalkmış
görünmektedir. Bu bağlamda Trabzon konsolosluğu Fransızlar için bir süre daha Doğu Anadolu, Kafkaslar
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ve İran’daki gelişmelerin takip edileceği “en uc Fransız istasyonu” olarak görev icra edecektir. Buna
rağmen Outrey’nin konsolosluk misyonunun selefi Fontanier’den çok da farklı olmadığı, bölgedeki
önemli gelişmelerin takibi, Trabzon’un ticari yükselişi veya İran’daki gelişmelerin rapor edilmesi gibi
alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanında Outrey bölgedeki Fransız konsolosluk ağının
genişletilmesi için de özel bir çaba sarf ederek 1843’te Erzurum’da Fransız konsolosluğunun açılmasına
da vesile olmuştur. Bu tespitlerin yanı sıra Outrey’nin uzun süren Trabzon konsolosluğunun ortaya
çıkardığı kaynakların özellikle Trabzon’un ticaret tarihine, salgın hastalıklar bağlamında şehrin sıhhi
tarihine önemli katkılar yaptığı görülmektedir. Ayrıca eyalet dahilinde merkezi otoritenin tesis edilmesi
açısından ayan-vali çatışmalarına ve Trabzon’un “Hazinedaroğlu Osman Paşa idaresindeki” dönemine ışık
tutmaktadır. Bu bağlamda selefleri gibi önemli idari gelişmeleri kaydetmesi bakımından Outrey adeta bir
“muhabir” gibi Fransız makamlarını bilgilendirmiş ve bugün araştırmacıların önüne yerli kaynakların
yanında zaman zaman çok daha ayrıntılı olan “mahalli kıymetli bir kaynak” bırakmıştır.
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Bildiriler, Haz. Duygu Türker Çelik, içinde (s. 141-180). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

145

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Elizabeth Çağı Tarihçisi Richard Knolles’in İngilizce İlk “türk Tarihi” Eserinde Kanuni Dönemi
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 25 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Rönesans Dönemi’nden itibaren Avrupa ve İngiltere’de Türk tarihi ile alakalı çok sayıda kitap ve
çeviriler yayınlandı. Kraliçe I. Elizabeth döneminde İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında siyasi, iktisadi ve
diplomatik ilişkiler ileri seviyeye çıkarıldı. Gelişen ilişkiler neticesinde İngilizler genel Türk Tarihine
bakışları çerçevesinde Osmanlı siyasi, idari, askeri, iktisadi, sosyal-kültürel tarihi ve devlet teşkilatı
hakkında eserler üretmeye başlamışlardır. Bunun bir yansıması olarak tarihçi Richard Knolles İngilizce
olarak ilk Türk tarihi eserini “The Generall Historie of the Turkes” 1603’te yayınladı. Bu eserde Türkistan
coğrafyasından Anadolu’ya gelerek Selçuklu Devleti ve akabinde de Osmanlı Devleti’ni kuran Türklerin
1603 yılına kadar ki tarihi anlatılmaktadır. İngiliz toplumundan büyük bir ilgi görmesinden dolayı bu
eserin 1603 yılından sonra da 1610, 1621, 1631, 1638, 1679, 1687-1700 ve 1701 yıllarında basıldığı
görülmektedir. Kitapta, Hıristiyan okurlara hitaben yazılmış “Hıristiyan Okura” bölümünün bulunması,
tarihi bilgiler aktarılırken Osmanlıların ‘karanlığın savaşçıları’, ‘dinsizler’ gibi vasıflarla tanımlanması ve
Osmanlıların kazandıkları zaferlerin askeri güçlerinden ziyade, Tanrının Hıristiyanları cezalandırması
olarak addedilmesi ve bunun gibi birçok dini unsurlar bulundurmaktadır.
Bu kronik 1200 sayfadan oluşmakta olup Kanuni Dönemi 566-825 sayfaları arasında yer
almaktadır ve başlığı da “The Life of Solyman, The Fourt and Most Magnificent Emperour of the Turkes”
dir. Bu bölümde Kanuni dönemi; tahta çıkışı, fetihler, yabancı elçiliklerin ağırlanması, şehzadelerin
sünnet düğünleri, sultanın ailesi, taht mücadelesi, gibi siyasi ve askeri hadiselerin yanında o dönemin
devlet adamlarının hayatı ve devlet teşkilatı ile Osmanlı sosyal ve kültürel hayatına dair çok önemli
bilgiler kronolojik olarak anlatılmaktadır. Bu eserde özellikle Kanuni’nin Avrupa’da izlediği politikalarla
birlikte Barbaros Hayreddin Paşa ile Ormanlı Devleti’nin Afrika’da izlediği politikaların yanında Hint
Okyanusunda takip edilen politikalar hakkında da önemli bilgiler verilmektedir.
Giriş
Haçlı Seferleri ve Kudüs’e hac ziyareti amacıyla gelen İngilizlerin Türklerle olan ilk irtibatları Selçuklu
Devleti dönemine kadar geriye gitmektedir. Selçuklu, Memluklu ve Osmanlıların ilk dönemlerinde gelen
İngilizlerin, Türklerin yaşadıkları coğrafyalara alaka duymadıkları görülmektedir. Coğrafi keşiflerden sonra
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupalılarda gezip görme merakı, ticari kazanç iştahı giderek dar
amaçlı din anlayışının önüne geçerek İslam ülkeleri ve özellikle de İslam ülkelerinin en önemlisi olan
Osmanlı Devleti hakkında çok sayıda tarihi, coğrafi, siyasi, soysal ve kültürel nitelikte eserlerin kaleme
alınmasında etkili oldu. Özellikle de Rönesans Dönemi’nden itibaren Avrupalılar Türk tarihiyle alakalı çok
sayıda kitap ve çeviriler yayınladılar. Bu konuda Fransızlar diğer Avrupalılara göre daha ön safta yer
alsalar da İngilizler de bu konuda onlardan geri kalmadılar. Özellikle Kraliçe I. Elizabeth’in (1558-1603)
İngiltere’si siyasi, iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel alanda çok büyük adımlar atarak önde gelen Avrupalı
güçler arasında yer almaya başladı. Bu süreçte İngilizlerin Akdeniz havzasına açılmasıyla Osmanlı Devleti
ile İngiltere arasında iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesine paralel olarak siyasi ve diplomatik alanda da
yakınlaşma oldu.1

1

Orhan Burian, “Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi”, Belleten 58, 1951, s. 223-245. Salih Özbaran, “Bir Tarihçinin
Oluşumu: Richard Knolles ve Türk Tarihi”, Osmanlı Araştırmaları XXIV, 2004, s. 307-319. Özellikle bkz. s. 315-318. Zeki Arıkan, “Sir
Paul Rycaut: Osmanlı İmparatorluğu ve İzmir”, Osmanlı Araştırmaları XXIII, 2003, s. 109-139. Özellikle bkz. s. 115-116.
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Türk-İngiliz Kültürel İlişkilerinin Seyri
İlk Osmanlı-İngiliz diplomatik ilişkileri Kanuni ve I. Elizabeth döneminde başlamış olup daha sonraki
zamanlarda bunun bir neticesi olarak 1581’de The Turkey/Levant Company kurulmuş ve iki yıl sonra da
İstanbul’da ilk İngiliz ikamet elçiliği tesis edilmiştir. Gelişen siyasi ve ticari ilişkiler neticesinde İngilizlerin
genel Türk tarihine bakışları çerçevesinde Osmanlı siyasi, idari, askeri, iktisadi, sosyal, kültürel tarihi ve
devlet teşkilatı hakkında eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. Her iki ülke arasında ticari ve siyasi ilişkilerin
gelişmesi neticesinde ve her iki ülkenin hükümdarları arasında diplomatik yazışmalarda artış olduğu gibi
hediye teatisinde de bir artış görülmektedir.1 Bu hediyeler arasında I. Elizabeth’in 1559 yılında III.
Mehmet’e hediye olarak gönderdiği org (erganun) özel bir yere sahiptir. Bu org Thomas Dallam’a sipariş
verilmiş ve onun nezaretinde gemi ile İstanbul’a getirilmiş ve Dallam bu aleti padişahın huzurunda
çalmıştır. Dallam bu aletin nasıl kullanılacağını öğrettikten sonra aynı yılın sonunda İstanbul’dan
ayrılmıştır.2
Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gelişen Türk-İngiliz ilişkileri neticesinde Türk kültürel ögeleri
İngiliz edebiyatı ve tarihinde önemli bir yer almaya başlamıştır. Elizabeth döneminde konuları Osmanlı
tarihini içeren oyunlar yazılıp sahnelenmiştir. Bu dönemin Türklerle ilgi en önemli eseri 1587-88
sezonunda yazılıp sahnelenen Marlowe’un “Tambourlaine”dir. Bu eser Timur ile Yıldırım Bayezid
arasında geçen savaşı ve Bayezid’in esir düşmesi ile onun trajik ölümünü konu almaktadır. 3 İngiliz
toplumu, iki devlet arasında ticari ve diplomatik ilişkiler kuruluncaya kadar Osmanlı Devleti ve Türkler
hakkındaki malumatları İngilizceye çevrilen diğer Avrupa dillerinde yazılmış eserlerden
öğrenmekteydiler. Türk-İngiliz ilişkilerinin başlamasından sonra İngiltere’de Osmanlı Devleti ve Türklerle
ilgili pek çok belge, rapor, seyahatname ve hatırat tarzında eserler ortaya çıktı. Bu eseler Elizabeth
döneminin meşhur tarihçi ve coğrafyacısı olan Richard Hakluyt tarafından derlenerek yayınlandı. Osmanlı
Devleti ve Türkler hakkında yazılmış seyahatname veya hatırat türlerinin dışında İngiltere’de genel Türk
tarihi adlı eserler de ortaya çıkmıştır. Bu tür genel Türk tarih kitapları Osmanlı Devleti’ni oluşturan
toplumlar ile bunların adetleri, dilleri, hayat tarzlarıyla Türklerin din ve devlet anlayışı gibi temaları ele
almışlardır. Özellikle de bu tür eserler Osmanlıların klasik çağı üzerinde ayrıntılı bir şekilde durduklarının
bir göstergesidir. Başlangıçta İngilizler bu tür eserleri, çoğunlukla Akdeniz havzası ülkelerinin kullandıkları
dil olan Latince, Fransızca veya İtalyanca yazılmış olan eserlerin çevirileri veya derleme niteliğinde
yazmışlardır.4
Richard Knolles ve İngilizce “Türk Tarihi” Eseri Hakkında
Ele aldığımız dönemde İngiltere’de Türkler üzerine yazılan en kapsamlı ve önemli tarih eseri Richard
Knolles’in 1603 yılında Londra’da basılan Türklerin Genel Tarihi (The Generall Historie of the Turkes…..)
adlı kitabıdır.5 Knolles (1550-1610) İngiltere’de Northamtonshire bağlı Cold Ashby’de yaşayan bir aileye
mensuptu. Oxford’da yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Kent yakınlarındaki Sandwich’te bir

1

Afread, C. Wood, A History of the Levant Company, London 1935, 1-14. Orhan Burian, “Türk İngiliz Münasebetinin ilk Yılları”,
AÜDTCFD IX/1-2, 1951, s. 1-17.
2
Burian, Dört İngiliz Seyahatnamesi, 230-239 ve Arıkan, a.g.m., s 114-115.
3
Arıkan, a.g.m., s. 115-116.
4
Andres Ingram’ın 16. ve 17. yüzyıllarda İngiliz literatüründe Osmanlı Türkleri hakkındaki tez bu alanda çok önemli boşlukları
doldurmaktır. Bkz. Andres Ingram, English Literature on the Ottoman Turkes in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Durham
University, Doktora Tezi, 2009 ve Orhan Burian, “Interest of the English in Turkey as Reflected in English Literature of
Renaissance”, Oriens V, 1952, s. 209-229.
5
Richard Knolles, The Generall Historie of the Turkes, from the first beginning of that Nation to the rising of the Othoman Familie:
with all the notable expedition of the Christian Princes against them. Together with the Lives and Conquests of the Othoman
Kings and Emperours’, London: Adam Islip, 1603.
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kolejde öğretmenlik yaptığı sırada Türklerin Genel Tarihi’ni kaleme aldı. Hazırladığı kitap basıldığı sırada I.
Elizabeth ölüp yerine I. James tahta çıktığından bu eser ona ithaf edildi.1 Knolles, Türklerin Genel Tarihini
yazmasına rağmen Türkiye’ye hiç gelmemişti. Bu bakımdan Osmanlı Devleti ve Türkler hakkındaki
bildikleri sınırlı idi. Ancak bu derecede ayrıntılı bir eseri hazırlamasında Knolles’in çalıştığı okulun
kurucusunun oğlu olan Sir Peter Manwood’un teşvik ve yardımda bulunduğu görülmektedir. Zira
Manwood’un Türklerin Avrupa’daki ilerleyişleriyle yakından ilgilenmesinin yanında onun döneminin en
önemli kitap ticaretiyle uğraşan önemli kişilerle irtibatlı olması da önemli bir yer işgal eder. Öte yandan
Knolles’in Osmanlı Türk dünyasını tanıyan, oradan gelen veya oralar hakkında bilgi sahibi olan bazı
şahıslarla karşılaşmış olması veya bu şahısların yazdığı eserleri okumuş olmasının bu kitabı yazmasında
etkili olduğu ifade edilebilir. Knolles’in Oxford’da aldığı eğitim neticesinde Latince ve Fransızca kaynakları
değerlendirdiği gibi Türkçeden Latinceye çevrilmiş kimi kronikleri de kullandığı görülmektedir. Knolles’in
Türk tarihçiliği ve eseri hakkında araştırmalar yapanlar, onun çok sayıda Bizans dönemi kaynaklarından
istifade ettiğini belirtmektedirler.2
Knolles üzerinde araştırmalarıyla öne çıkan Parry, Türklerin Genel Tarihi adlı eserin 1591’de
yazılmaya başlanıp 12 yıl gibi uzun bir zaman diliminden sonra 1603 yılında basılabildiğini belirtirken
bunda zaman zaman kaynak yetersizliği gibi durumlarda daha sonradan ele geçen diğer kaynakları
kullanmasının uzun bir zamana mal olduğunu kaydetmektedir.3 Zira Knolles çok sayıda Avrupalı
yazarların eserlerini kullanmasının yanında görgü tanıkları, çeviriler, derlemeler içeren devrin
tarihçilerinin eserlerini de kullanmıştır. Eserlerinden yararlandığı 36 tane tarihçinin adlarını eserin giriş
kısmında zikretmektedir.4 Netice itibariyle Knolles’in bu eseri Osmanlı’nın askeri ve siyasi tarihiyle ilgili
Latince yerine İngilizce yazılmış ilk Türk Tarihi olması bakımından farklı bir konum ve nitelik taşımaktadır.
Öte yandan her iki devlet arasında gelişen ilişkilere paralel olarak, Osmanlıların bir tehlike olarak
algılanmasının ve bu yüzden İngiliz toplumunun Türkler hakkında bilgilendirilmesine gerek duyulmasının
bir neticesidir. Toplum tarafından büyük bir ilgi görmesinden dolayı bu eserin 1603 yılından sonra da ek
belgelerle 1610, 1621, 1631, 1638, 1679, 1687-1700 (3cilt), ve 1701 (kısaltılmış versiyon) olarak yeniden
çok sayıda basıldığı görülmektedir. 5 Bu kronik eser aynı zamanda XVII. yüzyıl tarihçisi ve diplomatı olan
Paul Rycaut tarafından aynen ve Knolles’in bıraktığı yerden 1699 yılına kadar da zeyli olarak yazılmıştır.6
Knolles’in “The Generall Historie of the Turkes” adlı eseri Hristiyan İngiliz tarihçiliğine bir örnek
teşkil etmektedir. Kitapta, Hıristiyan okurlara hitaben yazılmış “Hıristiyan Okur” bölümünün bulunması,
tarihi bilgiler aktarılırken Osmanlıların “karanlığın savaşçıları”, “dinsizler” gibi vasıflarla tanımlanması ve
Osmanlıların kazandıkları zaferlerin “askeri güçlerinden ziyade, Tanrının Hıristiyanları cezalandırması”
olarak addedilmesi ve bunun gibi birçok dini unsur bulunmaktadır. Bu ise yazarın açıkça koyu bir
Hıristiyan taassubu içinde olduğunu ve kısmen objektifliğini de kaybettiğini göstermektedir. Aslında bu
eser bütün bir dönemin zihniyet ve anlayışını ve Türklere bakış açsını en iyi yansıtan eserlerin başında
gelmektedir. XVI ve XVII. yüzyıllarda elbette günümüzdeki anlamda bir tarih yazılması söz konu olmadığı
gibi İslam Dünyasının ve Hıristiyan Dünyasının birbirlerini “inançsız/infidel” olarak suçladıkları bir
dönemde yazılan eserlerin tarafsız yazılması akla gelemezdi. Knolles de, döneminin bütün Avrupalı

1

Richard Knolles’ın hayatı ve yazdığı Türk tarihi hakkındaki en önemli çalışma Parry tarafından gerçekleştirilmiştir. V. J. Parry,
Richard Knolles’ History of the Turks, ed. Salih Özbaran, İstanbul 2003, Özbaran, a.g.m., s. 314 ve Arıkan, a.g.m., s. 117.
2
Sıla Şenlen, “Richard Knolles’ The Generall Historie of the Turkes as a Reflection of Christian Historiography”, OTAM 18, 2005, s.
379-393 ve Parry, a.g.e., s. 13-17.
3
Özbaran, a.g.m., s. 315-317.
4
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, Yazarın Hıristiyan okurlara hitap ettiği girişin son kısmında bu eserde kullandığı
yazarların isimlerini bir liste halinde vermektedir.
5
Özbaran, a.g.m., s. 316-317 ve Arıkan, a.g.m., s. 115-124.
6
Paul Rycaut, The Turkish History, From the Original of That Nation, to the Growth of the Ottoman Empire,With the Lives and
Conquests of Their Princes and Emperors. With a Continuation to This Present Year, MDCLXXXVII. Whereunto is added the
present state of the Ottoman Empire: by Knolles, Richard, London: T. Basset, 1687.
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yazarları veya aydınları gibi Türk tehlikesine dikkat çekmekte ve Türklerin etrafa dehşet saçtığını
belirtmektedir. Ona göre vaktiyle göçebe olan Türkler, şimdi “Dünyanın terörü” haline gelerek “Hıristiyan
dünyasını” parçalamakta ve zayıflatmakta olduğunu kaydetmektedir.1 Ancak o, Osmanlıların yenilmez
olmadıklarını, imparatorluğun çöküş belirtilerinin özellikle de Kanuni dönemi için I. Viyana Seferi ve
Malta kuşatmasını örnek göstererek teselli bulmaktadır.2 Bu eserin bir diğer önemli özelliği Osmanlılarla
ilgili bir eser olarak görünmesine rağmen Hıristiyanların kendi aralarındaki çatışmalarını, ortak din
düşmanları olan Osmanlılara karşı birleşerek kaybedilen toprakları yeniden kazanmak için Haçlı seferleri
düzenlememelerini eleştirmesi ve böyle bir sefer için çağrıda bulunmasıdır. Öte yandan Knolles’in bu
kroniği İngiliz edebiyatını da derinden etkilediği görülmektedir, zira bazı trajedi yazarları konularını
doğrudan doğruya bu eserden alarak işlemişlerdir.3
1200 sayfadan oluşan bu kronik Türklerin kurdukları Büyük Selçuklulardan başlayarak Türkiye
Selçukluları ve bilahare Osmanlıları ele almaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman
Gazi’den 1603 yılına yani III. Mehmet’in sonuna kadar gelmektedir. Knolles’in bu eseri Rycaut’un ilaveleri
ile daha sonradan yayınlanmıştır. Çalışmaya konu olan Kanuni Dönemi ise 566-825 sayfaları arasında
“The Life of Solyman, The Fourth and Most Magnificent Emperour of the Turkes” başlığı ile yer
almaktadır. Burada Kanuni dönemi kronolojik olarak sultanın tahta çıkışı, fetihler, yabancı elçiliklerin
ağırlanması, şehzadelerin sünnet düğünleri, sultanın ailesi, taht mücadelesi, gibi siyasi ve askeri hadiseler
yanında o dönemin devlet adamlarının hayatı ve devlet teşkilatı ile Osmanlı sosyal ve kültürel hayatına
dair çok önemli bilgileri kronolojik olarak sıralamaktadır. Eserde Kanuni’nin Avrupa ve Barbaros
Hayreddin Paşa ile Afrika’da izlediği politikaların yanında Hint Okyanusunda Osmanlı siyaseti hakkında da
önemli bilgiler verilmektedir. Bu kroniğin Türkiye’de Kanuni Sultan Süleyman Dönemini (Süleyman I)
çalışan tarihçilerin gözünden kaçtığı görülmektedir.4 Yalnızca seyahatname ve hatıratlar üzerinde çalışan
ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri konusunda çalışanların ilgisini çekmiş ve kısa
çalışmalara konu olmuştur. Ancak sadece Kanuni döneminden bahseden 259 sayfalık bu uzun kısım daha
ayrıntılı bir çalışmayı hak etmektedir. Bu çalışma Knolles’in Kanuni Dönemine dair verdiği bilgileri
değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Knolles’in Gözünden Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Süleyman) Dönemi
Knolles kroniğinde Kanuni Sultan Süleyman’ı Muhteşem Süleyman (Solyman the Magnificent) olarak
ele almaktadır. Kanuni, babası I. Selim’in 1520 yılında ölümü üzerine 28 yaşında Osmanlı tahtına çıktığı
sırada Almanya’da da V. Charles’ın Alman İmparatoru olarak seçildiğini belirtmektedir. Knolles eserinde
Kanuni dönemini kronolojik bir tarzda yazmıştır. Burada Kanuni’nin Manisa’da şehzade olarak
bulunduğunda kendisine Ferhat Paşa’nın bir ulakla haber vermesinden sonra tahta çıktığı
belirtilmektedir. Genelde Türkiye’deki çalışmalarda Veziriazam Piri Mehmet Paşa’nın Şehzade
Süleyman’a haber ulaştırdığı ifade edilmektedir. Eser’de Süleyman’ın tahta çıkışından sonra meydana
gelen ilk ciddi hadisenin Suriye valisi Gazali’nin giriştiği isyan hareketi olduğu kaydedilmektedir. Bu
isyanın bastırılmasını müteakiben 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan sınır boyunda olan
Belgrad Seferine çıktığını ve 29 Ağustos 1521 yılında şehrin alındığını belirtirken bu şehrin düşmesinin

1

Özbaran, a.g.m., s. 317-319; Arıkan, a.g.m., s. 119-120; Şenlen, a.g.m., s. 381-392.
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 604-615 ve 793-819.
3
Şenlen, a.g.m., s. 386-392 ve Özbaran, a.g.m., s. 319.
4
Türk tarihçilerinin Kanuni Sultan Süleyman’ı çalışırken Richard Knolles ve çağdaşı ola bazı Avrupa kaynaklarını kullanmadıkları
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Osmanlıların Avrupa içlerine ilerleyişinin en önemli basamağı olduğunu, sadece Macarların mücadele
ettiğini ve diğer Hıristiyan Avrupalı güçlerin hiçbir yardımda bulunmadığını not düşmektedir.1 Belgrad’ın
fethini müteakiben 1522 yılında Kanuni’nin Rodos’un fethi için Gelibolu ve diğer tersanelerde büyük bir
donanma yaptırdığını belirtmektedir. Knolles özellikle Kanuni’nin huzurunda Osmanlı vezirlerinin
Rodos’un fethi hakkında farklı görüşler ortaya koyduğunu, bunlardan Firuz Paşa’nın buranın alınmasının
zor ve tehlikeli olacağını söylediğini ancak makamca ondan sonra gelen vezir Mustafa Paşa’nın ise
Rodos’un fethinin gecikmeden uygulanması gerektiğini Osmanlı Devleti’nin eski sultanların
dönemlerinden daha kuvvetli halde olduğunu belirttiğini not düşmektedir. Ayrıca Kanuni’nin
korsanlıktan yetişmiş Kaptan Paşası olan Kurtoğlu’nun da çok müspet görüşü ve telkinleri neticesinde
Rodos’un fethine çıktığını aktarmaktadır. Knolles kroniğinde Rodos seferini otuz sayfa kadar çok ayrıntılı
bir şekilde yazmıştır. Burada Osmanlılar ile Rodos idarecileri arasındaki yazışma örnekleri de geniş bir yer
tutmaktadır.2
Rodos’un fethinden sonra Knolles en önemli mesele olarak Hıristiyan Birliğinin lideri olan Alman
İmparatoru V. Charles’ın Macaristan Krallığı ile Osmanlılara karşı işbirliği yapması, Osmanlı Devleti’nin
Macaristan’ın üzerine gidip Mohaç Muharebesi’nde Macaristan kralının bataklığa düşüp boğularak
ölmesi neticesinde Macaristan ordusunun dağıldığını ifade etmektedir. Savaşın tarihini ise 29 Ekim 1526
olarak belirtmektedir. Ancak diğer tarihi eserlerde bu savaşın 29 Ağustos 1526’da meydana geldiği,
bilahare Knolles, Kanuni’nin Budin’e ilerleyerek Macaristan içlerine doğru gittiğini belirtmektedir. Budin’i
fethedip 20 gün Budin’de kaldıktan sonra İstanbul’a doğru döndüğünü not etmektedir.3 Knolles,
Macaristan’ın büyük bir kısmının Osmanlı himayesine girmesinden sonra bunun Osmanlılar ile Alman
İmparatorluğu (Avusturya) arasında uzun yıllar sürecek savaşların başlangıcı olduğuna işaret etmektedir.
Bunun bir sonucu olarak Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile Avusturyalı devlet adamları ve diplomatları
arasında müzakereler olduğunu ve neticede 1529 yılında Avusturya’ya ders vermek için Kanuni’nin
Viyana Kuşatmasına çıktığını belirtmektedir. Ancak Osmanlı Devleti’nin bu sefere çok yeterli
hazırlanmaması ve kış aylarının yaklaşması üzerine bu kuşatmanın kaldırıldığı ve Kanuni’nin zafer
kazanmadan döndüğü ilk sefer olarak kaydetmektedir.4
Knolles, Osmanlıların siyasi ilişkilerinin yanında Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel hayatı
hakkında da bazı bilgiler vermektedir. Bunlardan biri 1530 yılında Kanuni’nin oğulları olan Mustafa,
Mehmet ve Selim’in İstanbul’da gerçekleşen sünnet düğününe dair bilgilerdir.5 1530-1532 yılları
arasında Osmanlılar ile Almanlar arasındaki Macaristan üzerinde hak elde etme mücadelesinde iki ülke
sınırları arasında ciddi çatışmaların olduğu bizzat Osmanlı ordularının Kanuni’nin komutasında
Avusturya’ya büyük bir gözdağı verdiğini belirtmektedir. Ancak Knolles bu çatışmaların hem karadan
hem de denizlerde devam ettiğini ve her iki tarafa da çok büyük kayıplar verdiğini ve Hıristiyan Birliğinin
Koron’u aldıklarını belirtmektedir.6 1533 yılında Barbaros Hayrettin komutasındaki Osmanlı
donanmasının harekete geçip Koron’u kuşatma altına aldığını detaylı bir şekilde nakletmektedir. Knolles
Osmanlılar ile Avusturyalılar arasındaki Macaristan meselesi nedeniyle Avrupa’daki çatışmalarına
diplomatik girişimlerde bulunarak asıl hedefinin İran ve Kuzey Afrika taraflarına meyl ettiğini
belirtmektedir. Özellikle Barbaros’un Osmanlı Devleti hizmetine girmesiyle Osmanlıların Akdeniz adaları
ile Kuzey Afrika’daki ilerlemesi hız kazanmıştır. Bu bölgede Osmanlıların İspanya ve İtalya devletlerine
karşı üstünlük kurduğunu da belirtmektedir.7
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Knolles, Kanuni döneminin 1520 ve 1530’lu yıllarında parlayan yıldızı olan Pargalı Damat İbrahim
Paşa’nın devlet yönetiminde en etkin ve tesirli devlet adamı olduğunu ve siyasi ve diplomatik kararlarda
padişahı doğrudan etkilediğini belirtmektedir. Osmanlı Devleti’nin İran üzerine 1534 yılında yaptığı
Tebriz seferinde Kanuni, İbrahim Paşa’yı ordunun başında vazifelendirmiştir. İran seferi neticesinde
Kanuni Sultan Süleyman’ın da arkadan Tebriz’e geldiğini ve bu seferin Irak taraflarına da uzanması
üzerine Kanuni’nin bu bölgede kışlayıp İstanbul’dan bir yıl uzak kaldığını belirtmektedir. Netice itibariyle
Kanuni 1535 yılında İran ve Irak cephelerinde Şah Tahmasb’a karşı mücadelesini başarılı bir şekilde
sürdürmüştür. Knolles, Kanuni’nin İran üzerinde başarılı seferler yaparken aynı esnada Cezayir kökenli
Barbaros Hayrettin Paşa ile Sinan Paşa’nın da Kuzey Afrika’da çok başarılı seferlerde bulunduklarını
belirtmektedir.1 Knolles, Kanuni’nin uzun süren İran seferinin hanedan üyeleri arasında farklı yorumlara
neden olduğunu, bu sebepten dolayı Hürrem Sultan’ın (Roxolana) padişahın ilk eşinden olan şehzade
Mustafa yerine kendi oğlu şehzade Bayezid’i veliaht yapmak için hazırlık yaptığını ve bu konuda
Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uzlaşamadığını ifade etmektedir. Bu yüzden Sadrazam’ın gözden
düşmesi için İbrahim Paşa’nın kalben Hıristiyan olduğunu ve Hıristiyanlara iltimas gösterip Kanuniyi
yorucu İran seferlerine sürüklediği dedikodusunu ortaya attığını not etmektedir. Hatta İbrahim Paşa’nın
Venedikli bir tüccarla gizli yazışmalarının tespit edildiğini ve bunun neticesinde 14 Mart 1536’da akşam
yemeğinden sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın bu mektupları İbrahim Paşa’ya gösterip Hıristiyan
yöneticilerle gizli yazışmalar yaptığını ileri sürdüğü aktarılmaktadır. Bunun üzerine gece geç vakit
uyurken 15 Mart’ta İbrahim Paşa’nın Kanuni’nin emriyle haremdeki bir ağa tarafından hançerle
öldürüldüğünü belirtmektedir. Knolles, Kanuni ve İbrahim Paşa’nın iki samimi arkadaş olduğunu ve bu
nedenle İbrahim Paşa’nın gece uykuda acı çekmeksizin öldürülmesi emrini padişahın verdiğini
kaydetmiştir. Ayrıca daha sonradan İbrahim Paşa’nın cesedinin denize atıldığı ve mallarının da müsadere
edildiği ve buna benzer konularla ilgili detaylı bilgiler vermektedir.2
Knolles, Tunus’un 1535 yılında Barbaros tarafından fethedildikten kısa bir süre sonra V. Charles’ın
önderliğindeki İspanya, Sardunya ve İtalya’dan oluşan Haçlı Birliği tarafından aynı yıl geri alındığını, ancak
bu durumu müteakiben 1536 yılında savaşın Akdeniz’de Osmanlı – Habsburg arasında Batı ve Orta
Akdeniz’i etkileyen bir savaşa dönüştüğünü ve bu savaşta Fransız ve Osmanlı donanmasının ortak
hareket ettiğini ifade etmektedir. Knolles, 1537 yılında Osmanlılar ile Portekizliler arasında Hindistan
deniz ticareti yolu ile birlikte Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinde de bir mücadeleye giriştiklerini detaylı
bir şekilde aktarmaktadır. Buna ilaveten Osmanlıların Akdeniz’de İtalya toprakları ve Adriyatik adaları
üzerindeki mücadeleleri ve Venedik ve diğer İtalyan devletleri ile girişmiş oldukları rekabeti ve Korfu
kuşatması hakkında da değerlendirmeler yapmaktadır.3 Knolles, Akdeniz’deki Osmanlılar ile Hıristiyan
güçler arasındaki mücadeleyi detaylı bir şekilde ele alıp özellikle Venediklilerin Girit başta olmak üzere
Messina, Navara ve Korint bölgelerinde çatışmalara girdiklerini özellikle Barbaros Hayrettin Paşa ile
Andria Doria arasındaki mücadeleler ve Preveze deniz savaşı hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir.
Bunu takip eden yıl ise Barbaros’un önderliğindeki Osmanlılar ile Avrupalı güçler arasındaki deniz
savaşlarının Kuzey Afrika kıyıları başta olmak üzere Akdeniz havzasında devam ettiğini belirtmektedir.
Knolles, düşman iki Hristiyan devleti olan Fransa ile Almanya’nın ilişkilerinin pasifize olduğunu da
belirtmektedir. Yine 1539 sonlarında Venediklilerin Kanuni’nin huzuruna barış yapmak için bir elçi
gönderdiklerini ifade etmektedir. Görüşmeler neticesinde Venedikliler ile Osmanlılar arasında 1540
yılında bir antlaşmanın imzalandığı belirtilmektedir.4
1540’lı yıllarda Osmanlıya tabi olan Macaristan Kralı’nın ölümüyle beraber Osmanlı ve Habsburg
hanedanları arasında uzun süren bir savaş döneminin başlangıcı olduğunu ve savaşın uzun yıllara
1

Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 631-653.
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 653-654.
3
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 654-675.
4
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 675-694.
2

151

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

yayılarak Güneydoğu Avrupa’da 1540-1547 arasında cereyan eden Osmanlı-Almanya savaşlarına
döndüğünü anlatmakta ve uzun uzadıya her bir savaşı değerlendirmektedir. Karada süren bu savaşın
Akdeniz’de İspanyollar ile Osmanlılar arasında büyük bir çatışmaya döndüğü görülmektedir. Knolles,
Kanuni’nin Macaristan üzerinde elde ettiği başarılara sevinirken 1544 yılının sonbaharında en büyük oğlu
Mehmet’in ölümüyle büyük bir hüzne kapıldığını aktarmaktadır. Bu bölüm yaklaşık olarak 55 sayfalık bir
yer kaplamaktadır.1 Knolles, 1547 yılında Barbaros Hayreddin Paşa’nın da vefat ederek oturduğu semt
olan Beşiktaş’ta defnedildiğini belirtmektedir. Knolles 1548 yılında Osmanlı Devleti ile Habsburg
İmparatoru Charles arasında 5 yıllığına bir antlaşma yapıldığını buna Ferdinand’ın da katıldığını not
etmektedir.2
Knolles, Şirvan hâkimi ve aynı zamanda İran Şahı’nın kardeşi olan Elkas Mirza’nın 1549 yılında
İstanbul’a gelerek Kanuni’yi abisi Şah Tahmasb’a karşı hareket etmeye ikna çabalarına giriştiğini ve
Kanuni’nin memnuniyetle ona yardım edeceğini belirtip ordularını Doğu Anadolu’ya sevk ettiğini ifade
etmektedir. Osmanlı ordusunun İran’a doğru gelmesiyle Şah Tahmasb’ın doğrudan Süleyman ile
çatışmaktan kaçtığı, buna mukabil Süleyman’ın bir yıl dokuz ay bu sefer için İstanbul’dan uzak kalıp 1549
yılı sonlarında ciddi bir kazanım elde etmeden İstanbul’a döndüğü belirtilmektedir.3 Knolles, 1550 yılında
Turgut Reis’in Tunus’u denizden ve karadan ciddi bir şekilde yağmaladığını buna karşın Habsburg
İmparatorluğu ve Sicilya Genel Valisi ile Amiral Andria Doria’nın birlikte hareket ederek savunma
pozisyonuna geçtiklerini ve Malta Şövalyelerinin de bunlara yardım ettiğini belirtmektedir. Buna ilaveten
bu çatışmalar sırasında çok sayıda Hıristiyan esirin alındığını zikretmektedir. Knolles ayrıca bu
çatışmaların 1551 yılında da devam ettiğini özellikle savaş alanının Trablusgarp’a sıçrayıp burada bulunan
Malta Şövalyelerinin elindeki bölgeler ve kalelerin alınarak Trablusgarp şehrinin 15 Ağustos 1551’de
tamamen Osmanlı hâkimiyetine girdiğini aktarmaktadır. Knolles, Trablusgarp kuşatmasının sürdüğü
sıralarda uzun yıllar Fransuva zamanında İstanbul’da elçilik yapmış olan Arramont isimli elçinin yeni
Fransa kralı II. Henry tarafından Trablusgarp’a Turgut Reis’in yanına gönderilerek kuşatmanın kaldırılması
için ricada bulunduğunu ancak onun bu isteğinin kabul görmediğini kaydetmektedir.4 Yine bu yıl
hadiseleri arasında Kanuni’nin Ahmed Paşayı Macaristan’a göndererek Buda Valisi Ali Paşa ile birlikte
Temeşvar’ı bilahare Zolnos kalesi ile bazı küçük kalelerin alındığını Ersam kalesinin kuşatılmasının
uzaması ve kış aylarının yaklaşması üzerine geri çekildiğini belirtmektedir. Ancak Osmanlı tarihlerinde
Temeşvar’ın fethinin 1552 yılında gerçekleştiği belirtilmektedir. Ali Paşa önderliğinde 10 Eylül 1552
yılında Osmanlı ordularının Eğri kalesini kuşattığını belirtmektedir. Fakat özellikle 12 Ekim’deki çok
şiddetli Türk saldırısı karşısında kalenin düşürülmemesi üzerine kuşatma zayıflayarak daha sonra Türk
ordusunun 6.000’nin üzerinde bir kayıpla geri çekildiğini özellikle Kral Ferdinand’ın bundan büyük bir
memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir.5
Knolles, 1553 yılı hadiseleri arasında Henry’nin elçisi Arramont’ın çabasıyla Fransızlarla Osmanlıların
Akdeniz’de donanmaları ile birlikte ortak hareket ederek Sicilya, Sardunya, Elba, Korsika, Cerbe, Mallorca
ve Calabria taraflarına birlikte bir operasyon gerçekleştirdiğini aktarmaktadır. Knolles, aynı yıl içinde
Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa’nın kasıtlı telkin ve haince planları neticesinde Kanuni’nin trajik bir
şekilde oğlu Mustafa’yı boğdurarak öldürme hadisesini de detaylı bir şekilde 9 sayfalık bir yer ayırarak
anlatmaktadır. Knolles bu boğdurma hadisesinde Mustafa’nın oğlu olan Mehmet’in de boğdurulduğunu
naklederken Osmanlı tarihlerinde bu olaya dair bir bilginin mevcut olmadığı görülmektedir.6 Knolles,
1554 yılına ait hadiseleri kısa bir şekilde anlatıp burada Fransız ve Türk filolarının Toscana, Calabria ve
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Sicilya’da yağma hareketlerinde bulunduklarını, buna mukabil Venedik Amirali Pandulphus
Contarenus’un Dalmaçya kıyılarında Osmanlılara karşı harekette bulunduğunu özellikle de Dıraç şehrini
yağmaladığını belirtmektedir. 1555 yılı hadislerinde Gelibolu paşasının Venedikliler ile uğraşmadığını
bunun yerine Floransa Düklüğüne bağlı Plumbis ve Elba adalarına karşı seferlerde bulunduğunu
kaydetmektedir.1
1556 ve 1557 yılları hadiseleri arasında Kanuni’nin Macaristan meselesine eğilip Ziget’i kuşatması,
Fransa Kralı Henry’nin Osmanlılarla İspanya’ya karşı işbirliği yapması, Şehzade Bayezid’in tahta göz
dikmesi, Düzmece Mustafa hadisesinin ortaya çıkması, Hürrem Sultan’ın oğlu Bayezid’i babasıyla
barıştırması, Bayezid’in Amasya valiliğine atanması, Busbecq’in padişahın huzuruna çıkışı ile Şehzade
Bayezid’in isyan ederek Şah Tahmasb’a sığınması ve Kanuni’nin baskısı ile Bayezid ve oğullarının teslim
alınarak Kazvin’de boğdurulmaları ve Sivas’a defnedilmeleri tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır.2 Knolles,
1558 yılı hadiseleri arasında V. Charles’in öldüğünü ve ölmeden iki yıl evvel iki yıl önce kardeşine
imparatorluk tacını ve Almanya’yı devredip İspanya Krallığını ise oğlu Filip’e bıraktığını Osmanlılara dair
herhangi bir bilgi vermeden bir paragrafta anlatmaktadır. 1559 yılında ise Malta Şövalyeleri ile İspanya
kuvvetlerinin Trablusgarp’ı Türklerden geri almak için mücadele ettiklerini özellikle Trablusgarp ve Tunus
önlerinde Eylül 1559’dan itibaren Malta merkezli bir karargâh oluşturduklarını bunlara diğer bazı
Hıristiyan güçlerin de katıldığını belirtmektedir. Kuzey Afrika üzerine gönderilen Hıristiyan
donanmalarının bu bölgede harekâta devam ettiğini ve karşılıklı saldırıların sürdüğünü belirtmektedir.
Yine bu yıl hadiselerinin içinde Akdeniz’deki Hıristiyan donanmalarına amirallik eden Andria Doria’nın
öldüğü belirtilmektedir.3
Knolles, 1561 yılı hadiselerinde Türklerin Kuzey Afrika üzerinde İtalya, Sicilya ve Malta kıyılarını
yağmaladıklarını buna karşın İspanya Kralı Filip’in Osmanlı kadırgalarına karşı kendi donanmasını
gönderdiğini ifade etmektedir. 1562 yılında ise Ferdinand’ın ölmeden önce ileride sorun çıkmaması için
oğlunu (Maksimiliyan) veliaht seçtiğini ve Bohemya Kralı olarak önerdiğini ve 24 Kasım1562’de
Frankfurt’ta toplanan mecliste bu durumun onaylandığını belirtmektedir. 1562 yılında Kanuni’nin
İbrahim Paşa’yı elçi olarak hediye ve mektubuyla Frankfurt’a İmparator Ferdinand’ın nezdine 8 yıllık bir
barış görüşmeleri yapmak için gönderdiği ve 17 Kasım 1562’de imparator tarafından kabul edilerek
name-i hümayunu teslim ettiği ifade edilmektedir. Bu elçinin name-i hümayunun tercümesinin İngilizce
çevirisi Knolles tarafından iki sayfa olarak metne eklenmiştir. Ayrıca Knolles, padişahın elçisi İbrahim
Paşa’nın Ferdinand’a sunduğu hediyeleri ayrıntılı bir şekilde zikretmektedir.4
Knolles, 1563 yılı ile ilgili herhangi bir bilgi vermeden 1564 yılında Ferdinand’ın ölümüyle beraber iki
ülke arasındaki süreli antlaşmanın sona ermesi üzerine Macaristan ve Erdel sınır boylarında karşılıklı
çatışmaların tekrar başladığını aktarmaktadır. Sınır boylarındaki bu çatışmalar 1565’te de Ziget ve Raab
önlerinde şiddetlenmiştir.5 Bu esnada Osmanlı Devleti Turgut Reis’in öncülüğünde Malta üzerine de
sefer düzenlemiştir. Malta Kuşatması ve Maltalılar ile Avrupalı Hıristiyan güçlerin Malta savunmasındaki
yardımları ile yapılan yazışmalarla ilgili belgeler Knolles’in bu eserinde yaklaşık 26 sayfalık bir bölüm
halinde tafsilatıyla anlatılmaktadır.6 Türk donanmasının Malta Kuşatmasında başarısız olarak İstanbul’a
dönmesinden sonra Kanuni, Sakız Adası yöneticisinin Malta seferi sırasındaki ve daha önceki iki yıllık
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5
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 791-793.
6
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 793- 819.
2
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haracını vermemesi üzerine Piyale Paşa’yı göndererek burayı 15 Nisan 1566’da Paskalya günü Osmanlı
topraklarına katmıştır.1
Malta Kuşatması ve Sakız Adası’nın fethi sırasında Macaristan taraflarındaki çatışmaların giderek
yoğunlaşması üzerine Kanuni’nin ilerleyen yaşına rağmen bizzat ordusunun başına geçerek Zigetvar
seferine çıktığı Knolles tarafından belirtilmektedir. Zigetvar seferi Knolles tarafından başarılı bir sefer
olarak adlandırılıp Türklerin 19 Ağustos 1566’da Zigetvar’a girdikleri ifade edilmektedir. Knolles, Kanuni’n
Zigetvar kuşatması esnasında uzun yılların birikimi ile yorgunluk ve hastalıkların etkisiyle Zigetvar
yakınındaki Quinqu Eclesia (Beş Kilise) şehrinde 4 Eylül’de 76 yaşında iken öldüğünü not etmektedir.
Ancak Osmanlı tarihçileri Kanuni’nin vefatının 6-7 Eylül gecesinde olduğunu ifade etmektedirler. Knolles,
Kanuni’nin vefatı üzerine Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın yeniçerilere haber vermeksizin bir ulak ile
Manisa’da bulunan veliaht şehzade Selim’e haber ulaştırdığını belirtmektedir. Ordunun ve cenazenin
Budin’den Belgrad’a doğru İstanbul’a gitmesini de detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Knolles, her bir
padişaha ait bölümün sonunda padişahların çağdaşı olan Avrupalı hükümdarların hükümdarlık sürelerini
gösteren bir tablo eklemiştir.2
Sonuç
Knolles, XVI. yüzyıl tarihçisi olarak Türk Tarihi adlı eserini Kanuni Dönemini kapsayacak şekilde
yazmıştır. Kendisi Türkiye’ye hiç gelmemesine karşın Avrupa’daki Latince ve Fransızca kaynaklar başta
olmak üzere bütün Avrupalı ve bir kısım doğu kaynaklarına da ulaşarak 1200 sayfalık eser ortaya
koymuştur. Knolles eserinde Türklerin Türkistan’dan Anadolu’ya gelişlerini ve Anadolu Selçukluları ile
Osmanlıları bir bütün olarak ele almıştır. Eserin, günümüzdeki modern çalışmalarla mukayese edildiğinde
büyük ölçüde tarihi gerçeklere dayandırılarak yazıldığı gözlemlenmektedir. Bu hacimli eserde Kanuni
Dönemi 259 sayfalık bir alanla en geniş bölüm olma özelliğine sahiptir. Zira Kanuni Dönemi, Osmanlıların
en parlak dönemi olması ve Kanuni’nin 46 yıllık uzun bir saltanat sürmesi yanında kendisinin yaşadığı
döneme en yakın dönem olması bu bölümün hacimli olmasında önemli bir etkendir.
Knolles, Kanuni Dönemini kronolojik olarak ele almış, padişahın tahta çıkmasını müteakiben
padişahın Belgrad, Macaristan, Almanya ve İran kara seferlerinin yanında Rodos, Korfu, Malta, Sakız ada
seferleri ile Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki deniz seferleri detaylı bir biçimde
anlatılmıştır. Bunlardan Akdeniz’deki Kuzey Afrika kıyılarının Osmanlı hâkimiyetine katılması, takiben
Osmanlıların Fransızlarla Habsburglar önderliğindeki Hıristiyan güçlerine karşı mücadelesi ve askeri ve
diplomatik işbirliği hakkında geniş bilgiler mevcuttur. Diğer taraftan Irak ve Azerbaycan coğrafyasındaki
Osmanlı-İran mücadelesinin Batılıların büyük bir ilgisini çektiği, özellikle bazı devşirme devlet adamlarının
Osmanlıların İran üzerine sevkinde etkin oldukları görüşü hâkimdir. Knolles, Kanuni’nin seferlerinin
büyük çoğunlukla başarılı olduğunu, buna mukabil Viyana ve Malta gibi başarısız seferlerinin de
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yazar, Avrupa devletlerinin Kanuni’nin huzuruna gönderdiği çok sayıda
elçililere ve onların faaliyetlerine de önemli bir yer ayırmaktadır. Eserde Avrupa’nın önemli hükümdarları
olan V. Charles, I. Fransuva, II. Henry Ferdinand, Filip, Andria Doria gibi şahsiyetler hakkında da bilgiler
bulunmaktadır. Ayrıca eserinde yabancı elçilerin huzura kabulleri ve hediye takdimi hadiselerine de yer
vermektedir.
Knolles’in eserinde Osmanlıların Kanuni Dönemi dış politikası ve seferlerine dair bilgilerden başka
ülke içindeki isyan ve ayaklanmalar, hanedan üyeleri ve devlet adamları arasındaki rekabet, şehzadelerin
sünnet düğünleri ve kızlarının düğünleri, devlet adamlarının azilleri ve idamları, şehzadelerin taht
mücadeleleri gibi sosyal ve kültürel hadiseler de yer almaktadır. Knolles, Hürrem Sultan’ın Kanuni
üzerindeki etkisi ile Pargalı Damat İbrahim ve Rüstem Paşaların devlet yönetiminde ve hanedan

1
2

Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 819.
Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s. 819-825.
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içerisindeki etkileri üzerinde de detaylı bir biçimde durmaktadır. Diğer yandan Knolles, Kanuni’nin
denizciliğe önem verdiğini Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis gibi kaptanıderyaların önemli
mevkilere getirilmesini ve seferlerde karar verme mekanizmasında etkin olduklarına işaret etmektedir.
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Giriş
XV. yüzyılın ortalarından itibaren cihanşümul bir hüviyet kazanan Osmanlı Devleti hem kurumsal
hem de düşünsel bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bu dönüşüm sonucunda öne çıkan profesyonel
bürokrat sınıfı (kalemiye), imparatorluğun fikri ve idari karakteri üzerinde oldukça etkili olmuş ve siyaset
düşüncesinin üretiminde öncü rol oynamıştır. Bu dönüşüm sürecinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi
özel bir öneme sahiptir. Zira Osmanlı bürokrasisi 1520 öncesinde alt branşlarda uzmanlaşmamış ve
müstakil zümrelere bölünmemişken, Kanuni Sultan Süleyman’ın uzun iktidar yılları içerisinde bu durum
değişmeye başlamıştı. Bu dönemde de birçok kişi divan ve maliye hizmetleri arasında gidip gelse de
atamalar sırasında adayların önceki görev sahalarına dikkat edilmeye başlanmıştı. XVI. yüzyılda
bürokraside gerçekleşen uzmanlaşma eğilimi, maliye ve divan kâtipliği sahalarının da birbirlerinden
ayrılmasıyla neticelenmişti. Bu süreçte, özellikle yüksek bürokrasi atamalarında maliye ve kâtiplik
arasındaki geçişler azalmış, adayların önceki çalışma yerlerinin aynı sahada olmasına özen gösterilmişti.
Dolayısı ile XVI. yüzyılın ikinci yarısında bürokratik makamlar arası hiyerarşi henüz katılaşmamış olsa da
bürokrasinin genelinde bir uzmanlaşma eğilimi görülmekteydi.Osmanlı bürokrasisinin Kanuni Sultan
Süleyman devrinden itibaren geçirdiği dönüşüm içerisinde devlet adamları farklı kaynaklara erişerek,
dinamik bir kültürel ortamdan beslenerek ve devletin karşılaştığı sorunları yakından tecrübe ederek
Osmanlı siyaset düşüncesinin üretiminde öncü rol oynamayı başarmıştır. Devlet adamları bu rolünü
oynarken kendi mesleki bakış açısından devletin ihtiyaçlarını yorumlamıştır. Bu da Osmanlı siyaset
düşüncesinde bir tutarlılık ve süreklilik yaratmıştır.
Devletin Gerekliliği Fikri
XVI. Yüzyıl Süleymaniye müderrislerinden olan ve Osmanlı düşünce dünyasına katkıda bulunmuş
sayısız öğrenci yetiştiren Kınalızade , abidevi eseri olan Ahlak-ı Alai’de Osmanlı siyasal düşüncesinin
temel tezlerini ortaya koymuş ve Osmanlı siyasetini izah edecek bir ahlak ve yönetim felsefesi
oluşturmuştu. Kınalızade öncelikle insanların medeni koşullara ulaşmak için topluluklar halinde yaşaması
gerektiği fikrini ifade ederek: “Nev’i-i insân medenî bi’t-tâbdır. Ya’ni tabîat-ı muktezîdir ki ma’aş-ı ebnâ-yı
nev’iyle ihtilât ve muâşeret ve ba’zı efrâdı umûrunda ba’zına iânet ve müzâmeret itmeyince hâsıl ve kâmil
olmaz”. demiş ve insanların bir araya gelerek bir toplum oluşturmasının insanın doğasından kaynaklanan
çatışmalara sebep olacağına “her kişinin bir matlûbu ve murâdı var ve nefs murâdını elbette ne tarikle
olursa olsun almak ister” ifadeleriyle işaret etmiştir.
Kınalızâde’ye göre de toplum kendi haline bırakıldığında kargaşa içine düşecektir. Zira iki insan
aynı şeyi arzulayıp almak istese aralarında bir tartışma ve çekişme meydana gelmektedir. Çünkü her biri
diğerini bertaraf edip kendi arzusuna kavuşmak istemektedir. Bu mücadele ileri gittiğinde kavga çıkar. Bu
noktada, bu ayrılığı ve kavgayı önleyerek taraflara kendi üstünlüğünü kabul ettirecek ve toplumsal
kargaşanın önüne geçerek, düzeni sağlayacak bir güç devreye girmelidir ki bu güç hükümdardır.
Kınalızâde’ye göre bu düzenleyici üst otorite “siyâset-i uzmâ” yani en büyük siyasi otorite olmalıdır.
XVI. Yüzyıl’a gelindiğinde adalet kavramı, siyasetin bir parçası olarak değil varlık sebebi olarak
yorumlanmaya başlanmıştı. Bu bağlamda Kınalızade, Ahlak-i Alai adlı eserinde Osmanlı Türkçesi’nde en
çok kabul gören adalet dairesi tanımını şu silsile ile açıklamıştı:
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“Adalet dünyanın kurtuluşunu sağlar; dünya, duvarı devlet olan bir bağdır; devleti düzenleyen
şeriattır; hükümdar olmadan şeriat korunamaz; askersiz hükümdar duruma hâkim olamaz; hazine
olmadan hükümdar asker toplayamaz; hazineyi var eden halktır; halkı padişaha bağlayan ise adalettir.” 1
Kınalızade’nin ortaya koyduğu kuram, klasik adalet teorisi ile örtüşmekle beraber; İslam
hukukuna yaptığı özel vurgu ile devlet ve hükümdarlık kavramlarına dairenin farklı halkalarında yer
vermesi dikkat çekicidir. Kınalızade eseri boyunca adalet kavramını derinlemesine inceleyerek bu
kavramı iyi yönetim ile özdeşleştirmiştir. Kınalızade’ye göre idarenin iyi durumda olması, ülkenin itidal
sınırında bulunması yani her türlü aşırılıktan korunması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda adalet
kavramı toplumu ve devleti oluşturan tüm unsurların dengede bulunması, verilen cezaların, alınan
tedbirlerin, toplanan vergilerin ve diğer tüm siyasi eylemlerin dengeli bir şekilde uygulanması anlamını
taşımaktadır. Geleneksel siyaset düşüncesinde sıkça rastlanan bu yaklaşıma göre, devletler tıpkı insan
vücudu gibi farklı unsurların dengesiyle sağlıklı kalabilirlerdi; vücudun dengesi bozulduğunda nasıl insan
hasta oluyorsa; idare ve toplumda denge bozulursa devletlerin de sağlığı bozulur ve ihtilale düşerlerdi.2
Kınalızade’nin, adalet kavramını izah ederken üzerinde durduğu bir diğer önemli husus, üretim
ilişkilerinin huzurlu bir ortamda muhafaza edilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanmasıydı. Bu amaçla
ülkenin imar edilmesini savunan Kınalızade’ye göre pazar vergisinin devamlılığı için tüccar ve esnafın
sermayesi korunmalı, öşür vergisinin devamlılığı içinse çiftçinin toprağı sürmesi sağlanmalıydı. Bu
bağlamda çift hayvanları asla vergi kapsamına alınmamalı, çiftçiler her türlü zulümden korunmalıydı.
Ayrıca üretim çarkının dönmesi için devlet çiftçilerin tarımsal üretimde kalmasını sağlamalı; çiftçinin
toprağını ekip biçmesi için gerekli ortam yaratılmalıydı. Tohum bulamayan çiftçiye borç verilmeli;
mahsulü ziyan olana yardım edilmeliydi.3
Şahsi Devlet Fikrinden Kamusal Devlet Fikrine Geçiş
Osmanlı Devleti’nde de “devlet” kavramının XVI. Yüzyıl’dan itibaren geçirdiği dönüşüm çağın
koşullarından bağımsız düşünülemezdi. Bürokratik kurumsallaşma neticesinde Osmanlı düşünce
dünyasında “devlet” algısı önemli bir dönüşüme uğramıştı. Fakat Avrupalı çağdaşları ile kıyaslandığından
“devlet” kavramının köklerinin Osmanlı düşünce dünyasında çok daha kişisel ve hükümdarın şahsıyla
özdeşleşmiş bir anlama dayandığını ifade etmek gerekmektedir. XVI. Yüzyıl’ın sonlarına kadar devlet
kavramı kurumsal bir devamlılıktan öte hükümdarın bahtı olarak algılanmaktaydı.
Devlet kavramının kişiselleşmesiyle neticelenen bu yaklaşım sonucunda, devletin kaderi ve
geleceği hükümdarın talihi ve ikbaline bağlanmış, hükümet kurumu kişisel bir mesele olarak
yorumlanmıştı. Devletin kişisel düşünülmesi ilahili olarak “kutlu” ve “kutlanmış” insanların devlet sahibi
yani “devletlü” olacağı fikri Osmanlı düşünce hayatında da devam etmişti. Bu durum Osmanlı düşünce
dünyasının önemli kaynaklarından olan divan edebiyatında da kendini göstermekteydi.Sultan Süleyman,
devlet kavramının kurumsal anlamı ile kişisel talih anlamını bir arada kullanarak, devleti nasıl anladığını
şu ifadelerle ifade etmektedir:
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

1

“Adldir mucib-i salah-ı cihan; Cihan bir bağdır dıvarı devlet; Devletin nâzımı şeriattır; Şeriata hâris olamaz illâ memalik; melik
zapteylemez illâ leşker; leşkeri cem edemez illâ mal; malı cem eyleyen reâyâdır; reâyı kul eder padişah-ı âleme adl.” Kınalızade Ali,
Ahlak-ı Alai, nşr. Ayşe Sıdıka Oktay, İz Yayınevi, İstanbul 2005, s.532.
2
Fahri Unan, “Osmanlı İdare Felsefesinde Adalet”, Adalet Kitabı, Kadim Yayınları, Ankara, 2012, s.106-108.
3
“Hazine, imaret-i memlektten hâsıl olur. Memleket ki harab ola maldan bi-nasib ve halkı gınadan bi-nisab olsa gerek. Ve imaret-i
memleket adl ile olur. Çün mir-izalim zemistanda cevr ile dihkanın gavın ala, ta bostan olıcak öşr-i mahsulat ana kandan hâsıl olur?
Bir defa bezirgânın malın alınacak aled devam bac u gümrük nice ayid olur? Pek muttasıl reayaya zer ettirmemek gerek. Tohm
bulmazlarsa karz vermek gerek. Mukarrer ziraatleri helak oldu ise tahsil edi vermek gerek.”Kınalızade, Ahlak-i Alai, s. 477.
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Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır
Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi”
Sultan Süleyman burada, birinci dizedeki devlet sözcüğüyle üçüncü dizedeki saltanat, ikinci
dizedeki devlet sözcüğüyle ise dördüncü dizedeki baht u saadet sözcükleri arasında bağ kurarak, devlet
sözcüğünün iki farklı anlamını bağdaştırmaktadır. Devlet sözcüğünün talih ve saltanat anlamları
arasındaki yakın ilişki yönetim aygıtını çok kişisel bir hale getirmektedir. Sultan Süleyman’ın şahsi devleti
yani bahtı, ona devleti yani tahta geçme talihini bahşetmiştir. Bu mevkii Allah’tan başka kimseye borçlu
değildir. Dolayısıyla yönetim aygıtının kendisine ait olduğunu iddia etmeye hakkı vardır1.
Bürokrasinin giderek güçlendiği ve kurumsallaştığı XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ise siyaset
düşüncesinin hükümet kurumunu tamamen kişisel bir mesele olarak görmesi beklenemezdi. Padişahın
tahta geçme sırasını ifade eden “devletin” ilahi takdirle gelen talih anlamındaki “devlet” ile olan
bağlantısı bu dönemde zayıflamaya başlamıştı. Bu süreç önemli ölçüde XVII. Yüzyıl’ın siyasal krizleri ile
gerçekleşecekti. Zira XVI. Yüzyıl’a kadar Osmanlı şehzadeleri tüm erkek kardeşlere açık bir şekilde
yürütülen tahta geçme yarışında kendi talihlerini sınamak zorundaydılar ve kardeş katli bu yarışın meşru
bir kuralıydı.
Siyaset düşüncesinde hükümdarların kişiliğinden bağımsız bir devlet mefhumunun ortaya
çıkmasını, değişen tarihsel tahayyülün yanı sıra siyasal metinlerde ortaya çıkan “devlet-i aliyye”
kavramından da takip edebiliriz. Bu kavram devlet ifadesini daha önceki kişiselliğinden arındırarak
zamanın ve şahısların ötesinde kurumsal bir nitelikte betimliyordu. Fakat bu kavram ancak XVI. Yüzyıl’ın
ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanacaktı. XV. yüzyıl boyunca Osmanlı tarih yazarları eserlerini
“Tevarih-i Al-i Osman” yani “Osmanlı Hanedanın Tarihleri” başlığı ile kaleme almışlardı. Bu geleneğin XVI.
yüzyıldaki temsilcisi olan Kemal Paşazade2 sultanın emriyle kaleme aldığı eserinin hiçbir yerinde “Devlet-i
Aliyye” kavramından söz etmemişti3.
“Devlet-i Aliyye” kavramı ancak XVI. Yüzyıl’ın ortalarından itibaren Osmanlı düşünürleri tarafından
Osmanlı Devleti anlamında kullanılmaya başlanmıştı. Bu kavramı yine Osmanlı yazarları icat etmişlerdi;
bu kişilerin büyük bir kısmını önceki bölümde ele aldığımız bürokratik kurumsallaşma sonucunda ortaya
çıkan deneyimli ve profesyonel bürokratlar oluşturmaktaydı4. Bu insanlar uzun yönetim deneyimine
sahip ve idareyi paylaşmış kimselerdi. Bu yüzden de devlet tahayyülleri şahısların ötesinde ve sahiplenici
bir noktaya ulaşmıştı.
Nitekim Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü vezirlerinden Lütfi Paşa Asafname adlı eserlerinde,
“Devlet-i Aliyyeemekdarları” ve “rical-i Devlet-i Aliyye” terimlerine yer vererek5 hem Devlet-i Aliyye
kavramını ilk kullananlardan olmuş hem de kavramı kullandığı bağlamdan da anlaşılacağı üzere kurumsal
ve kolektif bir çerçeveyi tarif etmiştir.
Kınalızade 1564 yılında yazdığı Ahlak-ı Alai’de “Cihân bir bağdır, duvarı devlet. Devletin nâzımı
şeriatdir”6 ifadesiyle devleti modern anlamına yakın bir şekilde siyasal hâkimiyet olarak kurumsal

1

Baki Tezcan, Tarih Üzerinden Siyaset: Erken Modern Osmanlı Tarih Yazımı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s. 250.
İbn-i Kemal olarak da bilinen Kemalpaşazade Ahmed Şemseddin Efendi; 1468- 1536 yılları arasında yaşamış Osmanlı devleti
Şeyhülislamı,hukukçusu, tarihçisi, müfessiri, kelamcısı, edebiyatçısı ve şairidir.
3
Christoph K. Neumann, “Devletin Adı Yok”, Cogito XIX, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Yaz 1999, s.276.
4
Nejat Göyünç, "Osmanlı’nın 700. Kuruluş Yıldönümünü Anarken", İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 3, 1999, s. 1-7.
5
Lütfi Paşa, Asafname, düzenleyen: Mübahat Kütükoğlu,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi,Edebiyat
Fakültesi Basımevi, 1991, İstanbul, s. 8-12.
6
Kınalızade, Ahlak-i Alai, s. 477.
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çerçevede görmektedir. “Devlet-i Aliyye” kavramını kurumsal anlamı XVI. Yüzyıl’ın ikinci yarısından
itibaren giderek güçlenmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştı. Bu bağlamda söz konusu kavramı Mustafa
Selaniki de Tarihi Selaniki1’de sık sık kullanılmıştı. XVII. Yüzyıl’a gelindiğinde bir başka siyaset yazarı
Hazarfen Hüseyin Efendi2, Telhis-ül Beyan Fi Kavanin-i Al-i Osman adlı çalışmasının birçok yerinde
“Devlet-i Aliyye” kavramını kullandığı gibi bu kavramlara eş anlamlı olarak “Devlet-i Osmaniyye” ve
“Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye” ifadelerini kullanmıştır3.
Akıl ve Meşveret Kavramlarının Yerleşmesi
Geleneksel Osmanlı siyaset düşüncesinde önemle üzerinde durulması gereken bir diğer kavram
da akıl kavramıdır. Bu mefhum, Osmanlı siyaset yazarlarınca gerek siyasetin başat vasıtası gerekse
erdemli bir hayatın temel şartı olarak öne sürülür. Akla dayalı idare fikrinin Osmanlı düşünce
dünyasındaki serüvenine göz atmak oldukça önemlidir. Zira bu idealin XVIII. Yüzyıl Avrupa siyasetinde
öne çıkan aydınlanmacı mutlakıyet rejimleri tarafından üretildiği ve Osmanlı’ya da buradan ithal edildiği
fikri tarih yazımına egemen olan bir yaklaşımdır.4 Bu yaklaşıma göre Batı başkentlerine gönderilen
sefirler buradaki aydınlanmacı mutlakıyet fikrini yazdıkları sefaretnameler ve layihalar vasıtasıyla Osmanlı
düşüncesine aktarmışlardı. Aydınlanmacı mutlakıyet düşüncesinin öne çıkan unsuru ise akla dayanan
idare fikriyatıydı. Bu tarz bir siyasada hükümdar ülkeyi keyfî kararlar ile değil konunun uzmanı
danışmanlarından aldığı telkinlere dayanarak akıl ve mantık prensipleri içerisinde yönetmeliydi.
Osmanlı siyaset geleneğinde aklın kuramsal boyutta tarifi, Kınalızade’nin Ahlak-i Alai adlı eserinde
karşımıza çıkmaktadır. Kınalızade için faziletli bir insanın sahip olması gereken vasıfların başında hikmet
gelmekteydi. Hikmeti düşünce kuvveti [kuvvet-i nazarî] olarak tanımlayan Kınalızade’ye göre, hikmet
sahibi insanlar yedi vasfı [nev] beraberlerinde taşımaktaydılar. Bu vasıflar sırasıyla zekâ, sürat-i fehim,
safa-yı zihin, sühulet-i taallüm, hüsn-i taakkul, , tahaffuz ve tezekkürdü. Kınalızade’ye göre kişi zekâsı ile
derin tetkikler [istinbât-ı metâlib] yapıp çıkarımlarda [istihrâc-ı netâyic] bulunabilir. Gerekli durumlarda
ise sürat-i fehim ile bu çıkarımlarını ve tetkiklerini ortaya koyabilir ve safâ-yı zihin sayesinde kişinin
çıkarımları [istihrâc-ı metâlib] zihinlerde ıstıraba ve karışıklığa [teşviş] sebep olmadan, sonuçlar
üretebilirdi. Sühulet-i taallüm ile kişi ulaştığı sonuçları kalıcı olarak öğrenip tahsilini yapabilir. Hüsn-i
taakkul ile öğrendiklerini güzel keşiflere dönüştürür ve tahaffuz ile bu keşiflerini zihninde koruyabilirdi.
Ve nihayet, tezekkür ile de bu zihni üretimini güzel bir şekilde ifade ederek çevresindekileri ikna
edebilirdi5. Kınalızade’ye göre hikmet sadece faziletli insan olmak için gereken bir vasıf değildir. İyi bir

1

Kanuni’nin son zamanları ile II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet devirlerini yaşamış Osmanlı tarihçisidir.
1691 yılında hayatını kaybeden XVII. Yüzyıl’da yaşamış Osmanlı tarihçisi ve aydınıdır. Osmanlı tarihi ve devlet düzeni hakkında
önemli eserler kaleme almıştır.
3
Göyünç, “Osmanlı’nın 700. Kuruluş”, s. 4.
4
Bu yaklaşımı sergileyen öne çıkan birkaç eser için bkz: Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, TTK, Ankara, 1983, s. 61 Şerif
Mardin, “Tanzimat Fermanı’nın Manası: Yeni Bir İzah Denemesi” Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, ed. Halil
İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul,2012, s. 147-165.
5
“Evvela Cins-i hikmet tahtında olan Enva yedi nevdir. Evvelkisi zeka, ikincisi sürati fehm üçüncüsü safayı zihn dördüncüsü suhuleti
taallüm beşincisi hüsn-i taakkul altıncısı tahaffuz yedincisi tezekkür. Amma zeka bir melekedir ki anın sebebi ile mukaddimattan
istihraç-ı netayic ve mevadd-ı edilleden istinbat-ı metalib etmek seh ü asan olur. Bu meleke mukaddimat-ı münticeden intaç-ı
metalib etmeğe müzavele vü müdavemet etmekle hasıl olur. Amma sürat-i fehm bir melekedir ki anın sebebi ile levazımdan
melzumata ve kaziyeden aks-i nakizine ve aks-i müstevisine tevakkuf etmeksiz sürat i intikal hasıl olur. Ve hasılı fark zeka ile sürat-i
fehm mabeyninde oldur ki zeka fikr ü nazarda olur ve fikr ü nazar umur-ı malumeyi tertib edip bir meçhule müteeddi olmaktır.
Amma sürat i fehm fikr ü nazarda olmaz, gayrıda olur, zira levazımdan melzuma intikal ve kaziyeden aks-i nakiz ve aks-i müsteviye
intikal fikr ü nazarda değildir, nitekim ilm-i mizanda tahkik olmuştur. Amma Safayı zihn bir melekedir ki anın sebebi ile nefs
ızdırabsız ve teşvişsiz istihraç-ı metalib etmeğe müstaidd olur. Amma suhulet-i taallüm bir melekedir ki anın sebebi ile nefse hiddet
ü tizlik asıl olur ki havatır ı müteferrika mani ü dafi olmayıp küllkiyeti ile matlub canibine teveccüh edip tahsil eyler. Amma hüsni
taakkul bir melekedir ki anın sebebi ile bahste istikşafı metalib etmekte her maddeye münsaib olan hadd ü mikdarı hıfz u riayet
eyler. Şöyle ki ne vecip olan nesneyi terk ü ihmal ve medhali olmayanı ahz u istimal eyler. Amma tahaffuz bir melekedir ki anın
2
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hükümdar olmak için de zeka-yı zihne ve safa-yı akla sahip olmak gerekmektedir, Bu vasıflara sahip bir
hükümdar tarih kitaplarını [kütüb-i tevarih] okuyarak mazideki ahaliler ve devletler hakkında malumat
toplayabilir doğru çıkarımlar üretebilirdi. Kınalızade’ye göre iyi bir hükümdar ancak bu şekilde isabetli
kararlara [isabet-i re’y ü fikret] ulaşabilirdi.1
Ahlak-ı Alai’de öne çıkan akıl ve hikmet kavramları odak noktası olarak zekâya ve muhakemeye
dayalı bir öğrenme sürecini işaret etmektedir. Bu yanıyla hem insanın kişisel gelişiminde ve hem de ülke
idaresinde tarihsel tecrübelere ve düşünsel süreçlere dayanan bir hareket ve yaklaşım tarzı karşımıza
çıkmaktadır. Bu yaklaşım bir taraftan dünyevi ve yararcı olmakla birlikte ahlaki ve dini faziletlerin zıttı
olarak sunulmaz. Akıl ülke idaresinde ve faziletli insanın inşasında vazgeçilmez olmakla birlikte tek başına
yetersizdir. Kınalızade aklı ve hikmeti överken ahlaki kaideleri ve dini unsurların da gerekliliği
vurgulamaktadır. Bu bağlamda akıl, diğer ahlaki ve dini erdemlerle birlikte başarılı insanların ve
idarecilerin sahip olduğu bir fazilet olarak takdim edilmiştir.
Kınalızade’nin Ahlak-i Alai adlı eserinde kuramsal düzlemde ortaya konan akıl kavramı birçok
açıdan akılcı idarenin ve akıllı yöneticinin geleneksel Osmanlı siyaset düşüncesindeki yerini
göstermektedir. Osmanlı düşünürlerinin akla dair yaklaşımı hem seçkinci hem de faydacıdır. Örneğin
Kanuni Sultan Süleyman devrinin öne çıkan nişancısı Celalzade Mustafa2Mevahib adlı eserinde aklın,
faziletli insanların bir meziyeti olduğunu söyler ve ona göre peygamber gelmiş geçmiş en akıllı insandır.
Mustafa’ya göre insanlar akıllılar, ahmaklar ve günahkârlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır, devlet
idaresinde başarının sırrı akıllı insanların istihdam edilmesidir.3 Bu fikirler Gelibolulu Mustafa Ali’de de
karşımıza çıkmaktadır. Ona göre akıllı kişilerin devlet idaresinde istihdamı öylesine önemlidir ki bu
konuda kanun-u kadime bakmaya dahi gerek yoktur. Zira nasıl ki güçlü bir hazine nakit para akışıyla
meydana geliyorsa bir ülkenin hedeflerini ve mefkûresini ortaya çıkaran da pratik zekâlı ve hızlı düşünen
insanların bir araya gelmesiydi. Kuran-ı Kerim’deki “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ayetinden
yola çıkan Gelibolulu’ya göre akıllı insanlara saygı gösterilmesi Allah’ın bir emriydi.4
Osmanlı siyaset yazarları akıllı insanların istihdamına ek olarak ülke idaresinde bu akıllı insanlar ile
yapılacak meşveretin önemini vurgulayarak danışmanların ve nasihat edenlerin lüzumunu dile
getirmişlerdir. Bu bağlamda Celalzade Mustafa’ya göre meşveret de akıllı ilintilidir: Gelmiş geçmiş en
akıllı kişi olan Hz. Muhammed istişarenin öneminin farkındaydı ve sık sık ona başvururdu. Esasında
istişarede bulunmak öylesine önemlidir ki akıllı gayri Müslimlerin nasihatleri dahi dinlenebilir. İstişare
aklın bir melekesi olduğundan ve gerek siyasi gerek ameli büyük bir öneme sahip olduğundan
saraylarında âlimleri ve bilginleri bulundurmakla meşhur kadim İran kralları örneğinde de görüldüğü gibi
hükümdarların çevrelerinde akıllı kişiler bulunmalıdır.5
Gelibolulu’ya göre Büyük İskender kısa zamanda büyük işler başarmasını akıllı danışmanların
yardımına borçluydu. Zira İskender ülkesini idare ederken Eflatun’un vekili Aristo ile sık sık meşverette

sebebi ile nefs taakkul tahsil ettiği suver-i makule vü mütehayyile kema yenbagi hıfz eyler. Amma tezakür bir melekedir ki anın
sebebi ile nefs hız ettiği nesneleri her ne zemanda murad olsa tezekkür ü irad eyler.” Kınalızade Ali Çelebi, Ahlak-ı Alai, s. 99-100.
1
“ İsabet-i rey ü fikrettir ki bu haslet ike nesne ile hasıl olur, evvelkisi asl-ı hilkat ve mebde-i fıtratta zekayı zihn ve safayı akl üzere
mecbul olmaktır. İkincisi tecarib-i ruzgar ve azmayiş-i ahval ü atvar etmektir. Eğer ömr henüz ikbal-i unfuvani ve sabah-ı ruzgar-ı
cüvanide olup henüz tecaribe imkan-u fırsat olmadıysa, kütüb-i Tevarih ü ahbar mütalaa eyleye ki Tevarih aline-i ahval-i mülük-i
mazi ve sebeb-i marifet-i ruzname-i havadis-i eyyamdır.” Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, nşr. Numan Külekçi, Toker Yayınları,
İstanbul, 2004, s. 462.
2
Kanuni Sultan Süleyman dönemi nişancısı ve dönemin önemli tarihçilerindedir.
3
Kaya Şahin, Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014 s. 259.
4
“İhtiyar-ı ukala ve istihdam-ı hükemada Kanun-ı kadim değildür deyu taallül olunmayup ol adet-i melufe müsteviyetül akdam olan
eşhası manufa ma-beynlerinde icra oluna ki, res-i mal-i meal nakd-i idrak idügi Ruşen ve sermaye-i makasıd u amal gevher-i zihn-i
derrak olduğu müberhendir. Gelibolulu Mustafa Ali, Nushatüs Selatin, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2015, s. 324.
5
Şahin, age, s. 262.
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bulunmakta Yunan ülkesinden doğu eyaletlerine zamanın filozofları ve bilginleri ile yüz yüze görüşerek
fikir alışverişinde bulunmaktaydı1. Yaklaşımını desteklemek için tarihten örnekler vermeye devam
Gelibolulu’ya göre, Süleyman peygamber de kudretli hükümranlığını Lokman2 ve Asaf3 gibi akıllı
danışman ve vezirlerle yaptığı meşverete borçluydu.4 Ülke idaresinin akıllı kişilerle yapılacak meşveretle
götürülme fikrini kesinleştirmek isteyen Mustafa Ali nihayet peygamberin icraatlarına gönderme yaparak
konuyu bağlamaktadır. Gelibolulu’ya göre faziletleri ve bilgisi ayetlerle sabit olan peygamber tüm bu
eşsiz erdemlerine rağmen dünya işlerinde dostlarıyla istişare etmiş ve güvendiği kişilerin yardımını
almıştır. Bu hareketiyle peygamber kendisinden sonra ümmetini yönetecek hükümdarlar için bir örnek
teşkil etmiş, ülke idaresinde akıllı kişilerle çalışılmasını işaret etmişti.5
Osmanlı siyaset yazarlarının tarihe dair eserleri de aklın yüceltildiği bir arenaya dönüşmektedir.
Örneğin Celalzade Mustafa Selimname’de II. Bayezid’in vezirlerini ele aldığı kısımdan sonra,
hükümdarların iyi talihi ve saadetinin, vezirleri ve adamlarının aklına, dindarlığına, güvenilirliğine ve
sadakatlerine (kemal-i akl ve diyanetleri ve hüsn-i emanet ve sadakatleri) bağlı olduğunu savunmaktadır.
Padişahın talihinin artması için vezirler saf inanca bağlı hakiki Müslümanlar olmalı, akıldan nasiplerini
almaları ve dünya ahvalinden haberdar olmaları lazımdır. Tabakat’ın ilk sayfalarında ise Celalzade
Mustafa, Sadrazam Piri Mehmed Paşa’nın berrak zihninin (zihn-i pak) bir marifet denizi, her şeyi idrak
eden aklının ise (akl-ı derrak) saadet aynası olduğunu ifade etmektedir. Piri Mehmed Paşa bu erdemleri
ve envaı çeşit ilimdeki bilgisiyle (enva-i kemalat ve ulum) okuyucuya sunulmakta ve övülmektedir. Benzer
bir şekilde Celalzade Mustafa İbrahim Paşa’nın istişare önem vermesini nasihate kulak asmasını över (söz
fehiminde pehlivan izan ve kabulde ali-şan). Rüstem Paşa ise henüz Anadolu beylerbeyliği yaptığı sırada
zamanının en akıllı ve faziletli idarecisi (akal-ı ümera-yı devran, ekmel-i kübera-yı asr ü avan) olmuştur.
Sadrazam olduğundaysa berrak zihni (zihn-i pak) ve engin idraki (idrak-i derrak) daha da gün yüzüne
çıkmıştır6.
Celalzade Mustafa’ya benzer bir şekilde Gelibolulu Mustafa Ali de tarih anlatısında aklı belirleyici
fazilet olarak kullanmaktadır. Örneğin Sultan Selim de ilm-i feraset ışığıyla parlayan ve kâmil bir zekâya
sahip olan Piri Mehmed’in hikmetini akıcı ve beliğ sözlerle ifade edebildiğini görünce onu ortalama bir
taşra memuriyetinden önce defterdarlığa sonra da veziriazamlığa getirmişti. Kendisi de akıl ve zekâ
yönünden şahların nadiri olan Yavuz’un ülke idaresinde akıllı insanlara verdiği bu kıymet sayesinde
âlemin durumu düzenli hale gelmiş, nice fetihler yapılmış, insaf ve merhamet bahçesinde esen adalet
rüzgârlarının kokusu her taraftan duyulur olmuştu.7
Osmanlı siyaset yazarlarının tarih anlatılarındaki bu övgülerin zıddındaysa ister isyankâr isterse
yetersiz Osmanlı idarecileri olsun, aklın kaidelerinden çıkan kişiler durmaktadır. Örneğin Celalzade
Mustafa Canberdi Gazali’nin aklının âlimler pazarında beş para etmediği halde onun isyan vadisine

1

“İskender-i zü’l karneyn, … yine Eflatun-ı tevkili, Ristalis ile gah ü bir-gah meşveret-i bi adili muhakkak olub, her ayine kuvvet-i
saltanatı muavenet-i hükema-i Yunan’la ve şarkdan garba eyalet-i hükümeti muzaheret-i feyle sufan-ı zamanla zahir ü be-didar
görinüb, bunca hazayin ü defayin bulunmak ve bunca tılsma hall olunub varidatı asakir-i derya makaratına tevzi olunmak ol
ukabanun eser-i hidmetleri ve netçe-i ubudiyyet ü mülazemetleri idi.” Gelibolulu Mustafa Âli, a.g.e., s. 327.
2
Kur'an'da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, başta tıp ilmi konusunda büyük ilim ve hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.
3
Hz. Süleyman'ın hikmet ve tedbiriyle tanınan veziri.
4
“Süleyman bir Davud aleyhisselam ki kuvveti nübüvvetle ve kaml-i riyasetle ferman-ran ı saadet-dest gah olub… mesturün fil
Kuran olan hazret-i Lokman ve fehmü tecribe vü kiyasetine ibtinaen Asaf bin Berhiya gibi vezir-i nadiredan gah şerefi
meşveretleriyle şad-man ve gah devleti vezaretleriyle müşarün ileyh bil benan olmuşlardı.” Gelibolulu Mustafa Âli, a.g.e., s. 327.
5
“Muhammed Mustafa sallallahu Taala aleyhi ve sellem, … yine umur-ı dünyeviyyede çar-yar ı uzemaya müracaatları ve mesalih-i
cumhurda ashab-ı ba safadan muzaheretleri, ümmet-i celilu’r rütbetine talim ve salatin-i ‘ali mertebete istihdam-ı ukalayı tefhim
idügi zahirdir.”Gelibolulu Mustafa Âli, a.g.e., s. 328.
6
Şahin, a.g.e., s. 261.
7
“Sultan Selim Han, şehametle nadire-i şahan… fevayid-i nakliyye ile her ayine piraste olub, ahval-i alem muntazım ve nesayim-i
madelet mütesenessim ve gül-zar-ı nasfet ü refet her tarikle mütebessim olmuştu” Gelibolulu Mustafa Âli, a.g.e., s. 326.
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sapma cüreti gösterdiğini söyler. Esasında Canberdi Gazali’nin cehaleti (cehl) isyanının ardındaki ana
nedendir. 1527’de isyancılar tarafından mağlup edilen Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa’nın zihni
bomboştur (hali-yi zihn) ve kendisi de ahmaklık alametleriyle doludur (hamakat-şar) 1552 yılı Ekim
ayından idam edildiği 1555 Eylül’üne değin sadrazamlık görevini yürüten Kara Ahmed Paşa da benzer bir
şekilde, din ve devlet işleri için faydalı olacak nasihatleri ( din ve devlete layık olan kel,imat-ı himet-ayat
ve nush-gayat) dinlememekle ve rezil bir karaktere sahip olmakla (ahass-ı erazil, erbab-ı erazil) suçlanır.
Celalzade gibi Mustafa Âli de kendi anlatısında yetersiz bulduğu veya karşıt hiziplerde yer alan Osmanlı
idarecilerini akılsızlık ve bilgisizlikle suçlamaktadır. Özellikle kendisini şikâyet eden Trabzon vilayet kâtibi
Ömer Bey’i ağır bir şekilde eleştirirken onu hem bilgisiz [na-dani] hem de cahil olarak adlandırmakta
bölgedeki zulmün kaynağı olarak göstermektedir.1
Bir bütün olarak baktığımızda, Osmanlı siyaset yazarları ve devlet adamlarının akıl ve meşverete
vurgu yapan bir yönetim modelini işaret ettiklerini söyleyebiliriz. Osmanlılarca kaleme alınmış ilgili
eserlere baktığımız zaman aklın bir taraftan kişinin ahlaki gelişiminde temel bir fazilet olarak diğer
taraftansa ülke idaresinde öne çıkan bir ilke olarak işlendiğini görmekteyiz. Bu bağlamda akla çok özel bir
anlam yüklenmiş ve bu temel faziletin alt unsurları detaylandırılarak, kuramsal düzlemde ideal aklın
tasviri yapılmıştır. Tasviri yapılan ideal akıl büyük oranda modern zamanların ihtiyaçları ile örtüşen, hızlı
muhakemeye ve çabuk kavramaya dayanan; uzun vadeli çözümler üretebilen ve bu çözümlerin herkes
tarafından kabul edilecek bir bağlamda ifadesini içermekteydi. Siyaset yazarlarına göre devlet işte bu
ideal akla sahip olan kişiler tarafından idare edilmeliydi. Bu bağlamda makbul hükümdar, ülke idaresinde
akıllı kişilere yer vermeli ve gerekiyorsa terfi teamüllerini akıllı ve bilgili kişilerin istihdamı uğruna
esnetmeliydi. Dahası ülke idaresinde, hükümdar tek başına hareket etmemeli, istihdam edilen akıllı ve
bilgili memurlar ile danışarak karar vermeliydi. Fakat nasihatnamelerin işaret ettiği bu yönetim anlayışı,
hükümdarın denetim altına alındığı bir konsey yahut kabine usulü idareyi savunmamaktadır. Geleneksel
Osmanlı siyaset yazarları hükümdarın gerekliliği bahsinde ele aldığımız üzere tıpkı Avrupalı çağdaşları gibi
güçlü ve bilge bir hükümdarın emri altında örgütlenmiş etkili bir merkezî devlet gücünün gerekliliği
vurgulamaktaydılar. İşte bu devlet gücünün oluşması noktasında akıllı ve bilgili idareciler devreye girmeli
ve hükümdar ülkeyi işini bilen ve doğru fikirler üreten insanların tavsiyelerine dayanarak ülkeyi
yönetmeliydi. Böylelikle hem akla ve bilgiye dayanan hem de etkili olabilen adaletli bir nizam mümkün
olabilirdi.
Sadrazamın Saraya Karşı Özerkliği ve Bürokratların Liyakate Göre Seçilmesi
Osmanlı düşüncesinde merkezî bürokrasi ile saray mensupları arasındaki rekabet XVI. Yüzyıl’dan
itibaren görünür bir hal almıştı. Geleneksel Osmanlı düşüncesinin temel kaynaklarından birine dönüşen
Lütfi Paşa’nın Asafnamesi ülke idaresinde sadrazama dayalı bir devlet idaresini savunurken padişahın
nedimlerinin ve musahiplerinin devlet idaresinden uzak tutulması gerektiğini vurgulamaktaydı. Lütfi
Paşa’ya göre padişah nedimlere güvenmemeli [ nedimler ile ihtilat itmemek gerekdur] onları ülke
idaresine dâhil etmemeliydi. [mesâlih-i halka karışmamak gerekdür]. Buna karşılık bürokraside vezir-i
azamlıktan yukarıda bir mertebe yoktu. Hükümdar, aklına ve ahlakına güvendiği birisini vezir-i azam
yaptıktan sonra, vezir-i azamıyla olan ilişkisini gizli tutmalı bu konuda kimseye hatta diğer vezirlere dahi
hesap vermemeliydi. Dahası ülke idaresinde vezir-i azamın icraatlarını desteklemeli, vezirinin kararlarına
engel çıkartmamalıydı [Ve Padişah’a vezirin ittiği rey makbul olup ve ‘arz ettiği umur dönmemek
gerekdür.]2
Ülke idaresinde saray mensuplarının oynadıkları etkin role yönelik önemli bir eleştiri de
Gelibolulu Mustafa Ali’den gelmektedir. Gelibolulu’ya göre hükümdarlar ülke idaresini bürokratların

1
2

Gelibolulu Mustafa Ali, a.g.e., s. 167, 171.
Lütfi Paşa, a.g.e., s. 6-7.
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kararlarına dayanarak yürütmeliydiler. Kalemiye ve ilmiye mensupları dururken harem hizmetkârlarına
devlet işlerini danışmak akıl karı bir iş değildi.1
Sultan IV. Murad, güçlü mutlakiyetçi niyetler taşıyan ve bu yüzden de çağdaşları tarafından ağır
bir şekilde eleştirilen bir padişah olarak bilinmektedir. Gelibolulu Mustafa Âli, Künhü’l Ahbar adlı
eserinde, Mustafa Selaniki ise Tarih-i Selaniki’de III. Murad dönemini kanun-ı kadimden sapılarak
haremin giderek güçlendiği bir kırılma noktası olarak betimlemektedirler. Mustafa Selaniki’ye göre
Sultan Murad sadrazamın ve yüksek ulemanın istiklalini ortadan kaldırıp, idarenin yaptırım gücünü ve
otoritesini yıkmıştı. Bu yüzden de insanların idareye olan saygıları ortadan kalkmıştı. İnsanlar yöneticilere
saygı göstermeyip, dil uzatmaya hatta dil uzatmayı geçerek el uzatmaya başlamışlardır2. Bir bütün olarak
sultanın keyfi uygulamalarını eleştiren Selaniki’ye göre III. Murad’ın iktidar yılları, Moğol hükümdarı
Hülagü’nün İslam topraklarını yağmalaması ve Timur’un Anadolu’yu harap etmesiyle kıyaslanacak kadar
kötüdür. Selaniki içinde bulunduğu devri “ ve şimdi bu zamanda ise hiçbir nesnede hayır ve bereket
kalmamıştır.” diyerek betimlemiştir.3
Gelibolulu Mustafa Âli, benzer bir şekilde III. Murad döneminde sadrazamın gerileyen otoritesine
karşılık haremin ve sultanın yakın çevresinin artan nüfuzuna dikkat çekmektedir. Mustafa Âli’ye göre bu
dönemde Harem ağası Gazanfer ve Harem Kethüdası Canfeda Hatun giderek güçlenmişlerdi. Sokullu
Mehmed Paşa’nın iktidarını kıskanan Şemsi Paşa ise Gazanfer Ağa ve valide sultan ile ittifak kurarak,
sadrazamın otoritesini zayıflatmak ve itibarını kırmak için padişahı şeytani yollarla kandırmışlardı. Sultan
Murad’ın tahta çıktığında söylediği ilk sözün “acıktım” olduğunu vurgulayan Mustafa Âli, hükümdarın bu
mizacının Şemsi Paşa tarafından kullanıldığını dile getirmiştir. Ona göre, Şemsi Paşa, Sokullu’yu ülkeyi
yönetirken rüşvet almakla fakat bu rüşveti sultanla paylaşmamakla suçlamıştır. Bu şekilde sultanın
çevresindeki taifenin entrikaları sonucunda sadrazamın gücü zayıflamış ve otoritesi yok olmuştur. O
günden sonra da Osmanlı Devleti’nin düzeni bozulmuş, hazinesi boşalmış ve ordusu zayıflamıştı.4
Nasihatname yazarlarının baş vezirlik makamına yaptıkları vurgu boşuna değildi. Tam bağımsız ve
güçlü bir sadrazamın önderliğinde yönetilen devlette bürokratlar başta saray mensupları olmak üzere dış
müdahaleden bağımsız hareket edebilecek, liyakate dayalı ve öngörülebilir kariyer yollarında
ilerleyebileceklerdi. Bu yüzden Lütfi Paşa ideal veziri açıklarken onu erkab-ı menasibi yani devlet
görevlilerinin hiyerarşisini bilen insanları meziyetlerine uygun makamlara getiren bir devlet adamı olarak
tarif etmektedir.5 Hezarfen Hüseyin Efendi de, Lütfi Paşa’nın izinden giderek sadrazam olan kişinin
tedbirli ve kuvvetli kişileri ağalığa, zihni açık kişileri ise kâtipliğe getirerek idareyi sağlayabileceğini dile
getirmektedir.6 Gelibolulu Mustafa Âli de liyakat ve ehliyet meselesi üzerinde önemle durmaktadır. Ona
göre sahasında uzmanlaşmamış ve tecrübe kazanmamış kişilerin rüşvet ve kayırma ile farklı meslek
1

“Ve üdeba ve hükema tuturken harem hidmetkarlarına umur-ı saltanatı inhaları mutabık-ı rey-i şamil değildir.” Gelibolulu
Mustafa Âli, a.g.e., s. 328.
2
“Vüzera-i izam ve ulema-i kiramda istiklal komayub, tiz ref olunmağla halkın hükkamdan havf u hicabı götürüldi, rağbet kalmadı…
Elhasılül kelam raiyyet na-ferman ve leşker-i saltanat padişah üstüne dilir ve hükkam hürmetsiz olup, dil uzatmaktan geçüp el
uzatmağa başladılar. Her kişi istediğin eder oldu.” Mustafa Selaniki, Tarih-i Selaniki, Hazırlayan Mehmet İpşirli, TTK, Ankara, 1999 s.
427-428.
3
“Hulafa-i Abbasiyyenün ahiri Mustasım billah üstüne Hülagu tatarı ne denlü cian melain ile Bağdada gelüp ehl-i Tevarih ittifak
eylemişler, on iki kerre yüz bin Müsliman katliam oldu. Timurleng niye yüz bin leşker-i Tatar ile Memleket-i Rum’a gelüp Ali
Osmandan Yıldırım Beyazid Han üstüne Ankara sahrasında kıtal idüp şikest etmedi mi? Ve şimdi bu zemanda ise hiçbir nesnede
hayru bereket kalmamışdur.” Mustafa Selaniki, a.g.e.., s. 431.
4
“Muhassal-ı kelam devlet-i Osmaniye’nin halel-pezir olması o günden beri zahirdir. Tarih-i mezburda deruni ve biruni hazineler
memlu olduktan gayri Yedikule hezayini bile dolpdolu idi. Heman ki irtişaya başlandı bunca genç-i şaygan boşalub ve ümera ve
sipah ve zuama fukara olup reaya ve beraya dağıldı gitti, memalik-i mamure-i Rum bir uğurdan harab olmağa teveccüh
itdi.”Gelibolulu Mustafa Ali, a.g.e., s. 308-312.
5
“Sadrazam… menasıba müstahıkk olmak gerekdur” Lütfi Paşa, a.g.e., s. 7.
6
“Sadrazam olan, kul taifesine müdebbir ve zabit kimesneleri ağa ve ehl-i idrak olanları kâtip itmeğe say itmek gerekdur.” Hezarfen
Hüseyin Efendi, Telhisü'l-Beyan Fi Kavanin-i Al-i Osman, TTK, Ankara, 2010 s. 216.
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kollarına atanması bürokratik işleyişe büyük zarar vermektedir. Bu bağlamda kadıların, defterdar ve bey
olarak atanmasını eleştiren Mustafa Âli bu makamların ünlü, şan şeref sahibi ve irfan ehline verilmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Gelibolulu, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kadıların defterdar olmasına
asla izin verilmediğini, bunun yerine herkesin tecrübe sahibi olduğu kendi meslek kolunda ilerlediğini
vurgulamıştı. Böylelikle hem bürokraside tecrübe kazanmış kişilerden fayda sağlanmış hem de âlimlerin
ilim yolundan sapması engellenmişti1.
Sonuç
Sultan Süleyman devrinde, bürokratik kurumlar belli bir olgunluğa ulaşmış ve kendi geleneklerini
teşekkül ettirmişlerdi. Bu olgunluğa ve geleneğe bağlı olarak bir tür "bürokratik bilinç" ortaya çıkmış, bu
bilinç içerisinde dönemin siyaset düşüncesi şekillenmişti. Temel hatlarıyla bu dönemde devlet tartışmasız
bir şekilde toplumsal düzenin ve medeniyetin ön şartı olarak kabul edilmiştir. Çünkü devlet adaletle
yönetildiği takdirde kamusal düzenin koruyucusudur. Fakat yine, aynı dönemde devletin Sultanın
şahsından ibaret olmadığı, devlet adamlarının da yer aldığı zamanın ve mekanın ötesinde kurumsal bir
anlam kazandığı görülmüştür. Böylelikle hanedanın konumu tartışılmamakla birlikte, şahısların ötesinde
kamusal bir devlet algısı doğmuştur. Bu devletin padişah tarafından akıllı devlet adamlarına danışılarak
meşveret içerisinde yönetilmesi usulü vurgulanmış ve bürokratların kendi uzmanlıkları çerçevesinde
çalışmaları esas kabul edilmiştir. Bu bağlamda padişahın saray mensuplarının etkisiyle, sahasında uzman
ve yetkili devlet adamlarına karışmasının doğru olmayacağı nasihatname yazarları tarafından eserlerinde
dillendirilmiştir.
Bu bağlamda bakıldığında Sultan Süleyman devri Osmanlı siyaset düşüncesinin ortaya attığı
ilkelerle kendisinden sonra devam edecek ıslahat hareketlerine rehberlik ettiği ve bu dönemde görünür
olan bürokratik bilincin Tanzimat'a kadar devam edecek Osmanlı Siyaset Düşüncesini şekillendirdiği
söylenebilir.
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Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Yaşamış Üç Bâlî: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi,
Hamza Bâlî
Ayşe Asude Soysal Doğan
Kırıkkale Üniversitesi

Bildiri No: 86 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve toprakları üzerinde yaşayan tasavvufî zümrelerin,
mutasavvıfların tarihini yazma çabaları son yıllarda gittikçe artan bir ilgiye rağmen, Osmanlı tarih
yazıcılığının hâlâ çok az işlenmiş kısmını oluşturmaktadır. Bu çaba bir yandan sosyal tarih, bir yandan
düşünce ve zihniyet tarihçiliğinin alanına girer. Tarihçiler hem mutasavvıfların faaliyetlerini, eylemlerini,
başka sûfîler, devlet ricâli, sultan ve saray halkı, ilmiye, seyfiye sınıfı ve reaya ile ilişkilerini hem de ortaya
koydukları eserlerin düşünce yapısını incelemek zorundadırlar. Bu, Osmanlı olgusunun hakikate en yakın
şekilde anlaşılması yolunda önemli bir adımdır. Çünkü bu olgunun temel bileşenlerinden biri mistik İslam
yorumu yani tasavvuftur. İşte bu bildirinin amacı da XVI. asırda İstanbul’da yaşamış üç mutasavvıf, Sofyalı
Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi ve Hamza Bâlî “Sultan” üzerinde durmak ve bilhassa onların çerçevesinde
mutasavvıfların devletle ilişki kurma tercihindeki farklılıkları ele almaktır. Kanunî Sultan Süleyman
dönemi bir yandan Fatih Sultan Mehmed devrinde önemli bir aşamaya gelen merkezîleşme çabalarının
zirveye çıktığı, öte yandan Yavuz Sultan Selim devrinde “Kızılbaşlar”la yaşanan gerilimin tesiriyle Osmanlı
resmî düşüncesinin kemikleştiği bir dönemdir. Bu durum mutasavvıfların büyük çoğunluğunun merkezle
uzlaşma çabası içine girmesiyle sonuçlandı daha doğrusu merkez bunu onlara dayattı. Bununla birlikte
merkezle uzlaşmayan hatta kimi tarihçilere göre Osmanlıyı iktidardan indirip yerine geçmeyi düşünenler
olduğu gibi, devletlûlerle ilişkiyi mümkün olduğunca azaltıp tasavvuftan başka şeyle ilgilenmemeyi şiâr
edinenler de vardı. Bildirimiz bu duruşlar ve onları sergileyen şahıslar üzerinedir.
Bilindiği gibi tasavvuf İslam’ın daha ilk asrında ortaya çıkan bir takım siyasi ve sosyal değişimlere
karşı zâhidlerin tepkisel zühd hareketi olarak ortaya çıkmış fakat tamamen ferdî olan bu protest tavırlar
zaman içinde tekkesinden zikrine, sema’sından cübbesine varana kadar her anlamda kurumsallaşmış
tarikatlere dönüşmüştür (Ocak 2002: 267). Bu ilk devir zühdçü anlayışta para, mülk, makam, mevki sahibi
olmamak, olanlardan yani zenginler ve idarecilerden uzak durmak ilkesi ön plandayken zamanla kendileri
için değil de gördükleri hizmet için olduğunu ileri sürdükleri para, mal ve mülke sahip olunması kabülü
veya yine misyonları gereği devlet adamları ile yakın olmayı savunan bir bakış açısı da ortaya çıktı. On
altıncı yüzyıl Osmanlı toplumunda bu durum hiçbir şekilde yadırganmıyordu (Öngören 2008: 60-63).
Devlet-tarikat yakınlığının iki taraf içinde farklı gerekçeleri vardı. Kuruluş döneminde başlayan bu
ilişkilerin beylikten imparatorluğa evrilen yapıda da kendine daima yer bulduğu açıktır. Özellikle ilahiyat
kökenli araştırmacıların bakış açısıyla tasavvuf çevreleri padişahların ve devlet adamlarının ölçüsüz ve
gayr-i meşru hareketlerini denetlemek, onları ikaz etmek, manevi eğitimlerini sağlamak, padişahlarsa
savaşa çıkarken onların elinden silah kuşanmak, seferlerde şeyhler ve müridleri moral olarak yanlarında
götürmek, dualarından istifade etmek gibi sebeplerle ilişki kurmuş olarak tasvir edilirler (Türer 1984;
Gündoğdu 1999). Ancak bu, meseleye oldukça yüzeysel bir yaklaşımdır. Osmanlı yönetiminin İslam
dinine yaklaşımı, İslamî kurumlar, çevreler, kişiler ve toplumun inanç tezahürleri konuları çok daha
derinlikli tahlilleri gerektirmektedir1. Şurası çok açıktır ki Osmanlı bir imparatorluk olarak her şarta uyum
sağlamayı başarmış pragmatist bir devlettir. Başından sonuna yaşadığı tüm badirelere karşın bu kadar
uzun süre hayatta kalmasını da buna borçludur. 16. yüzyıla kadarki badirelerden çok önemli ikisi
tasavvufî bileşimli toplumsal hareketler olan Şeyh Bedreddin isyanı ve Türkmen tebaanın çoğunu tesiri

1

Ahmet Yaşar Ocak bu yaklaşımı ortaya koyduğu dörtlü tasnif çerçevesinde analiz etmektedir. Bu model devletin, ulemanın,
tasavvufi çevrelerin ve halkın İslam anlayışları ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler üzerine kurgulanmıştır (Ocak 2017: 157).
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altına alan Safevî gailesidir. İki olayın da başlatıcısı sûfîdir ve kitlelere öncelikle bu kimlikle ulaşmışlardır.
Dolayısıyla Osmanlı’nın sûfî çevrelerle arası pek çok ilahiyatçının çizdiği mükemmel manzaraya her daim
uymaz. Devlet kendini tehlike altında hissederse gerek tasavvufî çevrelerden gerek ulemadan kan
akıtmaktan geri durmamıştır. Ancak resmî ideolojisi olan Sünnî mezhebine aykırı düşmeyen, politikasını
destekleyen tasavvufî çevrelerle hiçbir sorunu olmadığı gibi onların bütün ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Zaviyelerin masrafları, tamirleri, giderleri için Padişahlar, valideleri, eşleri, çocukları, vezirleri pek çok
vakıflar kurmuşlardır. Hatta tarikatlara ait olmayan vakıflardan mesela Ayasofya vakfının fazla gelen
kaynaklarından bile kimi şeyhlere malî yardımlar aktarılmıştır (Mayer 1980: 53). Bu minvalde ayrıca
Osmanlı tasavvufunun fikrî çerçevesi ve bunun devlet ve ulema çevrelerinde nasıl karşılandığından da
kısaca bahsetmek gerekir. Elbette ki burada tasavvufî düşüncenin evrimi, izlediği seyir üzerinde
durabilmemizin imkânı yok. Fakat şu kadarı belirtilse yeterli olacaktır ki tasavvufî düşünce Osmanlı
Devleti ortaya çıkmadan kısa denecek bir zaman evvel yani 13. yüzyılda Muhyiddin-i Arabî’nin geliştirdiği
vahdet-i vücud düşünce sistemininin tamamıyla tesiri altına girmiş, bundan sonraki vaziyet onun üzerine
düşünmek, yorumlamak, anlamını yumuşatmak veya sertleştirmekten ibaret olmuştur. Bu tutumların
tamamı Osmanlı mutasavvıflarında da gözlenmiş, onların konumlanışları ulemanın ve devletin tavrını
belirlemiştir. Sözgelimi Şeyh Bedreddin bir İbn Arabî muakkibidir fakat onun İbn Arabî yorumu idamından
sonraki devirlerde pek çok kez zındık ve mülhidliğine gösterge olarak yorumlanacaktır (Ocak 1998:187).
Bununla birlikte devletin kurduğu ilk medresenin baş aktörü Davud-ı Kayserî de İbn Arabî takipçisidir.
Bildirimizin asıl figürlerinden bahsederken ortaya koyacağımız üzere Osmanlı Devleti içinde yaşayan
şeyhler arasında İbn Arabî’ye karşı olan şeyh yoktur ama ona yaklaşımları makbul veya maktul oluşlarını
belirleyecektir. Kanunî döneminde yaşamış üç şeyh olarak seçtiğimiz Bâlî Efendilere gelecek olursak
öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bunlardan ilk ikisi devletin en çok desteklediği1 ve böylece toprakları
üstünde en fazla yayılma imkânı bulan Halvetiyye tarikatının Cemaliyye şubesinden Sofyalı Bâlî Efendi ve
Sarhoş Bâlî Efendilerdir. Fakat aynı tarikatten ve ikisi de İbn Arabî takipçisi olmakla birlikte farklı duruşları
temsil ederler. Üçüncüsü bir tasavvufî zümrenin kendi devrindeki en üst şahsiyetidir ama o zümre klasik
bir tarikat değildir ve bu Bâlî de klasik bir şeyh değildir o yüzden adının sonuna “efendi” takısı almaz. O,
kendi şeyhi tarafından şehid olacağı öngörülerek sahabenin şehid piri Hz. Hamza’nın adı lâkap olarak
adına eklenmiş olarak Hamza Bâlî diye tanınır. Mensup olduğu zümre ise Bayramiyye’nin bir kolu,
Victoria Holbrook’un deyimiyle bir supra-order (Holbrook 1991-1993) olan Melamîliktir ki Hamza Bâlî
bahsinde değineceğimiz üzere devletle en çok çatışan ve İbn Arabî yorumu adeta vahdet-i mevcuda
kayan zümredir (Ocak 2002: 275). Yani diyebiliriz ki aynı devrin adamı olmaları, aynı ismi taşımaları ve
İbn Arabi takipçisi olmalarına rağmen bu üç ismi asla aynı çerçeveye oturtamayız. Onları birbirinden
ayıran en önemli husus devletle ilişkilerinde takındıkları tavırdır. Biri devletle birlikte hareket edip ondan
yardım alıp destek veren, diğeri devlet adamlarına yakın olmaktan ve onlardan ihsan almaktan imtina
eden ve bir diğeri ise saltanat derdine düşüp isyan çıkaracağı endişesiyle idam edilen üç farklı tutum.
Dolayısıyla onları ele alırken birleştikleri husus olan İbn Arabîci duruşlarından da, onları ayıran husus olan
devletle ilişkilerinden de bahsedeceğiz. Ayrıca ilginç bir tesadüf olarak hepsinin serüvenine bir şekilde
dâhil olan Şeyh Nureddinzâde Muslihiddin Efendi ve yine her bir Bâlî’nin hikayesinde bir rolü bulunan
farklı bir Bâlî de satır aralarında kendine yer bulacak.
Devletle hareket etme tavrına örnek olarak seçtiğimiz şeyh Sofyalı Bâlî Efendi Ustrumca
doğumludur. Eğitimini Sofya ve İstanbul’da tamamlamış, pek çok örneği görüldüğü üzere ilmiye
sınıfından ayrılıp mutasavvıf olmayı tercih etmiştir. Halvetî şeyhi Kâsım Çelebi’ye bağlanıp onun iki
önemli halifesinden biri olmuştur2. Kanuni Sultan Süleyman’ın takdir ve iltifatını kazanıp onunla bazı

1

Osmanlı Devleti’nin Halvetiyye’yi desteklemesi onu da denetlemediği ve yeri gelince “şimşir-i şeriat” ile üzerlerine varmayacağı
anlamına gelmez. Bunun en spesifik örneği Halvetiyye’nin bir kolu olan Gülşeniyye’nin kurucusu İbrahim Gülşenî’nin adeta ipten
dönmesi fakat bir başka şeyh Muhyiddin Karamani’nin o kadar talihli olmayışıdır. Tafsilatlı bilgi için bkz. Ocak 1998: 313-327.
2
Diğer halife ise sonra zikredeceğimiz Sarhoş Bâlî Efendi’nin bağlandığı şeyh Karabaş Ramazan Efendi’dir.
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seferlere iştirak etmiştir. Sofya’ya geri dönüp tasavvufî faaliyetlerine orada devam ettiği için lâkabı
Sofyalı’dır. 1553’de orada ölür (Kara 1992: 20-21). Bu ansiklopedik bilgi ardından asıl zikretmek
istediğimiz onun İbn Arabî alâkası ve devletle ilişkisi. Ulema kökenli Sofyalı Bâlî pek çok eser kaleme
almıştır fakat bunların en ses getireni İbn Arabî’nin müthiş sert tartışmalara yol açan eseri Füsûsü’lHikem’e yazdığı şerhtir. İbn Arabî sevenlerinin gözünde gelmiş geçmiş en büyük şeyh iken özellikle bu
eserinde söyledikleri yüzünden karşıtları tarafından en büyük kâfir olarak ilân edilmiştir. Bu muarızların
en önde geleni İbn Teymiyye’nin de Osmanlı entelektüel dünyasında takipçileri vardır. Bu katı
Teymiyyeciler’in gözünde sırf şerh yazmak bile yazanı tartışmalı bir konuma sürüklerken biraz daha
anlayışlılar için şârihin nasıl yorumlar getirdiğine göre durum değişir. İbn Arabî’nin en koyu
takipçilerinden Şeyh Bedreddin’in zındıklığına delil gösterilen eseri Vâridat1 da Ahmed Cevdet Paşa’ya
göre Bedreddin Füsus’u taklit etmiştir (Ceyhan 2012: 522). Füsus’ta tartışmalı pek çok unsur vardır ama
bunlardan ikisi Osmanlı ilmî ve sûfî çevrelerde en yoğun müzâkerelere sebep olmuştur: Hz. Musa
kıssasında bahsi geçen ve ölürken imana gelen firavunun imanının niteliği ve cehennem azabının niteliği
(Kılıç 2007: 102). İşte Sofyalı Bâlî Efendi de Füsus şerhinde özellikle bu konuları ele alır. Mustafa Kara’ya
göre bu eserin en önemli özelliği, bazı konularda diğer Füsus şârihlerine muhalif görüşler ortaya
koymasıdır. İbn Arabî’nin Firavun'un imanı konusunda yer alan ifadelerinin şârihler tarafından yanlış
yorumlandığını ileri sürer (1992: 21). Füsus şarihlerinin genel olarak İbn Arabî’yi yanlış anladıklarını
düşünen Bâlî Efendi, Füsus’taki ihtilaflı görüşü tevil etmek yerine İbn Arabî’nin aynı konuda tamamen zıt
bir fikir ileri sürdüğü el Fütuhatü’l Mekkiye’deki yorumunu benimseyerek onu muarızlarının
hücumlarından kurtarmaya çalışır. Yine de İbn Arabî karşıtlarınca “Füsuscu” damgası yemekten
kurtulamaz. İşte burada devreye Nureddinzâde Muslihiddin Efendi giriyor. Nureddinzâde de Sofyalı Bâlî
gibi ilmiyyeden sufiyyeye geçmiş bir mutasavvıf ve Sofyalı Bâlî’nin halifesidir. Münir-i Belgradî’ye göre
şeyhi hakkında Füsusî olduğuna dair dedikodular duyunca onu savunmak için soluğu İstanbul’da alır,
ulema ile tartışıp onu temize çıkarır (Bitiçi 2001:197). Belgradî’nin bahsettiği bu tatsızlık dışında Bâlî
Efendi’nin çizdiği imaj olabildiğince düzene uyum sağlamış bir kişiye aittir hatta sadece uyum sağlamaz
düzenin bozulmaması için çaba sarfeder. Onunla ilgili araştırmaların vurguladığı iki çabası vardır:
“Sapkınlar”la mücadelesi ve para vakıfları tartışmasındaki tutumu. Daha önce de belirttiğimiz gibi Şeyh
Bedreddin isyanı ve Safevî propagandasına cevap vererek Osmanlı içinde büyük bir kargaşanın tarafı olan
“kızılbaş” zümreler toplum, devlet, ulema ve sûfîler için mühim sarsıntılar yaratmaya devam ediyordu.
İlkinin üzerinden bir asrı aşkın zaman geçse de devletin bu konudaki refleksi asla körelmemişti ama
üzerine Safevi hadisesi de yaşanınca iyice müteyakkız bir duruma geçti. Bu hususta en önemli
destekleyici sadece devletin resmî ideolojisinin üreticisi ulema değildi. Sofyalı Bâlî Efendi’nin eylemleri
bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi Balkanlar daha Osmanlı’dan da önce Hristiyanlık için de
heterodoks ve heretik unsurların kendilerine alan açtığı bir coğrafyadır. Şeyh Bedreddin hareketine
verdiği yoğun destek, Dobruca, Deliorman gibi bölgelerinin her zaman için Müslüman heterodoks
unsurların yatağı olacağı gerçeği, bu geçmiş ile ilgilidir. Devletin resmî söyleminin Bedreddinî ve Safevî
gailesi yüzünden tamamen sertleştiği bir dönemde Bâlî Efendi sultana yazdığı bir lâyihada Balkanlarda
hâlâ Bedreddin bakiyelerinin bulunduğunu hatta Bedreddin’in manevi torunu olduğu iddiasıyla Çelebi
Halife denen bir kişinin Dobruca ve Deliorman ahalisinden oluşturduğu taife ile kadınlı erkekli, “cemiyet
ve sohbet” yaptıklarını “nice sapık sözler” söylediklerini İbn Arabî, vahdet-i vücud ve ene’l Hakk’cı
görüşler ortaya koyduklarını ihbar etmiştir (Ocak 1998: 198). Ayrıca padişahın inşa ettirdiği bir caminin
büyükbaş hayvanlar için ahır olarak kullanıldığından da bahseder (Tietze 1988: 118; Clayer, 1997:78).
Şeyh sultanın yapması gerekenin onları ortadan kaldırmak olduğunu söyler. Buna benzer bir layihayı da
Rüstem Paşa’ya yazmış, onu Rafızî diye adlandırdığı Kızılbaş zümrelerin hareketi ve Safevîler’in
propagandasına karşı teyakkuz halinde olması konusunda uyarmıştır. Nihai olarak ne yapması gerektiğini
de açıkça ortaya koymuştur: “İmdi benim oğlum bu duanın muktezası budur ki, külliyen bu taifenin
1

Chodkiewicz’in dediği gibi Şeyh Bedreddin örneğinde görüldüğü üzere vahdet-i vücud öğretisinin tarihi siyasî tarihten ayrılamaz
(2005: 92-93)
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sıbyanından gayrisin ulusun ve kiçisin erini ve avretini kılıç ile vurup kahr ile helak etmek vaciptir. Çare
yoktur. Bu taife lütf u ihsan ile ıslaha gelmek müyesser değildir (Gündüz 2010: 204, 207). Bâlî Efendi’nin
sadrazama “benim oğlum” diye hitab etmesi sarayda ne kadar taltif edildiğinin göstergesidir. Şeyhin
“rafızi” olarak gördüğü Kızılbaşlar’ı savunmasını beklemek muhal olur ama kendisi gibi ilmiye kökenli ve
İbn Arabî muakkibi Şeyh Bedreddin konusunda bu kadar sert olması ilk bakışta tuhaf gelebilir hele ki
Belgradi’nin dediğine göre Füsusî olmakla suçlanmışken. Oysa belki tam da bu yüzden bu kadar çaba
sarfediyor, onlardan ayrışmaya çalışıyor, devletin siyasetine ne kadar uyum sağladığını ispatlıyor olabilir.
Bedreddinliler onun gözünde sûfîliğin yüz karası olmalıdır. H. Bayram Başer bir önceki asırda Vâridat’a
şerh yazan Abdullah İlahi’nin Bedreddin’i savunan tavrına dikkat çeker ve onun hakkındaki yanlış algıyı
şeriatın dışına çıkan takipçilerinin oluşturduğundan bahseder (2015:6). Oysa Bâlî Efendi “müfrit”
eğilimleri tamamen dışlayarak tasavvufu tam da devletin beklediği gibi olabildiğince ehl-i sünnetin
onaylayacağı bir noktaya çekmeye çalışmaktadır. O, bu uğurda sadece sapkın inancı tescilli olan
zümrelerle değil kendi tarikati içinden bazı şeyhlerin sünnîliğini bile tartışma konusu etmiştir
(Chodkiewicz 2005: 101; Clayer 1997: 76, 79). Ayrıca mesele sadece fikrî düzlemde değildir. Bâlî Efendi
Sofya merkezden Balkanlarda pek çok yere ulaşarak Nureddinzade ve Vidinli Bâlî Efendi gibi halifeleriyle
birlikte geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Hem neo-Bedreddinciler hem eskiden beri bölgede
bulunan heterodoks unsurlar hem de Osmanlı’nın Anadolu’dan sürüp getirdiği Kızılbaşlar (ClayerPopovic 2005: 249) Bâlî Efendi’yi tedirgin etmektedir. Oysa Balkanlara sadece kendisininki gibi temiz bir
tasavvuf anlayışı hâkim olmalıdır ve bu “rafızîler” saf halkın zihnini bulandırmamalıdır. Ayrıca onların
tahrip edeceği devlet kendisine nice imkanlar sağlayan, ayakta durması için var gücüyle desteklemesi
gerektiğini düşündüğü bir yapıdır. Nathalie Clayer’in dediği gibi kendini iktidarın hizmetine sokan Bâlî
Efendi dönemin en önemli tartışmalarından biri olan para vakıfları meselesinde de taraf olmuştur. Kısaca
özetlemek gerekirse vakıflar Osmanlı Devleti’nde pek çok hizmetin yürümesini sağlayan kurumlardır. Bâlî
Efendi’nin zaviyesi devletin arazisinde, onun katkıları ile kurulmuştur ve çok geç dönemlere kadar
faaliyette bir vakıf tarafından desteklenmektedir (Köç 2016: 803). Fakat faizin haram olduğu bu
toplumda paranın vakfedilip vakfedilmeyeceği ulemayı adeta ikiye bölen bir sorunsaldır. Bâlî Efendi
ulemanın ileri gelenlerinden ve şeyhülislamlık da yapmış olan Çivizade ve temsil ettiği para vakfını haram
kılan zihniyete (Dumlu 2015: 312) veryansın eder: Yasaklı dönemde Pâdişâh’a, Çivizâde’ye ve Şah
Çelebi’ye mektup yazar, para vakıfları sayesinde yürüyen işleri, kurumları sıralar (Gel 2010: 186).
Rumeli’de çoğu cami, medrese, mescid, imaret, zaviye para vakfı sayesinde yapılmıştır ve ayakta
durmaktadır. Eğer bu vakıflar olmasa Cuma namazları nerede kılınacaktır? İnsanlar hayvan gibi dinsiz
imansız yaşayacaktır. Camiler ahıra dönecektir. Clayer, Bedreddinlilerin camiyi ahıra çevirmesi ile
parasızlıktan dönüşmesini birlikte okur ve her iki durumda da İslamın en önemli sembolü camiinin
kirletildiği yorumunu yapar (1997: 78). Bâlî Efendi’nin bu kadar istekle konuya müdâhil olmasında
zaviyelerin de vakıf gelirlerine muhtaç olması yatmaktadır sanıyoruz.
Tebliğimizin diğer bir Bâlî Efendisi Tireli veya daha çok Sarhoş lâkabıyla anılan mutasavvıfıdır.
Sofya’lı Bâlî Efendi ile aynı pirden hilafet almış Karabaş Ramazan Efendi’ye intisab etmiştir. Devrinde veya
sonra kaleme alınan pek çok biyografik esere hem de birbirlerinden aynen alıntılamadan konu olmuş,
devrinin pek itibarlı bir şeyhidir. Babası Kadı Birgivizade Muhyiddin Efendi, II. Bayezid'in şehzadelerinden
Ahmed'in hocasıdır. Bâlî de medrese eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek Kepenekçi
Medresesi'nde ders vermeye başlar. Hayatı bu minvalde devam ederken bazı biyograflarına göre bir
rüyasında işaret edildiği üzere tasavvuf dairesine dâhil olur. Osmanlı devrinde yazılmış en önemli
biyografi silsilesine eseriyle dâhil olan Nev’izâde Atayi’nin anlattığına göre genç bir medrese öğrencisi
iken gördüğü rüyasında bir zikir ortamında bulur kendini fakat bir hocasıyla buluşacağı için zikri yöneten
şeyhden izin alıp ayrılır. Yıllar sonra kendisi hoca olmuşken rüyadaki ortamın aynısını yaşayıp oradaki
şeyhe yani Ramazan Efendi’ye bağlanır (Niyazioğlu1 2005: 607). Ondan irşad için mezuniyet aldıktan
1

Sarhoş Bâlî Efendi ile alakalı makalesine ulaşmamızı sağlayan yazarı sayın Aslı Niyazioğlu’na teşekkür ederim.
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sonra İstanbul’da Ali Baba tekkesinde irşada başlar ve 1572’de vefat edene kadar bu hizmeti sürdürür.
Hayatından bahseden kaynaklar lakabının sarhoş olmasını farklı şekillerde açıklarlar. Meşairü’ş-Şuara
yazarı Âşık Çelebi’ye göre bu lâkab onun sûfîliğe geçmeden önceki hayatında gerçekleşen sefahat
âlemlerine atıfta bulunmaktadır (Azamat 1992: 20). Sadece içki içmeye değil Ahmed Refik Altınay’ın
dediği gibi “güzele âşık olma huyu” da bu döneminin özelliğidir ki Âşık Çelebi onun “Piruze Ali”ye aşkının
üzerinde önemle durur (Altınay 1998:42; Niyazioğlu 2005: 609). Şekâiku’n- Nu’mâniyye’ye zeyl olarak
yazdığı eserinde Ali b. Bâlî ise onun sefahat dönemini değil sûfîlik döneminin üzerinde durur. Kınalızade
Hasan Çelebi ise Tezkiretü’ş-Şuara eserinde "bade-i aşk-ı ilahi ile mest-i medhûş olacağı bilindiği" için
kendisine bu lakabın verildiğini söyler (Azamat 1992: 20). Diğer yazarlar da bu iki görüşten birine yer
verirler eserlerinde. Bâlî Efendi Cevherî mahlasıyla şiir söylemiştir fakat divan sahibi değildir. Ayrıca o da
Sofyalı Bâlî Efendi gibi Muhyiddin İbn Arabî’nin Füsûsü’l Hikem’ine şerh yazmıştır. Bunun ne gibi
tartışmalara yol açtığı kaynaklarda yer almıyor fakat başka tartışmalar bulunuyor. Sofyalı Bâlî Efendi’nin
halifesi Muslihiddin Nureddinzâde Efendi aynı tarikatin aynı şubesine mensup oldukları hâlde Sarhoş Bâlî
Efendi ile özellikle iki hususta ihtilaf yaşamıştır. Ali b. Bâlî’nin aktardığına göre Sarhoş Bâlî Efendi
mezarlıkları dolaşıp ölülerle ilişki kurmakta, onlara telkin vermektedir. Nureddinzâde bu davranışı bidat
olarak niteler ve kınar. Bâlî Efendi de ona daha önce görülmemiş her şeyin hemen bidat olarak
nitelenmemesi gerektiğini, ayrıca kerametlerin çeşit çeşit olduğunu ve herkesin seviyesinin aynı
olamayacağı cevabını verir (Niyazioğlu 2005: 612). Nureddinzâde bunun üzerine onu halkın keramete
düşkünlüğünden yararlanmakla suçlayınca Bâlî Efendi de onu sarayla, sultanla, Sokollu Mehmed Paşa ile
içli dışlı olmakla itham eder. (Fleischer 2001: 57). Çünkü kendisi sûfîlerin makam mevki sahipleriyle ilişki
kurmasını, onlardan yardım almasını “Devlet erbabının kapısına gelip gitmek, öncekilerde görülmemiş bir
bid’attır. Emir ve vezirlerin eteğine tutunmak pisliğe bulaşmaktır. Bir dervişin emir kapısında olması ne
kadar da çirkin bir şeydir” diyerek aşağılar (Öngören 2008: 62). Nureddinzade ile Sarhoş Bâlî arasındaki
bu düello İstanbul’daki Halvetîler’i iki cepheye bölmüştür (Fleischer 2001: 57). Ali b. Bâlî, Mustafa Âli ve
Atayî onun bu hususta ne kadar katı olduğunun altını çizerler. “Asla hanedandan kimsenin kapısını
çalmadı, vezirin meclisine girmedi. Mülk ve makam sahiplerine aldırmadı. Onların verdiklerini
reddetmekle ünlüydü” der Ali b. Bâlî (1975: 429). Mustafa Âli ise Künhü’l Ahbar’da “bilcümle halkdan
munkatı bir aziz idi. Asla ebvab-ı ekabir ü vüzeraya varmazdı” diyor. Görüldüğü gibi devletle ilişki kurma
konusunda Sofyalı ve Tireli Bâlî Efendilerin bakış açıları tamamen farklıdır. Fakat diğer bahse geçmeden
önce son bir tartışmadan da bahsetmek istiyoruz. Sarhoş Bâlî Efendi öldükten sonra evinde bulunan -Ali
b. Bâlî’ye göre- 8000 dinarlık servet halkı şaşkınlık içinde bırakır. Bu kadar parası olup da neden sadaka
dağıtmıyordur? Devlet adamlarına da yakın olmadığı, bağış kabul etmediği hâlde bu serveti nasıl
biriktirmiştir? Yaşarken şeyhe çok saygı duyan ve ondan yakınlık gören Mustafa Âli de duruma şaşırır ve
çok içerler. Oysa Âli’nin zaman zaman girdiği mali bunalımlardan birinde Şeyh Efendi elinde para olmayıp
ona yardım edemediği için üzüntüsünü belirtmiştir. Ölünce ortaya çıkan servet Mustafa Âli’nin ona olan
inancını sarsar. Emin olmak için yattığı istihareden onun aslında o kadar da keramet sahibi ulvi bir
şahsiyet olmadığı sonucunu çıkarır ve Nureddinzade’ye yakınlık duyar (Fleischer 2001: 57). Zaten bütün
hayatı boyunca sarayda üst düzey bir görevin hayaliyle yaşayıp ölecek olan Mustafa Âli için
Nureddinzade daha uygun bir mürşiddir. Münir-i Belgradî ise meseleye çok ilginç bir açıklama getirir,
şeyh dünyanın kiri demek olan parayı insanlar kirlenmesin, pisliğe bulaşmasın diye saklamıştır! Bunu
Mevlana’dan da benzer bir örnek getirip şeyhin servetini adeta aklamaya çalışır (Bitiçi 2001: 200).
Bu tebliğde ele almak istediğimiz son şeyh, Hamza Bâlî. Onun içinde yer aldığı Bayramî Melamîliği
daha önce belirttiğimiz gibi devletle en fazla zıt düşmüş tasavvufî oluşumdur. Şerif Mardin’in dediği gibi
Babaîler isyanından beri devlet şeyhlerin muhtemel siyasî tesirinden ürkmektedir (Mardin 1991: 87),
Bedreddin ve Safevî örnekleri bunun hiç boş olmadığını gösterir. Başından beri devletin gözü sürekli
üstlerinde olan Bayramî Melamîlerinin devlete verdiği ilk kurban değildir Hamza Bâlî, son da
olmayacaktır. Daha Ömer Dede’nin halifesi Bünyamin-i Ayaşi’den itibaren devletle ilişki gerilmeye başlar.
Onun ve bir diğer Melamî kutbu Pir Ali Aksarayî’nin mehdilik iddiasında bulundukları kaynaklarda örtük
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bir şekilde ifade edilir. Ancak Pir Ali’nin oğlu İsmail Maşuki örneğinde devletin tutumu çok açıktır. Yine
Kanuni döneminde İstanbul’da aşırı bir cezbe ve ileri vahdet-i vücudçu görüşleriyle büyük bir kitle
oluşturan Maşukî sonunda yargılanır ve idam edilir. Yine onun haleflerinden Hüsameddin Ankaravî’nin
de devlet tarafından hapsedilip öldüğü belki de idam edildiği kaynaklardan çıkartılabilmektedir (Ocak
2010: 159). İşte Hamza Bâlî de bu Hüsameddin Ankaravî’nin halefi olarak Melamîlerin kutupluğu
makamına geçmiştir. Burada bir parantez açıp “kutup” kavramını açmak istiyoruz. Kutup, sayıları yukarı
doğru azalırken makamı yükselen veliler hiyerarşisinin zirvesindeki şahsiyettir. Bu kavram da en
mükemmel hâlini İbn Arabî’de bulur. Bu, hemen bütün tarikatlerin kabul ettiği bir tasarımdır. Fakat
bütün tarikatlerde siyasî bir mânâyı taşır hâle gelmemiştir1. Çünkü kutup olan veliler velisi sadece evliyayı
idare etmez, Allah tarafından bütün kâinatı adeta idare eden bir insanüstü varlıktır, insan-ı kâmildir. Bu
kutb anlayışı yukarıda sayılan örneklerde mehdi inancıyla birleşerek liderleri için her şeyi göze alabilecek
kitleleri harekete geçirmiştir. Melamî metinleri kutbların “Allah’ın zuhur ettiği beden” olarak
düşünüldüğünü göstermektedir (Ocak 1998: 260; 2017: 28.29). Bu inancın tabii sonucu olarak da
Melamîler kutbu sadece uhrevî değil dünyevî âlemi de yönetmeye tek yetkili görmüş, dolayısıyla Osmanlı
saltanatı da bu hakkı âdeta gasb etmiş siyasî bir düşmanları olarak kabul edilmiştir (Ocak 1998: 265).
Dolayısıyla devlet de savunma refleksi içinde en ufak bir şüphede bu camianın kutbunu ortadan
kaldırarak cevap vermiştir.
Bosna doğumlu Hamza Bâlî, Oğlan Şeyh İsmail Maşukî ile beraber Melâmîliğin en coşkun
dışavurumunu sergileyen isim olmuştur. Tıpkı Maşukî gibi gençliğinde İstanbul’a gelen Hamza Bâlî’nin ne
zaman Hüsameddin Ankaravî ile ilişki kurup onun hayrü’l halefi olduğu meçhul. Şeyh Hüsameddin
halifesinin meşrebinin ve insanların zahire bakarak onu horlamasının şehadetine sebep olacağını öngörür
ve asıl ismi olan Bâlî’nin yanına Hamza ismini ekler (Lâlîzâde Abdûlbâkî Efendi: 11a). Hamza Bâlî,
Ankaravî’nin 975/1568 senesinde idamı ile birlikte kutbluk makamına geçer ve Lâlîzâde’nin ifadesiyle
“ilahî bir tayin ile” İstanbul’dan ayrılıp Bosna’ya gider. Bu gidişin gerçek sebebi üzerine kesin bilgimiz
yoktur, ancak tahminlerde bulunabiliriz. Bir kere selefinin idam edilmesi, ona merkezden, göz önünden
uzaklaşma tedbirine başvurması gerektiğini göstermiştir. Çünkü İsmail Mâşûkî gibi coşkun meczup
karakteri ile ifşâ olma tehlikesine düşmesi muhtemeldir. Ayrıca Mehdici bir isyan başlatmak niyetindeyse
de en iyi hareket noktasının memleketi olduğunu düşünmüş olabilir. Bütün kaynaklarda güçlü bir çekime
ve ikna kabiliyetine sahip olduğu vurgulanan Hamza Bâlî, meyhanedekilere bile Allah aşkı ile sarhoş
olmayı kabul ettirecek, zevklerinden vazgeçirtecek kadar cezbeli tasvir edilir. Lâlîzâde onu dinleyenlerin
söylediklerine kâni olmamaları imkânsızdı der. Kısa zamanda çevresine “birkaç bin” mürid toplamayı
başarır. Üstelik bunlar arasında havastan zâtlar da mevcuttur ve sadece Bosna’dan değil İstanbul’dan da
müridleri vardır (Lâlîzâde Abdûlbâkî Efendi; 12b). Fakat tebliğinin başarısında sadece karizmatik kişiliği
değil, faaliyet sahasının heretik Hristiyan mezhebi Bogomilizmin varlık gösterdiği bölgeler olmasının da
payı bulunabilir (Imber 1996: 149, Ocak 1998: 292). O dönemde Balkanlarda hâlâ hatırı sayılır miktarda
Bogomil’in var olduğu, Hamza’nın kendisini Kutb-Mehdi olarak sunmasının Müslüman ve Bogomillerin
“ilâhî kurtarıcı” beklentilerini karşılayabileceği ileri sürülmüştür (Norris 1993: 117; Ocak 1998: 293-294).
Lâlîzâde’ye göre Hamza Bâlî’nin çevresindekilerin kalabalıklığı ve sadakati, Bosna’da ulemâ ve
diğer tarikat şeyhlerinin dikkatini ve tepkisini çeker. Hareketleri ulema tarafından istidrâca yorulur, diğer
şeyhler ise onun ümmî olduğunu ve müritleri irşad vazifesini yürütemeyeceğini iddia ederler. Fitne-fesad
çıkartabileceğine, tedbir alınması gerektiğine kadı ikna edilir, İstanbul’a haber verilir. Yol boyunca
rivayetler iyice gerçekliğinden uzaklaşır. Bu arada merkezden de olayı soruşturması için bir çavuş
gönderilir (Lâlîzâde Abdûlbâkî Efendi: 12a). Müstakimzâde de Ankaravî’nin vefatından sonra dört-beş
sene hilâfet görevini yürüten Hamza Bâlî’nin düşmanları tarafından iftira atılarak suçsuz yere
tutuklandığını söyler (Müstakimzâde: 39b). Atâî’ye göre ise Hamza Bâlî’nin akıbetini hazırlayan, kendini
1

Ahmed Yaşar Ocak, Babaîler, Bedreddin ve Safevî yanlısı isyanlar ile Melamîlik hareketinin kutb ve mehdi inancının siyasî mânâ
içerecek şekilde kullanılmasının eseri olduğunu eserlerinde defalarca göstermiştir (en son 2017: 28).
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ona nisbet eden bazı kişilerin Bosna’da cahil ve masum insanları şeriat hükümlerini dar ve yetersiz
göstererek asıl hakikat olduğunu ileri sürdükleri sözleriyle yoldan çıkarmaları olmuştur. Hamza Bâlî ise
“şer-i şerife nâ-mülâyim ahvâli zuhûr eylediği” için kusurludur. (Atâî 1989:70) Münîrî-i Belgrâdî, saray
mensupları, devlet ricâlinden önemli kişiler ve yeniçerilerden de bağlıları bulunan Şeyh Hamza hakkında
ortada pek çok rivayet dolaştığını, doğru-yanlışın karıştığını, Hamza’yı suçlamak için ortaya atılan
kendisine “sultan” diye hitab edilmesi iddiasının yanlış anlaşılmalara yol açtığını fakat bütün bunların
zendeka ve ilhada delil olamayacağını söyler. Ona göre asıl sebep, çevresinde oluşan ve kendisine aşırı
derecede bağlı olan müridlerinin çokluğundan dolayı saltanat davasına girişmesinden korkulmasıdır
(Bitiçi 2001: 229). Lâlîzâde Abdûlbâkî Efendi’ye göre Hamza Bâli, kendisini tutuklamak için gönderilen
mübaşirle İstanbul’a getirilir. Devrin Şeyhülislâmı Ebussuud Efendi, Hamza’yı şeyhlere sorar; onlar da
câhil ve nâkıs olduğunu, sülûkünun dördüncü esmada kaldığını üstelik de maktûl Oğlan Şeyh’in
tarîkinden olduğunu söylerler. Şeyhülislâm da “Üstadım fâzıl-ı Rum İbn Kemal merhumun fetvâsı ile katl
olunan İsmail’in katli zendeka ve ilhada binâ olmuş idi; Şeyh Hamza dahi ol tarikte zındık ise katli
meşrûdur” diyerek katline fetva verir. Hamza Bâlî bu fetva üzerine idam edilir (Lâlîzâde Abdûlbâkî
Efendi:12a). İdam fetvası bulunamadığı için kesin idam sebebinden mahrum olsak da devletin Hamza’nın
siyasi bir kalkışmaya girişeceği endişesiyle harekete geçmiş olması büyük ihtimaldir.
Münir-i Belgradî’nin verdiği bilgiye göre, Hamza Bâlî’nin “ahvâli” Halvetî şeyhi Nureddinzâde
Muslihiddin Efendi’ye ayân olunca, başına neler geleceğini anlayıp, İstanbul’dan Bosna eyaletine kaçar.
Orada bağlılarını örgütlenip kendine halifeler nasbeder. Nureddinzâde bunu da haber alır, yetkili
mercileri harekete geçirir ve yakalanması için bir çavuş gönderilir. Hamza durumu öğrenip firar etse de
yakalanıp İstanbul’a getirilir. Nureddinzâde’nin yönlendirmesiyle mahkemece hâli şer’i şerife muhalif
görüldüğünden infazına karar verilir (Bitiçi 2001:197-198). Nureddinzâde, Hamza idam edilirken şeriata
ihanet olmaması için “alın başından, sarığın alın” diye cellatları uyarmıştır (Bitiçi 2001:229).
Nureddinzâde’nin yakın ilişki içinde bulunduğu Sokullu Mehmed Paşa’yı, Ebussuud Efendi’yi, hatta belki
Sultanı dahi sürekli Hamza Bâlî’nin aleyhine kışkırttığını, sonunda yüzden fazla müridi ile ortadan
kaldırılmasını başardığını da Seyyid Seyfullah Efendi eserinde vurgulamaktadır (Seyyid Nizamoğlu: 17b).
Hamza Bâlî’nin ölümünün ardından memleketi Bosna ve havalisinde de on yıllar sürecek bir tahkik ve
takip süreci başlar. Balkanlarda başlayan Melâmî avı, arşiv belgelerine dayanılarak etraflıca
sergilenmiştir. (Ocak 1998: 298-304). Hamza’yı yakalayıp hükümete teslim etmekte büyük çaba sarf
eden Bosna Kadısı Bâlî Efendi, idamdan sonra başlayan temizlik harekâtında da büyük bir şevkle görev
almıştır. Atâî, şeyh Nureddinzâde’nin Hamza meselesindeki dahline değil ama, Kadı Bâlî Efendi’nin
çabalarının devletçe nasıl takdir edildiğine değinmiştir (1989: 283). Osmanlı idaresinin merkezde ve
taşrada onca sert tedbirlerine ve uygulamalarına rağmen Melâmî hareketi kendini “nâ-ehl” olandan
gizleme yoluyla varlığını imparatorluktan uzun yaşatmayı başarmıştır.
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Kanuni Sultan Süleyman ve Lütfi Paşa
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Bildiri No: 101 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
ÖZET
Lütfi Paşa “Tevârih-i Âl-i Osman” isimli eserinde kitabını niçin telif ettiğini açıkça belirtmiştir. Lütfi
Paşa'nın çocukluğu II. Bayezid'in sarayında geçmiş; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman
zamanlarında onların devamlı yanlarında olup, birçok savaşlara katılmıştır. O beylerbeyliği, vezirlik ve
sadrazamlık gibi devletin en yüksek kademelerinde görev almıştır. Bu görevleri münasebetiyle taşrada ve
merkezde devlet çarkında gördüğü bozulmalarla ilgili verdiği bilgiler, birinci derecede önem
taşımaktadır. Dolayısıyla hadiselerin içinde olduğu ve müşahede ettiği için, gördüğü duyduğu ve bizzat
yaşadığı şeylere dayanarak “Tevârih-i Âl-i Osman” isimli eserini meydana getirmiştir.
Lütfi Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde birçok savaşlara katılmış,
padişahlarla beraber olmuştur. Dolayısıyla hadiselerin içinde bizzat yaşamış ve müşahede etmiştir. İşte
bu sebepten Yavuz ve Kanuni dönemleri için ana kaynak hükmündedir.
Lütfi Paşa Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminde, sarayda birçok memuriyetler, çeşitli yerlerde
beylerbeyliği, üçüncü ve ikinci vezirlik ve nihayet bir yıl dokuz buçuk ay da Sadrazamlık yapmıştır.
Sadrazamlığa gelene kadar, devletin çeşitli idari görevlerinde bulunarak tecrübe kazanmıştır. Kubbe
vezirliğinde de, merkezî idare ve harici siyaset konularını öğrenmiştir. Böylece, sadarete geldiği zaman, o
makama tam olarak hazırlanmıştı. Lütfi Paşa, vezirliğe tayin olunca, yaptığı ıslahatlardan bazıları: Yüce
Divan'ın halini çok perişan bulmuş, yedi yıllık vezirliği süresince, mümkün mertebe bu bozuklukları
düzeltmeye çalışmıştır. Fakat o asıl faaliyetini ve ıslahatını sadarete geldikten sonra yapmıştır. Bu
görevdeyken Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını görmüş;
Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde bozulmaya
başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Lütfi Paşa, sadareti
zamanında, aldığı maaşını, masraflarını ve biriktirdiği parayı ayrı ayrı açıklayarak, bir bakıma vezir-i
azamların rüşvet almaya ihtiyaçları olmadığını belirtmek istemiştir.
Lütfi Paşa, 12 Temmuz 1539 da Ayas Paşa'nın vefatından sonra sadrazam olmuştur. Paşa'nın ilk
icraatı, kabiliyet ve meziyetini çok iyi takdir ettiği, Subaşı Sinan Beyi Ser Mimar-ı Hassa görevine tayin
etmesidir.
Sadrazam olunca Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını
görmüş; Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde
bozulmaya başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Ekonomik
alanda yaptığı icraatlarda biriside de, kırk gün kırk gece devam eden düğünleri on beş güne indirmiştir.
Lütfi Paşa'nın, sadrazamlığında başardığı en önemli iki mesele ise; Venediklilerle barış antlaşması
ve Avusturya- Fransa görüşmelerini maharetle idare etmesidir.
Paşa'nın sadrazamlıkta halledilmesine çalıştığı konulardan birisi de Ulak meselesidir. Devletin
Haberleşme İşlerini Düzene Koyması: Onun yönetimde başardığı en önemli iş, devletin Ulak (
haberleşme) işlerini düzeltmesidir.
Lütfi Paşa, hayatını devletine ve milletine adamış; yaşadığı sürece devletinin ve milletinin
yükselmesi ve ilerlemesi için gayret göstermiştir Devletin içte ve dışta saygınlığını yükseltmiştir.
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Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki yıla yakın sadrazamlığı zamanında siyasi,
iktisadi, sosyal birçok alanda çok önemli icraatlar ve hizmetler yapmış değerli bir sadrazamımızdır.
Kanaatimizce Kanuni Sultan Süleyman şayet Lütfi Paşa’yı zamanında keşfedip onu himaye etmese
idi, yeteneğini ortaya koyacağı görevlere getirmeseydi, özellikle de sadrazamlık görevine tayin etmese
idi, belki de Lütfi Paşa yukarda belirttiğimiz çok önemli icraatlarını yapamayacaktı.
Anahtar Kelimeler: Kanuni Sultan Süleyman, Lütfi Paşa, İcraatlar

ABSTRACT
Lütfi Pasha made it clear why he wrote the book in his book "Tevârih-i Âl-i Osman". Childhood of
Lütfi Pasha Passed in the palace of Bayezid II; Yavuz Sultan Selim and Sultan Süleyman the Magnificent
during their time and they participated in many wars. He has served at the highest levels of the state,
such as Beylerbeylik, vizirate and grand vizier. The information he gives about the corruptions he sees in
the country and in the central state while in relation to these duties is of primary importance. Hence, he
has brought in his work titled "Tevârih-i Âl-i Osman", based on what he saw and experienced because he
was in the forerunners.
Lütfi Pasha, Yavuz Sultan Selim and Süleyman the Magnificent participated in many wars and
became together with the sultans. Hence, he lived and observed himself in the hadiths. That is why it is
the main source for Yavuz and Kanuni periods.
Lütfi Pasha In the most brilliant period of the Ottoman Empire, many civil servants in the palace,
beylerbeylik in various places, third and second vizirate, and finally a year and a half months, the Grand
Vizier. He has gained experience in various administrative duties of the state as much as the Grand
Vizier. He also learned about central administration and external politics in his dome. Thus, when it
came to the simplicity, that position was fully prepared. When Lütfi Pasha was appointed to the queen,
some of the reforms he had made: He found the state of the Supreme Divan very miserable and tried to
correct these disorders to the extent possible during his seven years of vizirate. But he did it after his
actual activity and the wartime. In this duty, he observed that some procedures, laws and principles
related to Divan-ı Hümayun were under deterioration; On top of that, a number of administrative and
financial reforms have been introduced. Despite the splendor, the bribery of the state, its staff, and its
higher levels, which had begun to deteriorate in its essence, advanced. Lutfi Pasha, at the time of his
sadness, wanted to state that he did not need to take bribes in a vizier's viziers by explaining his salary,
expenses and the money he accumulated separately.
Lütfi Pasha became the Grand Vizier after the death of Ayas Pasha on 12 July 1539. Subaşı Sinan
Bey was appointed by Ser Mimar-ı Hassa, who was very appreciative of Pasha's first performance, talent
and virtue.

When he became the Grand Vizier, he noticed that some laws, laws and principles related to
Divan-ı Hümayun were under deterioration; On top of that, a number of administrative and financial
reforms have been introduced. Despite the splendor, the bribery of the state, its staff, and its higher
levels, which had begun to deteriorate in its essence, advanced. In his performance in the economic
arena, he also reduced the number of weddings forty days and forty nights to fifteen days.
The two most important issues that Lutfi Pasha accomplished in his grand vizirate are; The peace
treaty with Venetians and the Austrian-French negotiations.

176

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

One of the topics that Pasha tried to solve in the Grand Vizier is the Ulak case. The State's
Commitment to Communication: The most important thing that he accomplishes in administration is
that the state corrects Ulak (communication) affairs.
Lütfi Pasha, devoted his life to the state and nation; as long as he has lived, he has endeavored
for the advancement and progress of the state and the nation.
Lütfi Pasha is a precious grand vizier who has performed very important acts and services in
many political, economic and social areas in the time of Sultan Suleiman the Magnificent in the time of
nearly two years sultanates.
In our opinion, Süleyman the Magnificent had not discovered Lütfi Pasha in time and did not
protect him, did not bring him the tasks that he would reveal his talent, especially to the Grand Vizier,
maybe Lutfi Pasha could not perform very important actions mentioned above.
Keywords: Kanuni Sultan Süleyman, Lütfi Paşa, Performances.

Lütfi Paşa'nın nerede ve kaç yılında doğduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, O’nun
zamanına en yakın olan iki kaynakda ve daha sonraki kaynaklarda Arnavud asıllı olduğu belirtilir. (Âli,
920: 364; Peçevi, 1283: 21; Süreyya, 1308: 91; Sami, 1314:3993 ) Bununla birlikte Lütfi Paşa'nın,
İşkodra'lı, (Tahir, 1342: 132) Avlonya'lı, (Hammer, 1330:208) Hersek'li (Balıc, 1992: 234) olduğuna dair
farklı bilgiler de vardır. Paşa'nın, doğum tarihi de, tam olarak bilinmemekle beraber; 1508 lerde en az
yirmi yaşında olması gereken bir saray memuriyetini ifâ ettiğine göre, yaklaşık 1488 ler civarında
doğduğu tahmin edilir.( Gökbilgin, 1970: 96)
Lütfi Paşa'nın, II. Bayezid'in (1481-1512) ilk devirlerinde Avlonya taraflarından devşirme olarak
getirildiği tahmin edilmektedir. ( Gökbilgin, 1970: 96) Paşa da kendi eserlerinde hayatını anlatırken;
çocukluğunda II. Bayezid'in sarayında bulunduğunu, Harem-i Hass'da uzun süre tahsil gördüğünü söyler.
Hatta, II. Bayezid zamanında; Şah İsmail'in Dulkadiroğlu Alauddevle üzerine gitmesi, Alauddevle'nin ise
sarp dağlara çıkması, Sultan II. Bayezid'in veziri Yahya Paşa'yı binlerce askerle Ankara kalesine
göndermesi gibi hadiselerden itibaren, artık olayları takib edebilecek yaşa geldiğini belirtir. (1508) (Lütfi
Paşa, 1341; Lütfi Paşa, 1326: 1-8).
Lütfi Paşa Tevârih-i Âl-i Osman ve Âsaf-nâme isimli eserlerinde, memuriyetleri ile ilgili şu bilgileri
verir: Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesiyle (1512-1520),Çuhadarlık görevinden, elli akce maaşla
müteferrikalık göreviyle taşraya tayin edildiğini; daha sonra sırasıyla Çaşnigir-başılık, Kapucu-başılık, Miralemlik, Kastamonu Sancağı, Karaman Beylerbeyliği, Anadolu Beylerbeyliği görevlerinde bulunduğunu,
Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise vezirlik ve nihayet sadr-ı azamlığa tayin edildiğini bildirir. (Lütfi
Paşa, 1341: 1-3; Lütfi Paşa, 1326: 8-9). Fakat Paşa'nın bu vazifelerde hangi tarihlerde bulunduğu hem
kendi eserlerinde, hem de diğer kaynaklarda tam olarak bildirilmemiştir. Eserlerinden sadece, Karaman
Beylerbeyliği (941/1534) sadrazam oluşu (946/13 Temmuz 1539), ve sadrazamlıktan azlediliş (948/Mayıs
1541) tarihlerini öğreniyoruz. (Lütfi Paşa, 1341: 3, 370, 380; Danişmend, 1971: 17; Uzunçarşılı, 1983:
548).
Paşa Tevârih-i Âl-i Osman isimli eserinde, "Bu hakîr dahi anların hidmetlerinden bir an hali
olmayıp bunca cengler ve bunca savaşlar ve hadiseler ki diyar-ı Rum'da ve cânib-i Şark'da ve
'Arabistan'da ve Haleb'de ve Şam'da ve Mısr'da ve gayri yerlerde ki, vakı' olupdur. Bu hakir anların
küllisine hazır ve nazır olmuştur, ta Sultan Selim Ahirete nakl idinceye değin"22 dediğine göre ve Yavuz
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Sultan Selim'in yanında çok itibarlı (Lütfi Paşa, 1341: 2) olduğu düşünülürse; Lütfi Paşa'nın Yavuz Sultan
Selim zamanında çeşitli hizmetler yaptığı, padişahın hemen yanında olduğu ve birçok seferlere katıldığı
ortaya çıkmaktadır.
Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman tahta geçince, önce Kastamonu daha sonra da Aydın sancak
beyliğine getirilmiştir. (1522) Rodos fethedildikten sonra, bazı sancak beyleriyle birlikte, kalenin tamiriyle
görevlendirilmiştir. (1522) (Ferdun Bey, 1274: 539).
Bir müddet sonrada Yanya Sancak beğliğine tayin edilmiş, bu vazifesinde iken Viyana
muhasarasına katılmıştır. (1529) (Ferdun Bey, 1274: 539; Âli, 920: 364; Peçevi, 1283: 21)Yine 1529 da
Şam beylerbeyi olduğu, aynı sene azledildiği, 1531 de tekrar aynı göreve getirildiği de rivayet edilir.
(Süreyya, 1308: 91; Babinger, 1982: 89; Köprülü, 1925: 119; Gökbilgin, 1970: 96) Bu görevde
bulunurken, İrakeyn seferinde (1534), Karaman eyaleti kuvvetlerini sevk ve idare etmiştir. Tebriz
dolayındaki hareketlerde artçı kuvvet olarak görev yapmış; aynı seferde Van gölü yakınlarındaki
harekatta da önemli rol oynamış; Tatvan sahillerinde Mimar Sinan'a gemiler yaptırarak, düşman
hakkında bilgi toplamıştır. (Âlî, 920: 364a; Feridun Bey, 1274: 587; Sâî, 1315: 24; Peçevi, 1284: 21;
Refik, 1924: 9.)
Bundan sonra bir müddet Anadolu Beylerbeyliğinden sonra, Mustafa Paşa'nın yerine Rumeli
Beylerbeyliğine (1536) getirilmiş, müteakiben de üçüncü vezirliğe tayin olmuştur. ( Hammer, 1330: 197)
Barboros Hayreddin Paşa'nın da bulunduğu Korfu seferinde; üçüncü vezirlik makamında, donanma
serdarı olarak görevlendirilmiştir (1537).
Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte katıldığı seferleri ise şöyle belirtir: "Sultan Selim
ahirete nakl itdi yerine oğlı Sultan Süleyman padişah olub, bu hakîr yine kemâkân rikâb-ı hümâyunları
hidmetlerinde olub nice seferleri bilece vaki olmuşdur. Evvela seferi Belgrad andan Rodos, andan
Engürüs ki, Mohaç savaşı dimekle meşhurdur. Andan Beç, andan sonra Alaman, andan sonra Kızılbaş
seferi olub Bağdad alındı. Andan Avlonya seferi olub ve gemiler Posya vilayetine geçüb bu hakir gemilere
serdar olub mal ü ganayim birle müslümanlar toyum oldular. Andan Kara Boğdan seferi olub vel- hasıl
tarih-i hicretin tokuz yüz kırk sekizine gelinciye değin vaki olan seferleri hidmet-i şeriflerinde bilecene
olupdur." (Lütfi Paşa, 1341: 3)
Nihayet Lütfi Paşa, 12 Temmuz 1539 da Ayas Paşa'nın vefatından sonra sadrazam olmuştur.
Paşa'nın ilk icraatı, kabiliyet ve meziyetini çok iyi takdir ettiği, Subaşı Sinan Beyi Ser Mimar-ı Hassa
görevine tayin etmesidir. (Lütfi Paşa, 1341: 370; Sâî, 1315: 26; Ahmet Refik, 1924: 12; Ahmet Refik,
1924: 9; Meriç, 1965: 70; Refik, 1931: 16-17)
Ayrıca Fransız elçisi Cesar Cantelmo'nun Galata’daki Saint- Benoit kilisesinin katolik ayinlerine
tahsisi hususunun, Bab- ı Ali nezdinde teşebbüsü bu sıralarda olmuştur. Avusturya ile savaş kararının
uygulanmasına geçileceği ve Budin seferine çıkılacağı sırada, Lütfi Paşa aniden azledildi. (Mayıs 1541)
(Lütfi Paşa, 1341: 384; Gökbilgin, 1970: 101)
Azledilmesinin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Lütfi Paşa'nın bir kadına tatbik ettiği
uygunsuz bir ceza üzerine, hanımı, padişahın kız kardeşi Şah Sultan'la tartışır. Bu hadise padişaha
aksedince, nikah akdi feshedilir ve sadrazamlıktan da azledilir. Lütfi Paşa ise; bazı iki yüzlüler ve kötü
niyetlilerin padişaha, aleyhinde dedikodu yaptıklarından, ayrıca kadınların hile ve düzenlerinden
uzaklaşmak için sadrazamlıktan çekildiğini ve Dimetoka'ya gittiğini belirtiyor. ( Lütfi Paşa, 1326: 8-9; Âli,
920: 364)
Fakat herhalde, Paşa iyi niyetli ve dürüst bir devlet adamı olarak, sadaretinde gördüğü aksaklıkları
ortadan kaldırmak istemiş, bu tutumu da bazılarının menfaatine dokunduğu için, padişaha aleyhinde
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propaganda yapmak suretiyle azline sebep olmuş olabilirler.
Lütfi Paşa, Mayıs 1541 de azlinden sonra, Dimetoka'daki çiftliğine çekilmiştir. Azlinden bir müddet
sonra da Hacc'a gitmiştir, fakat hangi tarihte gittiği bilinmemektedir. Ancak kendisi eserlerinde azlini
müteakib Hacca gitmiştir. Hac dönüşünde ise, onun bazı arzularının yerine getirildiği, fakat bunların neler
olduğundan bahsedilmez. Daha sonra tekrar İstanbul'da bulunup bulunmadığı da bilemiyoruz. (Âli, 920:
364; Lütfi Paşa, 1326: 3; Tahir, 1342: 132; Gülşeni, 1982: 425)
Eserlerini yazmaya başladığı tarih ile yazı hayatının bittiği tarih de tam olarak bilinmemektedir.
Ölümü hakkında da çeşitli görüşler vardır. Bu hususta, 1543, 1553 tarihleri verilir. Fakat Lütfi Paşa'nın
"Tevârih-i Âl-i Osman" isimli eseri 15 Ağustos 1553 tarihine kadar olan olayları ihtiva ettiğine göre; ölüm
tarihinin 1543 olması mümkün değildir. "Âsaf-nâme" adlı eserini de "Tevârih-i Âl-i Osman"dan sonra
yazdığına göre; 1553 tarihi de pek mümkün gözükmemektedir. Herhalde devrine en yakın kaynağın
verdiği "970 hududu" (1562) en doğru olanıdır. Başka bir kaynak da herhalde, Ali'nin verdiği 1562 sonu
ifadesini nazarı itibara alarak ölüm tarihini 1563 olarak vermiştir. Lütfi Paşa'nın öldügü yer hususunda da
iki görüş vardır. Ali Emiri "Bazı Âsaf-nâme'lerin zahrında (el-medfun bi biladi'ş-Şam) ibaresi göriliyor"
demektedir. Buna göre Şam’da vefat etmiştir. Diğer görüş ise, Dimetoka'da öldüğüdür. (Katip Çelebi,
1943: 1314; İsmail Paşa, 1955: 238; Sami, 1314: 3994; M. Tahir, 1342: 133).
Lütfi Paşa'nın eserinde kitabını niçin te'lif ettiğini açıkça belirtmiştir. Lütfi Paşa'nın çocukluğu II.
Bayezid'in sarayında geçmiş; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında onların
devamlı yanlarında olup, birçok savaşlara katılmıştır. O beylerbeyliği, vezirlik ve sadrazamlık gibi devletin
en yüksek kademelerinde görev almıştır. Bu görevleri münasebetiyle taşrada ve merkezde devlet
çarkında gördüğü bozulmalarla ilgili verdiği bilgiler, birinci derecede önem taşımaktadır. Dolayısıyla
hadiselerin içinde olduğu ve müşahede ettiği için, gördüğü duyduğu ve bizzat yaşadığı şeylere dayanarak
“Tevârih-i Âl-i Osman” isimli eserini meydana getirmiştir.
Lütfi Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde birçok savaşlara katılmış,
padişahlarla beraber olmuştur. Dolayısıyla hadiselerin içinde bizzat yaşamış ve müşahade etmiştir. İşte
bu sebepden Yavuz ve Kanuni dönemleri için ana kaynak hükmündedir. Ayrıca Lütfi Paşa eserinin
mukaddimesinde, eserini nasıl meydana getirdiği ile ilgili olarak şunları söyler: "Bu Tevarih-i Âl-i Osman'ın
ba'zısı ki te'lif ve tasnif ve ba'zısı ki mukaddemdir. İhtisar u intihab olunub yazılmasına nice sebebler oldı"
diyerek eserinin bir kısmının önceki eserlerden seçerek özetlerken; bir kısmını da bizzat te'lif ve tasnif
ederek yazdığını belirtiyor. Lütfi Paşa'nın telif ve tasnif ederek yazdığı kısım, eserinin mukaddime
kısmındaki kendi hayatı ile, II. Bayezid'in son dönemleri, Yavuz ve Kânûni devirleridir. olayısıyla Lütfi
Paşa'nın Tevârih-i Âl-i Osman isimli eseri kendi devri yani II. Beyazıd’ın son dönemleri Yavuz ve Kanuni
dönemleri için ana kaynaktır.
Lütfi Paşa Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminde, sarayda birçok memuriyetler, çeşitli yerlerde
beylerbeyliği, üçüncü ve ikinci vezirlik ve nihayet bir yıl dokuz buçuk ay da Sadrazamlık yapmıştır.
Sadrazamlığa gelene kadar, devletin çeşitli idari görevlerinde bulunarak tecrübe kazanmıştır. Kubbe
vezirliğinde de, merkezî idare ve harici siyaset konularını öğrenmiştir. Böylece, sadarete geldiği zaman, o
makama tam olarak hazırlanmıştı. Lütfi Paşa, vezirliğe tayin olunca, yaptığı ıslahatlardan bazıları: Yüce
Divan'ın halini çok perişan bulmuş, yedi yıllık vezirliği süresince, mümkün mertebe bu bozuklukları
düzeltmeye çalışmıştır. Fakat o asıl faaliyetini ve ıslahatını sadarete geldikten sonra yapmıştır. Bu
görevdeyken Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını görmüş;
Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde bozulmaya
başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Lütfi Paşa, sadareti
zamanında, aldığı maaşını, masraflarını ve biriktirdiği parayı ayrı ayrı açıklayarak, bir bakıma vezir-i
azamların rüşvet almaya ihtiyaçları olmadığını belirtmek istemiştir. (Lütfi Paşa, 1341; Lütfi Paşa, 1326: 1179
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8).

Kanuni Sultan Süleyman Dönemindeki Önemli Hizmetleri
Vezirliği sırasında hazineyi karışık ve eksik gördüğü için, maliye konusunda birçok ıslahat
yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, gelir gidere denk olmuştu. Sonra bu denge
bozulmuş, açık, taşrada bulunan eski hazineden karşılanmıştır. Bu durumun karışık olduğunu görmüş;
gelirin giderden fazla olması gerektiğini belirtmiştir. Geliri artırmak için de bir takım tedbirler almıştır.
Askerin az ve öz olması için çaba göstermiştir. Halkın mallarının sebebsiz yere padişahın malına
karışmasını, devletin yok olmasına işaret olarak görmüş, bundan dolayı devlet hazinesine aktarılan halka
ait paraların, varîsleri gelinceye kadar, Bab-ı Hümâyun da emanet olarak tutulmasını sağlamıştır.
Gereksiz ve israf derecesindeki harcamaları, mümkün olduğu nisbette asgariye indirmeye çalışmıştır.
Ekonomik alanda yaptığı icraatlarda biriside de, kırk gün kırk gece devam eden düğünleri on beş
güne indirmiştir.
Bu ıslahatlardan birisi de, Levendlerin aldıkları Venedik esirlerinin satılması ve ıtk-nâmelerle
serbest bırakılmalarıyla ilgili olarak iskelelerde suistimaller olduğu yolunda Venedik balyosundan şikâyet
gelmişti. Lütfi Paşa, bu konuyu inceler ve şikâyeti haklı bulur. Bunun üzerine iskele eminine gönderttiği
bir hükümle, bu gibi hallerin önlenmesi için kökten tedbirler alınmasını emretmiştir. Lütfi Paşa, uzun bir
idare hayatı geçirdiği için, devlet idaresinde birçok tecrübeler edinmiş ve bilgi kazanmıştı. İdare
mekanizmasında gördüğü bazı aksaklıkların giderilmesi hususunda, bir takım ıslahat fikirlerine inanmış ve
sadareti zamanında bunları uygulamaya çalışmıştı. Bunlar, bir memur suç işlediği zaman hemen
azledilmeyip, önce ihtar ve ikaz edilmesi gerektiği, narh meselesine itina gösterilmesi, memurların
nüfuzlarını kötüye kullanmaması, ticaret yapmalarına engel olunması, gelirin gidere denk olması gibi
fikirlerdir.( Peçevi, 1283: 21; Solak-zâde, 1297: 500; Gökbilgin, 1970: 97)
Yavuz Sultan Selim, tersaneyi geliştirmek istemiş fakat ömrü kâfî gelmemişti. Kanuni Sultan
Süleyman tahta geçince denizciliğe çok önem vermiştir. Bu konuda Lütfi Paşa ise, denizlere müstakil
beyler ve kaptanlardan birçok âmirler tayin olmasını sağlamış, böylece devletin denizcilik yönünün
mükemmel olmasına çalışmıştır. Hatta Lütfi Paşa, Kânuni'ye: "Önceki Sultanlar arasında karaya sahib
olanlar çoktur, denize sahib olan azdır; ve deniz savaşları tedbirinde kafir bizden üstündür, halbuki bizim
onlara üstün olmamız gerekir" deyince, Kânuni cevaben "Sözün haktır, öyle gerektir" demiştir. Denizcilik
harcamaları için, güvenilir bir kişinin padişah tarafından tayin edilmesini sağlamıştır. (Lütfi Paşa, 1326:
21-22)
Herhalde donanmayla ilgili bu hizmetlerine, Korfu seferine donanma serdarı, Boğdan seferine
ikinci vezir olarak katılmasının büyük tesiri olmuştur. Çünkü bu seferlerde deniz kuvvetlerimiz hakkında
epeyce tecrübe kazanmış, eksikleri görmüş, düşmanın gücünü ve farkını anlamıştır. Sadarete gelince de,
donanmanın Osmanlı Devleti'ne yakışır hale gelmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir.
Lütfi Paşa'nın, sadrazamlığında başardığı en önemli iki mesele ise; Venediklilerle barış antlaşması
ve Avusturya- Fransa görüşmelerini maharetle idare etmesidir. Sadarete geçtikten bir müddet sonra,
Venedik elçisi Contarini, İstanbul'a gelerek savaşlarda alınmış bazı yerlerin iadesini istemiştir. Bu teklif
reddedildiği gibi, vezirler, başka bir kaç yerinde terkedilmesini istemiştir. Bunun üzerine, Contarini artık
görüşmelere devam etmek istememiştir. Sadrazam Lütfi Paşa ise, ona barış anlaşmasının daha geniş bir
selahiyet ve izne sahip olmakla mümkün olabileceğini anlatmak maksadıyla, şimdilik Venedik'e
dönmesini, Eylül de (1539) yapılacak olan padişahın oğullarının sünnet düğünü ve kızının evlilik
düğününde hazır bulunmasını söylemiştir. Fakat bu dügünde, Venedik'i İstanbul'daki balyos temsil
etmiştir. 1540 yılı başlarında, yeni elçi Badoero İstanbul'a gelmiş, sadrazam veya divan-ı hümayun üyeleri
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ile üç ay süren görüşmeler yapılmıştır. Neticede, bir çok kale ve adanın Osmanlı'ya verilmesi, üç yüz bin
altın, sefer masrafı ödenmek üzere, Venedik açısından çok ağır şartlarla barış anlaşması yapılmıştır.
(Hammer, 1330: 218-222; Imber, 1979: 837-838; Gökbilgin, 1970: 97)
Önceden Zapolya'nın sefiri iken, Ferdinand'ın hizmetine geçen Avusturya elçisi Laczky ile Lütfi
Paşa, iki devlet arasındaki ihtilaflı konuları görüşmeye başladıktan sonra, Macaristan'da yeni bir durum
meydana gelmişti. Ölen Zapolya'nın tüm memleketine sahip olmak isteyen Ferdinand, yeni elçisi
Andranicus Tranguilus'u Divan-ı Hümayun'a göndererek, Sadrazam Lütfi Paşa ve Vezir Rüstem Paşa'yı
kendi leyhine kazanmaya çalışmıştı. Lütfi Paşa bu görüşmelerde, Avrupa'nın durumuna vakıf bir devlet
adamı sıfatıyla, Laczky'e çeşitli sorular sormuştur. Avusturya-İran ittifak görüşmeleri hakkında nükteli
açıklamalarda bulunmuş, sonunda da elçiye Osmanlı devleti hizmetine girmeyi teklif etmiştir. Laczky,
bazı sebeplerden dolayı bunun mümkün olmayacağını belirterek, kabul etmemiştir. Her halde bu
görüşmeler sonunda, Avusturya ile savaş kararı alınan Divan-ı Hümayun toplantısında, Lütfi Paşa'nın
büyük bir rolü olmuştur. (Hammer, 1330: 218-222; IMBER, 1979: 837-838; Gökbilgin, 1970: 97)
Ayrıca Fransız elçisi Cesar Cantelmo'nun Galata’daki Saint- Benoit kilisesinin katolik ayinlerine
tahsisi hususunun, Bab- ı Ali nezdinde teşebbüsü bu sıralarda olmuştur. Avusturya ile savaş kararının
uygulanmasına geçileceği ve Budin seferine çıkılacağı sırada, Lütfi Paşa aniden azledildi. (Mayıs 1541)
(Hammer, 1330: 218-222; IMBER, 1979: 837-838; Gökbilgin, 1970: 97)
Paşa'nın sadrazamlıkta halledilmesine çalıştığı konulardan birisi de Ulak meselesidir.Devletin
Haberleşme İşlerini Düzene Koyması: Onun yönetimde başardığı en önemli iş, devletin Ulak(
haberleşme) işlerini düzeltmesidir. Lütfi Paşa’nın ifadesiyle bu ulak hükmünden gerek Yavuz Sultan Selim
ve gerekse Kanuni Sultan Süleyman şikâyetçi idiler. Fakat bir türlü çözememişlerdi. Halkı gerçekten çok
üzen ve bıktıran bu kurumdan Lütfi Paşa kurtarmış ve kurumu düzeltmiştir. Hatta o zaman memlekette
bulunan yabancı elçilere, onlarda bu ulak zulmünü olup olmadığını sormuş, onlarında olumsuz cevabı
üzerine bu zulmü kaldırmaya karar vermiştir. (Atik, 2001: 283-286)
1539 da Ayas Paşa ölünce, yerine Lütfi Paşa sadrazam olmuştur. Lütfi Paşa, sadrazam olmadan
önce, taşrada sancakbeyi ve beylerbeyi olarak uzun müddet görev yapmıştır. Dolayısıyla halka yapılan
ulak zulmünü görmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ı vebalden, müslüman halkı da zulümden kurtarmak
için, sadrazam olunca bu konuyu padişaha açmıştır. Kanuni'den de ulak zulmünün kaldırılması
hususunda emir almıştır. Lütfi Paşa da ulak zulmünün kaldırılması hususunda bütün gayretini
göstermiştir. ( Lütfi Paşa, 1326: 374)
Lütfi Paşa’nın yaptığı önemli icraatlar dan birside biriside Mimar Sinan’ı mimarlığa atamasıdır.
Lütfi Paşa, hayatını devletine ve milletine adamış; yaşadığı sürece devletinin ve milletinin
yükselmesi ve ilerlemesi için gayret göstermiştir. Bundan dolayı, kendisi uzun süre tahsil ve terbiye
görmüş, âlimlerle devamlı münasebet içerisinde olmuş; ilim ve marifet sahibini, sanatı ve sanatkârı
korumuş ve onları yüceltmiştir. Lütfi Paşa'nın, Mimar Sinan’a gösterdiği teveccüh de onun bu vasfından
ileri gelmektedir. Paşanın Mimar Sinan’la ilk münasebeti Irakeyn seferine tesadüf etmektedir.(, 1274:
587; Mustafa Sâî, 1315: 24; Ahmet Refik, 1924: 9; Ahmet Refik, 1924: 9; Meriç, 1965: 70; Refik, 1931:
16-17) Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad seferine çıkmasının sebebi şudur: "Ve hicretin tokuz yüz
yigirmi yedisinde Üngürüs kralı dahi Sultan Selim'e olan 'ahdini nakz idüb muhalefet itdi. Sultan
Süleyman dahi bu haberi işidicek fi'l-hal vüzerasına emr itdi ki, leşkerin cem' ideler ve cihad-ı fi sebili'llah
içün hazır olsun diyicek..." (Lütfi Paşa, 1326: 296)
Lütfi Paşa'ya göre Kanuni'nin tebriz'de üç dört gün kaldıktan sonra çekilmesinin sebebi, ordu
hayvanlarında hastalık çıkması ve iaşe sıkıntısındandır. "Rum leşkerine afet-i semavi yetişüb at kırgunı
olub kimsede işe yarar at kalmayub ve hem kıtlık olub zad u zevade bulunmayub Tebriz'den göçüb..."
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(Lütfi Paşa, 1326: 438)
Lütfi Paşa, Osmanlı sultanlarını yukarda belirttiğimiz üzere överken ve onlara gereken saygıyı
gösterirken; yeri geldiği zaman da onları tenkit etmiştir.
Devletine ve sultanlara son derece bağlı olan Lütfi Paşa eseri "Tevârih-i Âl-i Osman" da yeri geldiği
zaman, devletini, sultanları ve devlet adamlarını överken, yeri geldiği zaman da hiç çekinmeden tenkit
etmiştir. Mesela, ulak zulmü hususunda, Osmanlı'nın bu zulmü Cengiziler'den aldığını ve ülkenin bir çok
yerinde ulak zulmü yapıldığını açıkça ifade eder. Yine ulak zulmüyle ilgili olarak, II. Beyazid, Yavuz Sultan
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı gayet rahatça tenkit etmiştir.
Bu tenkit’i şu şekilde yapmıştır: "Padişah-ı 'âlem-penah Sultan Süleyman, vezir-i a'zamlığı bu
tarihin müellifine viricek, bunun müellifi taşrada ya'ni sancaklarda ve begler begiliklerinde hayli zeman
olub ve 'Osmanlu'nun enva' dürlü zulümlerinin hallerine muttalı' olub, evet bu ulak zulmi cemi'isinden
katı ve çok olmağın..." (Lütfi Paşa, 1326: 374)
Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili övgüleri ise: "Hala Padişahımız olan a'zamu's-selâtin ve ekremü'lhavâkin nâsır-u ibâdillah ve hâmi biladillah, el gâzi u fi sebili'llah, hâdimü'l-haremeyni'ş-şerifeyn, mâlikü'lberreyn ve'l-bahreyn Sultân Süleyman Hân-edâmallahü Te'âlâ izzetehu-" (Lütfi Paşa, 1326: 8) "Padişâh-ı
'âlem zıllu'llahi Te'âlâ fi'l-arz" , (Lütfi Paşa, 1326: 359) "Padişâh-ı din-penâh" , (Lütfi Paşa, 1326: 454)
"Padişâh-ı ehl-i İslâm" , (Lütfi Paşa, 1326: 455) "Heft iklim padişahı" (Lütfi Paşa, 1326: 446).
II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'i tenkid:
"Ve babası Sultan Selim ve dedeleri bu ulak zulmin
gidermeğe kadır olamayub bu hasretle dünyadan gitdiler. (Lütfi Paşa, 1326: 375)
"Bu kitabın müellifi eydür hatta nice kere Sultan Selim'den -rahimehu'llah- işittim k dirdi: "Bu
ulak zulmi bize ne dünyada ve ne de ahirette rahatlık virir. Hak Te'ala katında bu hususda gayet şermsârız" deyu ah iderdi. Muavin bulamaduğı ecilden ve Sultan Selim Acem serdarı Haydar oğlı Şah İsma'il
bu kadar bin müridi bi-din melahide ile varub Çaldıranda kırub ve mal ü menallerin alub ve memleketinin
nice yerlerin zabt idüb andan sonra Mısr Sultanı bu kadar leşkerin kırub ki Mısr cündüsin ki ağar
çerkesler olmağın birbirinin dimağında firavunluk sevdaları var idi. Anların ekserin kırub ve Mısr ilin ve
Şam ve Haleb memleketlerin ta aksa-yı Hin de varınca zabt itmeğe kadir olabildi. Evet bir ulak zulmin
gidermeğe kadir olamadı..." (Lütfi Paşa, 1326: 438)
Kanunu Sultan Süleyman'ı Tenkid: "Hele Allahü Te'ala'nın 'avn ü 'inayeti yetişüb şunun gibi
'azim günahı padişah-ı 'alem-penah kendü zat-ı şeriflerinden ve nefs-i nefiselerinden giderüb babasının
ve dedelerinin ruhu revanlerin ve şad idüb ve kendülerinin nam-ı şeriflerini dehr sahifesinin sathında
altun varak üzere gümüş kalemle yazub, devr-i kıyamete degin iyilik ile anılmağa sebeb oldı" (Lütfi Paşa,
1326: 374)
9 "Ve

tarihin tokuz yüz kırk altısında Rüstem Paşa zamanında Padişah-ı Rum Sultan Süleyman ulak
zulmüne girü edna işareti olub 'Osman Paşa'ya Bağdad kurbunda Luristan begler begiligin virüb Rum'dan
kırk kişi ulaga bindürüb ki "Tiz varub ol yerlere yetişesinki olmaya ki Kızılbaş gelüb ol yerlere zarar u ziyan
ide deyu göndürüb ve 'Osman Paşa'yı ol yerlere ulaklık ile gönderdiklerinin çendan faidesi zahir olmayub
ancak ol zulümle ulak alub bindükleri atları sahibleri mazlumlarının ahı tutunı padişah-ı ru-yı zemin
tarafına te'sir idüb oğlı Cihangi’de zuhur buldu. Ve Sultan Süleyman’ın dahi oğlu Cihangir’e bir
mertebede muhabbeti var idi ki nev' beşer anın tahrir ve takririnde aciz idiler. Emma ansuzın bir gün
Haleb şehrinde Cihangir dar-ı fenâdan nakl idüb kendüleri vahid ve ferid kaldılar" (Lütfi Paşa, 1326: 383384)
"Ve şol vakitki padişah ı Rum Sultân Süleyman hicret-i Nebi -'aleyhi's-salâti ve's-selâm-ın tokuz yüz
kırk birinde Tebrize varub, andan Irâk-ı 'Acemi dolaşub andan Irâk-ı 'Arab'a gelüb ve Irâk-ı 'Arab'da
182

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Bağdâd Abâd'da kışladı. Ol kış Bağdad'dan etrâf-ı memâlike bi-nihâye ulaklar irsâl olunmağla Bağdâd'la
Nusaybin arasında ulaklar bindikleri atlardan yediyüz mikdarı at zâyı olub aslâ nam u nişânları zâhir
olmadı deyu rivâyet iderler." (Lütfi Paşa, 1326: 380)

Sonuç
Lütfi Paşa, hayatını devletine ve milletine adamış; yaşadığı sürece devletinin ve milletinin
yükselmesi ve ilerlemesi için gayret göstermiştir Devletin içte ve dışta saygınlığını yükseltmiştir.
Kanaatimizce Kanuni Sultan Süleyman şayet Lütfi Paşa’yı zamanında keşfedip onu himaye etmese
idi, yeteneğini ortaya koyacağı görevlere getirmeseydi, özellikle de sadrazamlık görevine tayin etmese
idi, belki de Lütfi Paşa yukarda belirttiğimiz çok önemli icraatlarını yapamayacaktı.
Lütfi Paşa Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminde, sarayda birçok memuriyetler, çeşitli yerlerde
beylerbeyliği, üçüncü ve ikinci vezirlik ve nihayet bir yıl dokuz buçuk ay da Sadrazamlık yapmıştır.
Sadrazamlığa gelene kadar, devletin çeşitli idari görevlerinde bulunarak tecrübe kazanmıştır. Kubbe
vezirliğinde de, merkezî idare ve harici siyaset konularını öğrenmiştir. Böylece, sadarete geldiği zaman, o
makama tam olarak hazırlanmıştı. Lütfi Paşa, vezirliğe tayin olunca, yaptığı ıslahatlardan bazıları: Yüce
Divan'ın halini çok perişan bulmuş, yedi yıllık vezirliği süresince, mümkün mertebe bu bozuklukları
düzeltmeye çalışmıştır. Fakat o asıl faaliyetini ve ıslahatını sadarete geldikten sonra yapmıştır. Bu
görevdeyken Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını görmüş;
Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde bozulmaya
başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Lütfi Paşa, sadareti
zamanında, aldığı maaşını, masraflarını ve biriktirdiği parayı ayrı ayrı açıklayarak, bir bakıma vezir-i
azamların rüşvet almaya ihtiyaçları olmadığını belirtmek istemiştir.
Önemli icraatları ise şunlardır. Lütfi Paşa, 12 Temmuz 1539 da Ayas Paşa'nın vefatından sonra
sadrazam olmuştur. Paşa'nın ilk icraatı, kabiliyet ve meziyetini çok iyi takdir ettiği, Subaşı Sinan Beyi Ser
Mimar-ı Hassa görevine tayin etmesidir.
Sadrazam olunca Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını
görmüş; Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde
bozulmaya başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Ekonomik
alanda yaptığı icraatlarda biriside de, kırk gün kırk gece devam eden düğünleri on beş güne indirmiştir.
Lütfi Paşa'nın, sadrazamlığında başardığı en önemli iki mesele ise; Venediklilerle barış antlaşması
ve Avusturya- Fransa görüşmelerini maharetle idare etmesidir.
Paşa'nın sadrazamlıkta halledilmesine çalıştığı konulardan birisi de Ulak meselesidir. Devletin
Haberleşme İşlerini Düzene Koyması: Onun yönetimde başardığı en önemli iş, devletin Ulak (
haberleşme) işlerini düzeltmesidir.
Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki yıla yakın sadrazamlığı zamanında siyasi,
iktisadi, sosyal birçok alanda çok önemli icraatlar ve hizmetler yapmış değerli bir sadrazamımızdır.
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Bildiri No: 13 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Osmanlı Devletini ve temsil ettiği kültür geleneğini dünya tarihinde kurulmuş olan nice büyük devletten
ve kültürden ayıran yegâne hususların başında devleti yöneten padişahların güzel sanatlarla, özelde şiir
ve edebiyatın diğer dallarına duydukları ilgi gelmektedir. On altıncı yüzyılın ilk yarısından itibaren devleti
yönetmeye başlayan ve Osmanlı Devletinin en kudretli hükümdarlarından olan Kanuni Sultan
Süleyman’ın aynı zamanda başarılı bir divan şairi olduğu bilinmektedir. Şiirlerinde Muhibbî mahlasını
kullanan Kanuni Sultan Süleyman, Türk edebiyatı tarihinde en çok gazel söyleyen şairler arasında yer alır.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından neşredilen Muhibbî Dîvânı’nın son baskısına göre
şairin 4118 manzumesi bulunmaktadır. Yarım asra yakın devam eden padişahlığı süresince devlet
yönetimindeki kudreti herkes tarafından takdir edilen Kanuni Sultan Süleyman’ın şair kimliği ise
bambaşka bir hüviyet taşır. O, gazellerinde rint edaya sahip bir âşıktır. Gazellerinin birçoğu coşkunluk ve
neşveyle söylenmiş, aşka dair samimi düşünceleri ihtiva eden âşıkâne şiirlerdir. Şiirler, muhtevasında
genellikle sevgili, aşk, tabiat güzellikleri ve sosyal hayata dair farklı unsurlar barındırdığı için epeyce
rağbet görmüştür. Muhibbî’nin kimi şiirleri çeşitli dönemlerde bestelenmiştir. Bu çalışmada Muhibbî’nin
bestelenmiş şiirlerinin mahiyeti üzerinde durulacaktır.
Yöntem
Çalışmada Muhibbî’nin geçmişten günümüze bestelenmiş şiirlerinin güfte ve besteleri temin edilmeye
çalışılacaktır. Öncelikle TRT arşivinde kayıtlı olup erişimine imkân tanınan Muhibbî güfteleri gözden
geçirilecek, ardından son dönemde bestelenmiş olan diğer güfteleri belirlenecektir. Çalışmanın ikinci
adımında bu güftelerin yapısı üzerinde durulacak, icra sırasında geçirdikleri yapısal değişimler
belirlenmeye çalışılacaktır. Daha sonra besteye dökülmüş olan bu güftelerin tespit edilmiş metinleri
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Muhibbî Dîvânı başta olmak üzere
mevcut dîvân neşirlerindeki şiirler ile dil ve üslup açısından mukayese edilecektir. Çalışmanın son
aşamasında ise güfte metinlerinin aruz vezni ile münasebeti değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Bulgular
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Muhibbî’nin altı şiiri klasik Türk mûsıkîsi formu içerisinde Hüseyin Sadettin
Arel, Ahmet Hatipoğlu, Mustafa Coşkun, Osman Nuri Özpekel, Rüştü Eriç, Alâeddin Yavaşça, Erdoğan
Köroğlu tarafından bestelenmiştir. İki şiiri son dönemde Türk tasavvuf mûsıkîsi formu içerisinde Göksel
Baktagir ve Ubeydullah Sezikli tarafından bestelenmiştir. Üç şiiri ise popüler müzik formu içerisinde Uğur
Işılak tarafından bestelenerek seslendirilmiştir. Bir şiiri de ilahi formu içerisinde Ali Oktay tarafından
bestelenerek seslendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Hacimli bir Dîvân’a sahip olan Muhibbî mahlaslı Kanuni Sultan Süleymân, şiir ile iştigal eden sultanlar
arasında şiirleri en çok bestelenen şahsiyetlerdendir. Âşıkâne edayla ve samimi bir dille söylediği
gazelleri, aruz açısından da akıcılığı sağlayan vezinlerle kaleme alındığı için mûsıkî üstatlarının
dikkatinden kaçmamıştır. Bunun dışında Muhibbî gazellerinin popüler müzikte de icra edildiği
görülmektedir. Çalışmamızda, yukarıda değindiğimiz hususlar çerçevesinde Muhibbî’nin notaya
dökülmüş olan güfteleri, Dîvân’daki şiirler ile çeşitli yönlerden mukayese edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Muhibbî, Dîvân, Güfte, Beste.
Introduction
The Ottoman Empire and the cultural tradition represented by him which distinguishes it from the other
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great state and culture established in world history, is the interest of the sultans ruling the state,
especially about the poetry and other branches of literature. Starting from the first half of the sixteenth
century to rule the state and it is known that Sultan Süleyman the Magnificent, one of the mightiest
rulers of the Ottoman Empire, was a successful divan poet at the same time. Süleyman the Magnificent
who uses the Muhibbî pseudonym in his poems is one of the most popular ghazel poets in Turkish
literature history. According to the latest edition of his Divan which has evolved by Manuscripts
Authority of Turkey, Muhibbi has 4118 poems. The identity of the sultan Süleyman the Magnificent,
whose power in the state administration is appreciated by everyone during the his sultanate which is
close to half a century, carries a completely different poet identity. He is a poet with rints in his ghazel
poems. Many of his ghazels are poetic poetry which is said with enthusiasm and joy. Nearly all of his
ghazels are texts that contain sincere thoughts of love. The poems are quite popular because they
usually contain different elements of lover, love, natural beauties and social life. Some of Muhibbî's
poems were composed at the different periods. This work will focus on the contents of Muhibbî's
composed poems.
Method
In the study, we will try to provide lyrics and compositions of Muhibbî's composed poems. First of all,
words of Muhibbi’s, which are registered in the TRT archive will be review, then other lyrics that were
composed in the last period will be determined. The second step of the study will focus on the structure
of these songs and the structural changes during the speech will be tried to be determined. Then
poured into compositions have been identified which of these lyrics text will be compared with Turkey
Authoring Works Agency published poems in Divan of Muhibbi by the Presidency in terms of language
and style. In the last phase of the study, we mark the text with a verse of lyrics will also be evaluated.
Findings
As far as we can determine Muhibbî'n six poems in classical Turkish music form composed by Hüseyin
Sadettin Arel, Ahmet Hatipoğlu, Mustafa Coşkun, Osman Nuri Özpekel, Rüştü Eriç, Alâeddin Yavaşça and
Erdoğan Köroğlu. Two poetry form of him in recent Turkish Sufi Music composed by Göksel Baktagir and
Ubeydullah Sezikli. Three poems of him composed and sing in popular form of music by Uğur Işılak. A
poem of him composed and sing in divine form by Ali Oktay. After these lyrics and compositions
evaluated in this study will be compared with the form in divan.
Results and Discussion
Kanuni Sultan Süleyman is known with pseudonym of muhibbi who has a wide divan, is one of the most
composed of the poems among the sultans who are engaged in poetry. The gazelles of him which are
said amorous expression and with a sincere language in terms of aruz rhythm, because of these chosen
aruz rhythmes are creating liquidity, it has not escaped from the attention of musical masters. Beside it
is seen that the Muhibian gazelles were also performed in popular music. In our study, on the
considerations mentioned above, Muhibbî's poems which lyrics are poured into notes will be compared
in various ways with the poems of Dîvân.
Keywords: Muhibbî, Divan, song, composition.

Muhibbî’nin bestelenmiş şiirlerini değerlendireceğimiz bu çalışmada giriş mahiyetindeki ifadelere
yukarıda yer verildiği için doğrudan konuya geçilecektir. Çalışma boyunca ele alacağımız şiirlerin tasnifi
klâsik sistemdeki şekildedir. Yani hurûf-ı hecâ (elif-bâ) düzenine göre sıralanmış olan Dîvân neşirlerindeki
yapı korunacaktır. Şiirlerin ve bestelerinin değerlendirilmesine geçmeden önce konuyla ilgili teknik
detaylara yer verilecektir. -Tespit edilebildiği kadarıyla- Muhibbî’nin bestelenmiş şiirleri ve
değerlendirmeleri şu şekildedir:
1. Şiir
Nûr-ı âlemsin bugün sen dahi mahbûb-ı Hudâ
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Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Göksel Baktagir
Usûl: Sofyan
Makâm: Nihavend
İcra: Ubeydullah Sezikli
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
2
3
4
5
6

7

Nûr-ı âlemsin bugün sen dahi mahbûb-ı Hudâ
Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ
Gitmesin nâm-ı şerîfin bu dilimden bir nefes
Derdli gönlüme devâdır cân bulur ondan safâ
Umaram her bir adın başka şefâ‘at eyleye
Ahmed ü Mahmûd Ebû’l-Kâsım Muhammed Mustafâ
Çünki denildi ona “Ve’ş-şems” dahi “Ve’d-duhâ”
Rûyuna alnına mihr ü mâhı benzetsem n’ola
Bu libâs u hây u hûy u tantana nedir dilâ
Egnine hil‘at yeterken bir palâs u bir abâ
Cürm ü isyânım birundur gerçi hadden serverâ
Sen şefâ‘at kânısın geldim sana şefkat uma
Bu Muhibbî tevbe eyler tevbesin eyle kabûl
Fitne-i şeytândan sakla onu yâ Rabbenâ
(Yavuz 2016: 142-143)

Değerlendirme: Bu güfte 7 beyitten müteşekkil bir na’t ve münâcât gazelidir. Bestesini Göksel
Baktagir’in yaptığı bu güfte Ubeydullah Sezikli tarafından icra edilmiştir (Bk. Ek-1). Güftenin nihâvend ve
şehnâz makamlarında iki bestesi vardır. İlk bestede 1. beyit (Nûr-ı âlemsin bugün hem dahi mahbûb-ı
Hudâ // Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ) ve 3. beyit (Umaram her bir adın başka şefâ‘at eyleye
// Ahmed ü Mahmûd Ebû’l-Kâsım Muhammed Mustafâ) icrasından sonra lafzî terennüm olarak kelime-i
tevhîd (Lâ ilâhe illallâh Muhammed Resûlullâh) eklenir ve 7. beyte (Bu Muhibbî tevbe eyler tevbesin eyle
kabul // Fitne-i şeytândan sakla anı yâ Rabbenâ) geçilir. İcranın sonunda 1. beyit tekrar edilir. Bu
güftenin Şehnâz makamında yapılan bestesinde ise 1. ve 3. beyitlerden sonra 5. beyit de (Bu libâs u hây
u hûy u tantana nedir dilâ // Egnine hil‘at yeterken bir palâs u bir abâ) eklenmiş ve 7. beyitle icra
tamamlanmıştır. Güftenin Şehnâz makamındaki bestesi ile şiirin vezni (fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün)
arasında bir uyum hissedilmektedir.
2. Şiir
Tanrının hâs kulusın bir adın oldı Mahmûd
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Muharrem Hâfız
Usûl: Semai
Makâm: Kürdî Tevşih
Vezin: feilâtün feilâtün feilâtün feilün / fa’lün
1
2
3

Tanrının hâs kulusın bir adın oldı Mahmûd
Sende cem‘ oldu sehâ vü kerem ihsân ile cûd
Kim ere dergehine ere muradına o dem
Dü cihân içre çü âşıklara sensin maksûd
Da‘vet-i Hakk’a yeter gerçi bugün iki güvâh
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Hak Resûl olduğuna çâr kitâb oldı şühûd
Devr eder arz u semâ şems ü kamer nâmın ile
İns ü cinnin kamu dilinde dürür güft ü şünûd
Rûşen etdin bu cihân zulmetini nûrun ile
Zindedir âb-ı atân ile bugün bâğ-ı vücûd
Ehl-i şirkin nice yıl katlanuben zahmetine
Eyledin emr-i Hudâ’yı komaga sa‘y-i vücûd
Hâk-ı râhına varıp cân ile kim sürdü yüzün
İki âlemde sa‘âdet buluben eyledi sûd
Bilmeyip doğru yolu sana mutî‘ olmadılar
Kaldılar nâr-ı cehennem içre Nasrâ vü Yehûd
Kim boyun sunmadısa emrine ey Şâh-ı güzîn
Eyleye anı Hudâ kahr ile çün kavm-i Semûd
Yedi iklîmi musahhar edesin himmet ile
Emr-i Hakk ile melekler sana çün oldu cünûd
Sen muallime varıp okumadın harf ü hurûf
Lîk âlimlerden oldu bin tabak ilmin fürûd
Umarız bize şefâ‘at edesin yevm-i cezâ
Tâ ola menzilimiz dâr-ı sürûr ile hulûd
Bak Muhammed nûruna bakma yüzüm karasına
Ola ol nûr Muhibbî’ye şefî‘ yâ Ma‘bûd
Edelim cân ile biz de ezelî eyledi Hak
Sana vü âline ashâbına bin kerre dürûd
(Yavuz 2016: 308-309)

Değerlendirme: Bu güfte Muhibbî Dîvânı’nın son neşrinde 14 beyit (Yavuz 2016: 308-309) Vahit
Çabuk’un neşrettiği Dîvân’da ise 7 beyitten müteşekkil bir na’ttir. Bestede şiirin 1. beytinden (Tanrının
hâs kulusın bir adın oldı Mahmûd // Sende cem‘ oldu sehâ vü kerem ihsân ile cûd) sonra terennüm
bölümünde salavât-ı şerîfe (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed) tekrar edilir. Ardından şiirin 13.
beyti (Bak Muhammed nûruna bakma yüzüm karasına // Ola ol nûr Muhibbî’ye şefî‘ yâ Ma‘bûd) ve 14.
beyti (Edelim cân ile biz de ezelî eyledi Hak // Sana vü âline ashâbına bin kez selâm) söylenir ve yine
terennüm olarak salavât-ı şerîfe okunur. İcra sırasında makâm icabı şiirdeki bazı kelimelerin değiştirildiği
görülür: nûruna: yüzüne; yâ Ma‘bûd: ey Ma‘bûd; bin kerre dürûd: bin kez selâm). (bk. EK-2)
3. Şiir
Cihânı gark eden bârân değil eşk-i revânımdır
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Alâeddin Yavaşca
Usûl: Aksak Semâi
Makâm: Hisar
Vezin: mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
1
Cihânı gark eden bârân değil eşk-i revânımdır
Feleklerde eden güm güm benim âh u figânımdır
2
Kenârında görünenler bu çarhın siz şafak sanman
Derûn-ı sînede yer yer çıkan her dem duhânımdır
3
Bükülmüş kaddimi görüp anı sen mâh-ı nev sandın
Gurâb-ı çarhın ağzından düşürmüş üstühânımdır
4
Felekden yücedir derler egerçi kasrın ey meh-rû
Elimde bir kemend-i âh çıkılır nerdübânımdır
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Muhibbî râh-ı kûyunda senin çokdan gubâr oldu
Yanılıp demedin bir kez ki hâk-i âsitânımdır
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(Yavuz 2016: 623-624)

Değerlendirme: 5 beyitlik bu gazelin matla (Cihânı gark eden bârân değil eşk-i revânımdır //
Feleklerde eden güm güm benim âh u figânımdır) ve makta (Muhibbî râh-ı kûyunda senin çokdan gubâr
oldu // Yanılıp demedin bir kez ki hâk-i âsitânımdır) beyitleri icra edilmiştir. Beyitlerden önce (âh)
şeklinde ve sonra (mısra sonlarının) tekrar edilmesiyle lafzî terennüme başvurulmuştur. Ayrıca mısra
sonlarında (yel lel li) yansıma seslerinin tekrar edilmesiyle ikâî terennüme başvurulmuştur: (Bk. EK-3)
Âh Cihânı gark eden bârân değil eşk-i revânımdır
Âh ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li
değil eşk-i revânımdır
Âh Feleklerde eden güm güm benim âh u figânımdır
Âh ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li
benim âh u figânımdır
Âh Muhibbî râh-ı kûyunda senin çokdan gubâr oldu
Âh ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li
senin çokdan gubâr oldu
Âh Yanılıp demedin bir kez ki hâk-i âsitânımdır
Âh ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li / ye lel lel li
ki hâk-i âsitânımdır

4. Şiir
Tâlib-i gülden nasîbim âlem içre hârdır
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Uğur Işılak
Seslendiren: Uğur Işılak
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1

2

3

4

Tâlib-i gülden nasîbim âlem içre hârdır
İnlerim bülbül gibi cân u dilim bîmârdır
Ta‘n-ı düşmen bir yana bir yana cevr-i yârdır
Kankı birin diyeyim bin dürlü derdim vardır
Ol kaşı yâ kirpiği ok deldi sînem tîr ile
Bin zebânım olsa hâlim söylesem ta‘bîr ile
Tâ kıyâmet şerh olunmaz yazsalar tahrîr ile
Kankı birin diyeyim bin dürlü derdim vardır
Zecr ü hicr ü firkat ü derd ü belâyile elem
Yakdı hasret âteşi cân u dilim ser-tâ-kadem
Aşk-ı dildâra düşelden eksik olmaz gözde nem
Kankı birin diyeyim bin dürlü derdim vardır
Âteş-i âhım odundan yandı çün kandîl-i mâh
Âh u efgânımdan oldı nüh felek sakfı siyâh
Geh hayâl-i dil-rübâdır gâh dilde âh u vâh
Kankı birin diyeyim bin dürlü derdim vardır
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Değerlendirme: Bu şiir 8 bendlik mütekerrir bir murabbadır. Uğur Işılak bu şiirin ilk dört bendinin
dil içi çevirisini yaparak ve besteleyerek seslendirmiştir. Sanatçı, albümün tanıtım kataloğunda günümüz
Türkçesine uyarladığı manzumeler için şu ifadeleri kullanır: “Bugüne kadar yaptığım albümler arasında
en çok zorlandığım ve hata yapmaktan korktuğum bu çalışma, 21. yüzyılın insanına ve ufkuna hitap etsin
diye haddimi aşmak suretiyle tarafımca sadeleştirilmiş, hatası ve günahıyla siz kıymetli dinleyicilerin
takdirine sunulmuştur.” (Uğur Işılak, Makam-ı Sultan, Simklas Yapım, İstanbul 2013). Şiirin besteye
dökülmüş ve dil içi çevirisi yapılmış hâli şöyledir:
Ben güle tâlib oldum lâkin nasîbim hârdır.
İnlerim bülbül gibi gönlüm âh ile zârdır.
Bir yanda elin zulmü, bir yanda cevr-i yârdır.
Hangisini diyeyim bin türlü derdim vardır.
Kaşı yay, kirpiği ok; deldi sînem tîr ile
Bin lisânla hâlimi söylesem tabîr ile
Mahşere dek şerh olmaz ne söz ne tahrîr ile
Hangisini diyeyim bin türlü derdim vardır
Bir yanda hicrân firkat bir yanda belâ elem
Yaktı baştan ayağa hasret âteşi her dem
Yâr aşkına düşeli eksik olmaz gözde nem
Hangisini diyeyim bin türlü derdim vardır
Âhımın âteşiyle yandı ol kandîlim âh
Figânımın âhından felek oldu simsiyâh
Gâh hayâlimde dilber gâh gönlümde âh u vâh
Hangisini diyeyim bin türlü derdim vardır

5. Şiir
Bir sencileyin ruhlârı gül yâr ele girmez
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Alâeddin Yavaşca
Usûl: Yürük Semâi
Makâm: Hisar
Vezin: mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1
2
3
4
5
6

Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez
Bir bencileyin bülbül-i gülzâr ele girmez
Bir bencileyin yolına terk eyleye cânı
Bir sencileyin dilber-i ayyâr ele girmez
Bir sencileyin var mı tabîb-i dil ü cân âh
Bir bencileyin derd ile bîmâr ele girmez
Bir bencileyin var mı içer câm-ı muhabbet
Bir sencileyin gözleri humâr ele girmez
Bir sencileyin var mı satar vasl metâ‘ın
Bir bencileyin ana harîdâr ele girmez
Bir bencileyin derd ile bîçâre Muhibbî
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Bir sencileyin yâr-ı cefâkâr ele girmez (Çabuk 1980: 170; Yavuz 2016: 745)
Değerlendirme: 6 beyitlik bu gazelin matla (Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez // Bir
bencileyin bülbül-i gülzâr ele girmez) ve makta (Bir bencileyin derd ile bîçâre Muhibbî // Bir sencileyin yârı cefâkâr ele girmez) beyitleri icra edilmiştir. Beyitlerden sonra (cânım ye le lel le lel le lel ömrüm ye le lel
li) tekrar edilmesiyle ikâî terennüme başvurulmuştur. Terennümden sonra ikinci mısralar tekrar
edilmiştir: (Bk. EK-4)
1
Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez
Bir bencileyin bülbül-i gülzâr ele girmez
cânım ye le lel le lel le lel
ömrüm ye le lel li
Bir bencileyin bülbül-i gülzâr ele girmez
6
Bir bencileyin derd ile bîçâre Muhibbî
Bir sencileyin yâr-ı cefâkâr ele girmez
cânım ye le lel le lel le lel
ömrüm ye le lel li
Bir sencileyin yâr-ı cefâkâr ele girmez
6. Şiir
Âşıkın gitmez dilinden hîç hûy u hây-ı aşk
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: H. Sadeddin Arel
Usûl: Durak evferi (ağırca)
Makâm: Evc-ârâ Durak
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
2
3

4
5

Âşıkın gitmez dilinden hîç hûy u hây-ı aşk
Tutısar arz u semâyı ser-te-ser gavgâ-yı aşk
Ka‘rına erişmedim mâhî olup kasd eyledim
Tûl u arzı yok aceb ummân imiş deryâ-yı aşk
Bezm-i gamda çeng gibi inlemek kânûn olur
Her kimin gönlünde kala bir sadâ-yı nây-ı aşk
Gönlümün şehbâzı ulvîlerde etmişken karâr
Bir aceb lu‘b ile sayd etdi anı ankâ-yı aşk
Ey Muhibbî âlem içre ana âşıklık harâm
Bu melâmet kûyı içre olmaya rüsvây-ı aşk (Yavuz 2016: 894)

Değerlendirme: Erişime açık mevcut arşivlerde bu bestenin icra kaydına rastlayamadık. Ancak
beste formundan anlaşıldığına göre bazı mısra başlarındaki terennüm ifadeleriyle kimi nüsha farkları
dışında şiirin tamamı bestelenmiştir. Beste metninde 1. beyitteki “bu”, “tutsa ger  tutısar”; 2. beyitteki
“nârına  ka’rına, “râhî  mâhî”; 3. beyitteki “bu  bir”; 5. beyitteki “olma sen  olmaya” ifadeleri Dîvân
neşrindeki nüshadan farklıdır. Ayrıca beste metninde 4. beyit olan “Kendi hâlinde yürürken başıma sultân
idim // Eyledi derd ü belâya mübtelâ sevdâ-yı aşk” Dîvân neşrinde yoktur. Neşirde 4. beyit şu şekildedir:
“Gönlümün şehbâzı ulvîlerde etmişken karâr // Bir aceb lu‘b ile sayd etdi anı ankâ-yı aşk” (Bk. EK-5)
7. Şiir
Bezm-i gamda âh edip cânânı gördüm ağladım
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Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
Bezm-i gamda âh edip cânânı gördüm ağladım
Yâr ile evvel geçen devrânı andım ağladım
2
Gözlerim yaşı başımdan aşdı oldum gark-ı hûn
Ol dişi dür lebleri mercânı andım ağladım
3
Günde bir kez görmesem hâlim n’olur derken benim
Bir yıl oldu görmez oldum anı andım ağladım
4
Mushaf-ı hüsnü hakıyçün Nîl’e döndü gözlerim
Gönlümün Mısr’ındaki sultânı andım ağladum
5
Görmedim mihr ü vefâ çeksem velî cevr ü cefâ
Hasret ü derd ü gam ü hicrânı andım ağladım
6
Geçdi ömrüm âh kim bülbül gibi efgân ile
Ol saçı sünbül gül-i handânı andım ağladım
7
Mest olup câm-ı muhabbetden Muhibbî dostlar
Ol lebi mül gözleri mestânı andım ağladım

(Çabuk 1980: 278)

Değerlendirme: Şiirin farklı dönemlerde yapılan dört bestesi tespit edilebilmiştir. Söz konusu
bestelerin ayrıntısına dair bilgiler şöyledir:
 Şiirin bir bestesi Ahmet Hatipoğlu’na aittir. Aksak Semâî usûlünde ve Ferahfezâ makâmında olan bu
bestede şiirin 1., 3., 6. ve 7. beyitleri forma alınmıştır. Şiir besteye alınırken gazel nazım şekli
değiştirilerek dörtlük biçimine sokulmuştur. Bestelenen bu dört beytin icrası sırasında araya ikâî ve lafzî
terennümler de girmiştir. İlk kısımda şiirin 1. ve 6. beyitlerinin ilk mısraları ile ikinci mısraları
birleştirilmiş ve beste formuna şöyle alınmıştır: (Bk. EK-6/1)
1. Kısım
1.b /1.m
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
6.b / 1.m
Geçdi ömrüm âh kim bülbül gibi efgân ile
1.b / 2.m
Yâr ile evvel geçen devrânı andım ağladım
6.b / 2.m
Ol saçı sünbül gül-i handânı andım ağladım
Terennüm: Ten ni ten nen ni te nen ni dir dir ten gel işvebâz gel çâresâz
Dil sana hayrân can sana kurbân gel efendim gel geçmesin zamân
1.b /1.m
Yâr ile evvel geçen devrânı andım ağladım
6.b / 1.m
Ol saçı sünbül gül-i handânı andım ağladım
2. Kısım
3.b /1.m
7.b / 1.m
3.b / 2.m
7.b / 2.m
Terennüm:
3.b / 2.m
7.b / 2.m



Günde bir kez görmesem hâlim n’olur derken benim
Mest olup câm-ı muhabbetden Muhibbî dostlar
Bir yıl oldu görmez oldum anı andım ağladım
Ol lebi mül gözleri mestânı andım ağladım
Ten ni ten nen ni te nen ni dir dir ten gel işvebâz gel çâresâz
Dil sana hayrân can sana kurbân gel efendim gel geçmesin zamân
Bir yıl oldu görmez oldum anı andım ağladım
Ol lebi mül gözleri mestânı andım ağladım

Şiirin diğer bestesi Mustafa Coşkun’a aittir. Devr-i Hindî usûlünde ve Uşşâk makamında olan bu
bestede şiirin 1. ve 3. beyitleri icra edilmiştir. Beste Ela Altın tarafından seslendirilmiştir (Bk. EK-6/2).
Diğer bir beste ise Rüştü Eriç’e aittir. Yine 1. ve 3. beyitleri bestelenen şiir Ağır Aksak usûlünde ve
Bestenigâr şarkı makâmındadır (Bk. EK-6/3)
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Onur Akay’ın besteleyip Sacide Cankılıç’ın icra ettiği şarkıda ise diğerlerinden farklı olarak şiirin 1. ve 2.
beyitleri bestelenmiştir. Ağır aksak usûlünde olan beste nihâvend makâmındadır.
Bunların dışında Hüseyin İpek bu şiirin 1. ve 3. beyitlerini uşşâk makamında, sazlar eşliğinde ve gazel
formu ile seslendirmiştir.

8. Şiir:
Bir saçı leylâ lebi şîrîn mehin nâ-şâdıyam
Beste: Uğur Işılak
Seslendiren: Uğur Işılak
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
Bir saçı leylâ lebi şîrîn mehin nâ-şâdıyam
Deşt-i gam Mecnûnuyam kûh-ı belâ Ferhâdıyam
2
Kankı taş katıysa başın ana döğsün Kûhken
Başa iltdim san‘at-ı aşkın bugün üstâdıyam
3
Dil çeker hicrân gamın derd ü belâdan ağlamaz
Onun için kim ezelden ben onun mu‘tâdıyam
5
Dâğlar sînemde güldür servler yer yer elif
Kıl temâşâ aşk bâğının harâb-âbâdıyam
6
Gamzesine dökmegil kanın Muhibbî’nin dedim
Dökmeğe âşıkların kanın dedi cellâdıyam

(Yavuz 2016: 1114)

Değerlendirme: Bu şiir 6 beyitlik bir gazeldir. Uğur Işılak bu şiirin dil içi çevirisini yaparak ve
besteleyerek seslendirmiştir. Çeviri ve icra sırasında şiirin şekil/muhteva yapısı korunmakla beraber
metindeki kelimeler çoğunlukla değiştirilmiştir. Üçüncü beyit, icra sırasında nakarat olarak kullanılmıştır.
Şiirin besteye dökülmüş ve dil içi çevirisi yapılmış hâli şöyledir:
Saç Leylî, dudak Şîrîn bir ayın nâşâdıyam
Çölün Mecnûn’u belâ dağının Ferhâd’ıyam
Ferhâd olan başını alsın sert taşa vursun
Bugün sanat-ı aşkın başıyam, üstâdıyam
Kalp hicrân gamı çeker, ağlamaz belâlarla
Hem derdin hem belânın ezelden mu’tâdıyam
Dağlar sînemde güldür, serviler olur elif
Seyreyle aşk bâğının ben harâb-âbâdıyam
Gamzeyle dökme dedim kanını Muhibbî’nin
Dedi ben kan dökerim, âşığın cellâdıyam
Kalp hicrân gamı çeker, ağlamaz belâlarla
Hem derdin hem belânın ezelden mu’tâdıyam
9. Şiir
Hâk-i pâyin olalı başımda tâc-ı devletim
Güfte: Muhibbî (Kanuni Sultân Süleymân)
Beste: Alâeddin Yavaşca
Usûl: Ber-efşân
Makâm: Evc-mâye
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Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
2
3
4
5

Hâk-i pâyin olalı başımda tâc-ı devletim
Zerre denlü kimseye âlemde yokdur minnetim
Ey tabîbâ hasteyim kânûn ile kılma ilâc
Şerbet-i la‘linden özge def‘ kılmaz illetim
Ey sabâ merdümlük et dildâra arz et hâlimi
Çün bilirsin bende yok hergiz beyâna kudretim
Nuhs-ı tâli‘dir kılan her dem beni andan cüdâ
Görmezem gün yüzünü her dem gidipdir devletim
Sanma cevrinden Muhibbî bendeni yüz döndüre
Çekerem cevr ü cefânı tâk olunca tâkatim (Çabuk 1980: 284)

Değerlendirme: Erişime açık mevcut arşivlerde bu bestenin icra kaydına rastlayamadık. Ancak
beste formundan anlaşıldığına göre şiirin matla ve makta beyitleri bestelenmiştir. Beyitlerin icrası ikâî ve
lafzî terennümlerle zenginleştirilmiştir. Beste formu şu şekildedir: (Bk. EK-7)
1
Hâk-i pâyin olalı başımda tâc-ı devletim
Terennüm:
Ya lâ ya lâ ya lel li
Ya lâ ya lâ det de re dil li dil li ney
Zerre denlü kimseye âlemde yokdur minnetim
Terennüm:
Ya lâ ya lâ ya lel li
Ya lâ ya lâ det de re dil li dil li ney
5
Terennüm:

Terennüm:

Sanma cevrinden Muhibbî bendeni yüz döndüre
Ya lâ ya lâ ya lel li
Ya lâ ya lâ det de re dil li dil li ney
Çekerem cevr ü cefânı tâk olunca tâkatim
Ya lâ ya lâ ya lel li
Ya lâ ya lâ det de re dil li dil li ney

10. Şiir
Aşk mıdır ki cân u dil mülkini yağmâ eyleyen
Beste: Ali Oktay
Seslendiren: Ali Oktay
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
2
3
4
5
6

Aşk mıdır ki cân u dil mülkünü yağmâ eyleyen
Aşk mıdır ki sînemin içre gelip câ eyleyen
Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincîrini
Gezdirip Mecnûnleyin âlemde rüsvâ eyleyen
Aşk mıdır ki bî-vefâ güller elinden geceler
İnledip bülbülleri tâ subh gûyâ eyleyen
Aşk mıdır ki bir leb-i şîrîn-zebâna dil verip
Kûhken gibi belâ kûhında şeydâ eyleyen
Aşk mıdır ki eyleyen tîr-i belâya cân siper
Mihnet ü derd ü gamı sînemde peydâ eyleyen
Aşk mıdır ki bir kemân-ebrû nigârın yâdına
Ok gibi bu kaddimi büküp benim yâ eyleyen
195

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

7
8

Bildiri Kitabı

Aşk mıdır ki fenn-i derdi okudup âşıklara
Fasl u bâbı sinemin levhinde inşâ eyleyen
Aşk mıdır ki bu Muhibbî sînesine dâğ urup
Âhir anın gözleri yaşını deryâ eyleyen (Çabuk 1980: 330-331; Yavuz 2016: 1340)

Değerlendirme: Bu gazel, Çabuk neşrinde 8; Yavuz neşrinde 5 beyittir. Ali Oktay’ın, bestesinde
Çabuk neşrini esas aldığı anlaşılmaktadır. Sanatçı 2004 yılında bu şiiri besteleyip icra etmiş, albüm
kapağına da bu şiirin adını vermiştir. Bestede şiirin 1, 2, 3, 6, 7 ve 8. beyitleri icra edilmiştir. Kimi
kelimelerde değişiklik yapılmasına rağmen şiirin asıl metni umumiyetle korunmuştur. Ali Oktay, bu
bestesinde vezin ve usûl/icra arasındaki uyumu başarılı bir şekilde sağlamıştır.
11. Şiir
Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Vezin: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1
2
3
4
5

Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâsıdır
Olmaya baht u sa‘âdet dünyede vahdet gibi
Ko bu ıyş ü işreti çün kim fenâdır âkıbet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ‘at gibi
Olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ‘at gibi
Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet makâmı kûşe-i uzlet gibi

(Yavuz 2016: 1676)

Değerlendirme: Kültür ve edebiyatımızda Muhibbî’nin en meşhur olmuş şiiri, şüphesiz bu
gazeldir. Özellikle gazelin matla beyti darb-ı mesel hüviyetine bürünmüştür. Şiirin bu yaygınlığına eş
olarak bestelenmiş biçimleri de oldukça fazladır. Tespit edilebildiği kadarıyla bu şiirin klâsik Türk mûsıkîsi
çerçevesinde beş bestesi, günümüz çağdaş müziğinde ise üç icrası vardır. Şiirin beste ve icraları
hakkındaki ayrıntılar şöyledir:


Şiirin bir bestesi Osman Nuri Özpekel’e aittir. Müsemmen usûlde ve Mâhur Kârçe-i Nev makamında
olan beste yine Özpekel tarafından icra edilmiştir. Bestekâr, tanzîr yoluyla matla beytine bir beyit
daha ilave ederek bu besteyi seslendirmiştir: (Bk. EK-8/1)
1
Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Yel le lel lel lel le lel li ten ne nen nen nen ne nen ni
Derde dermân cânda mihmân dilde peymân cânânım
Dalda mürgân dağda ceylan mâh-ı tâbân sultânım
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Yel le lel lel lel le lel li ten ne nen nen nen ne nen ni
Derde dermân cânda mihmân dilde peymân cânânım
Dalda mürgân dağda ceylan mâh-ı tâbân sultânım
Her safânın pür-meşakkat içre bin müşkili var
Bilmedik biz devletin dünyada yok evlat gibi


Şiirin diğer bestesi Erdoğan Köroğlu’na aittir. Devrirevan usûlünde ve Irak Nakış Beste makamında
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olan bu bestede bestekâr, şiirin matla beytini ikâî terennüm ilavesiyle bestelemiştir: (Bk. EK-8/2)
Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Ten ni ten nen ten ni ten
Ten ni ten nen ten ni ten
Dir te nen nen dir te nen nen
Dir te nen nen dir te nen


Şiirin bir başka bestesi Ahmed Şahin’e aittir. Devrirevan usûlünde ve Bestenevâ makâmında olan
beste yine aynı sanatkâr tarafından icra edilmiştir. Ahmed Şahin, şiirin matla ve makta beyitlerini
bestelemiş, nakarat ve terennümlerle besteyi şöyle icra etmiştir:
1
Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Ten ni ten ni te ne nen nen ye le lel li amân ey
Âh amân âh ye le lâ li bir nefes sıhhat gibi
5







Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Var mıdır vahdet makâmı kûşe-i uzlet gibi
Ten ni ten ni te ne nen nen ye le lel li amân ey
Âh amân âh ye le lâ li kûşe-i uzlet gibi

Bu şiirin diğer bir beste ve icrası da Amir Ateş’e aittir. Ateş, şiirin ilk iki beytini bestelemiş, ikinci beytin
ilk mısraını aşağıdaki şekilde değiştirerek icra etmiştir:
Saltanat bitmez tükenmez bir cihân gavgâsıdır
Olmaya baht u sa‘âdet dünyede vahdet gibi
Barış Manço 1986 yılında yayımladığı Değmesin Yağlı Boya albümünde bu şiirin matla beytini bir
şarkısına isim yapmış ve şarkının nakaratı olarak seslendirmiştir.
Uğur Işılak, yukarıda sözü edildiği gibi bu şiirin de dil içi çevirisini yapmış ve güfteyi besteleyerek
seslendirmiştir.
Aziz Bahriyeli, bu güfteyi gazel formunda okurken Mehmet Kemiksiz rast makamında bir marş olarak
seslendirmiştir.

Sonuç
XVI. yüzyılın önemli şairlerinden olan Muhibbî, söylediği âşıkâne gazelleriyle kendi devrinde ve
sonraki yüzyıllarda oldukça rağbet görmüş bir şairdir. Şiirleri şekil, vezin ve muhteva hususiyetleri
bakımından mûsıkî dünyasının da dikkatini çekmiştir. Bazı şiirleri klâsik Türk mûsıkîsi geleneği içerisinde
yer bulmuş; bestelenerek zevkle icra edilmiştir. Muhibbî’nin şiirlerine olan ilgi klâsik Türk mûsıkîsi muhiti
ile sınırlı kalmamış; çağdaş müziğin farklı mecralarında onun bazı şiirleri bestelenmeye ve
seslendirilmeye devam etmiştir. Bu meseleye ilişkin ayrıntılar çalışmanın giriş kısmında ele alındığından
dolayı tekrar edilmemiştir. Ancak şiir metinlerinin beste formuna aktarılması sürecinde güfte/beste ve
usûl/vezin ilişkisinin ayrı bir dikkati hak ettiği aşikârdır. Muhibbî’ye ait şiirler arasında klâsik Türk mûsıkîsi
formlarında besteye alınmış metinler, sınırlı sayıdaki kelime ve ibarelerin haricinde yapı ve muhteva
açısından pek değişikliğe uğramamıştır. Buna karşılık çağdaş müzik formlarında bestelenen veya icra
edilen şiirler; kelime dünyasında ve metnin yapısına dair hususlarda değişikliğe uğramıştır. Şiirler,
özellikle kelime ve ibare bakımından bestekârın veya seslendiren sanatçının müdahalesine uğramıştır.
Bazı şiirler ise metnin dil içi çevirisi yapılarak bestelenip icra edilmişlerdir. Şiirlerin çoğu ritmik vezin
diyebileceğimiz (fâilâtün, mefâîlün gibi) tekrara dayalı tefilelerden müteşekkil vezinlerle kaleme alındığı
için bestekârların güfteleri usûl/vezin münasebeti açısından daha kolay ve ritmik bestelerle icra etmesine
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vesile olmuştur.
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Türk Kültüründe Çocuk Sahibi Olma Olgusundan Hareketle Dede Korkut Kitabı’nda Sevgi ve
Bağlılık Temalarının İncelenmesi
Mehmet Özdemir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Bildiri No: 26 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Bu bildiride, Türk kültürünün en önemli olgularından bir tanesi olan çocuk sahibi olma
duygusunun (zürriyet) sunumu Dede Korkut Kitabı’ndan hareketle incelenecektir. Bu kapsamda öncelikle
Türk kültüründe çocuk sahibi olma arzusu halk edebiyatı verimlerinden hareketle ele alınacaktır. Dede
Korkut Kitabı’nda aile önemli bir olgudur; beyler hanımlarına ve çocuklarına düşkün ve bağlıdır.
Dolayısıyla aile olgusunun Dede Korkut’taki görüntüsü sevgi ve bağlılık temalarından hareketle
incelenecektir. Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasından hareketle yapılacak çözümlemede giriş ve
on iki hikâye ele alınacaktır. Pek çok millette olduğu gibi geçmişten bugüne Türkler de çocuğa ayrı bir
önem vermişlerdir. Erkeklerin babalık, kadınların analık duygusuyla; çocukların hem babaya hem de
anaya duydukları sevgi ve bağlılık Türk edebiyatında önemli bir yer işgal etmiştir. Söz konusu durum
esasında çocukların soyun devamı için olmazsa olmaz öneminden kaynaklanmaktadır. Öyle ki yeni
evlenen gelinin kucağına veya yatağına çocuk konulması, bir ritüel olarak tekrar edilegelmiş ve evli çiftin
biran evvel çocuk sahibi olması umulmuştur. Yeni evlenen çiftlerin aileleri torun sahibi olmayı bir çeşit
statü elde etmek şeklinde yorumlamaktadır. Kültürde bir töreye dönüşen bu durum, soy sürme veya
zürriyet adı altında kendi kodlarını meydana getirmiştir. Türk kültüründe çocuklara verilen bu önem
anlatım türlerinde de zengin sunumlarla günümüze değin en çok işlenen konulardan bir tanesi olmuştur.
Masallarda, destanlarda ve Türk halk hikâyelerinde çocuk genellikle özlem duyulan ve doğumuyla birlikte
aileye can bağışlayan bir sevinç kaynağıdır. Aşk ve kahramanlık konulu birçok halk hikâyesi, bir bey, vezir,
padişah ya da hizmetçisinin çocuk sahibi olamaması temelinde başlamaktadır. Bu kapsamda
çocuksuzluğun halk anlatılarında en çok kullanılan motiflerden birisi olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Hikâye, Aile, Zürriyet, Sevgi, Bağlılık.
ABSTRACT
In this study, the presentation of the feeling of having children (generation), one of the most
important events of Turkish culture, will be analyzed in the book of Dede Korkut. In this context, the
desire to have children in Turkish culture will be examined in the light of the efficiency of folk literature.
In the book of Dede Korkut, the family is an important one; men are fond of and attached to wives and
children. Therefore, the image of the family in Dede Korkut Book will be examined from the theme of
love and loyalty. The introduction and twelve stories in the Dresden edition of the Book of Dede Korkut
will be examined in the analysis. Like many nations, the Turks have given their children a special
attention throughout the history. Paternity of men, women of maternal sentiment; the love and loyalty
of the children to both the father and the mother occupied an important place in Turkish literature. This
is in fact based on the essential importance of the children in terms of sustainability of generation. It is
hoped by placement of a child in the lap or bed of the newly-married bride which was sustained as a
ritual, and that the married couple will have children soon. Families of newly married couples
considered having grandchildren as a kind of status. This situation, which turned into a custom in
culture, has brought its own codes in accordance with the sustainability of generation. This emphasis on
children given in Turkish culture has become one of the most controversial topics addressed in many
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studies. In the epics and in the Turkish folk stories, the child is a source of joy which is often longed for
and which brings life into the family. Many folk stories about love and heroism starts with telling that a
man, vizier, sultan or servant cannot have children. In this context, it can be said that childlessness is
one of the most used motifs in public narratives.
Keywords: Dede Korkut, Story, Family, Generation, Love, Attachment

Giriş
Türk edebiyatında karakter, tip vb. çalışmalarda incelenen esere yönelik değerlendirmeler daha
çok kişinin icraatlarından hareketle yapılmaktadır. Hâlbuki destan kahramanlarının çocuksu yönleri hep
ihmal edilmiş, onlar hep olağanüstü güçlere sahip varlıklar olarak nitelenmiş, insana ait özellikleri
görmezden gelinmiştir. Yapılan nitelemelerde güç ve kahramanlık imgeleri önemli derecede rol
oynamaktadır. Söz konusu okumalar neticesinde bu değerlendirme türünün edebi eserin doğasına
uygun olmadığı düşünülerek Türk kültüründe çocuk olgusu, sevgi ve bağlılık temaları kapsamında
incelenerek bir giriş niteliğinde olan bu çalışma hazırlanmıştır.
Türk kültüründe ve edebiyatında çok sık kullanılan bir motif olan ‘çocuk’, pek çok açıdan
incelenmesi gereken önemli bir konudur. Yapılan taramalar neticesinde Türk edebiyatında çocuk üzerine
yapılan incelemelerin pek çoğunun “çocuk edebiyatı” kapsamında olduğu görülmüştür. Çocukların
toplumda taşıdığı önemi ele alan müstakil bir çalışma tespit edilememiştir. Söz konusu incelemeler daha
ziyade kahramanın kahramanlığıyla ilgili, doğum, ad alma veya tipolojik mahiyettedir. Hâlbuki hemen
hemen bütün edebi verimlerde anlatıyı vücuda getiren en temel kahramanlar, bir bunalım evresinden
dolayı doğumu özlenen, olağanüstü doğumlarla dünyaya gelen, öncelikle soyun devamlılığı ile anılan
simge kişiliklerdir. Çocukların içinde vücut bulduğu toplumun koruyucusu ve kurtarıcısı konumuna
yükselmesi aile olgusundan sonra gelen ve birincil olarak yorumlanan ama hep ikincil görevlerdir. Daha
açık bir ifadeyle Oğuz Kağan dünyaya geldikten sonra yurduna zarar veren gergedanı öldürmüş
sonrasında ise göğün ve yerin kızıyla evlenerek çocuk sahibi olmuştur. Dikkat edilecek olursa Oğuz’un
devlet kurmaya yönelik akınları aile olgusundan sonra gelmektedir. Destandan da anlaşıldığı gibi Oğuz’un
çocuklarının öncelikli görevi soyun devamını sağlamaktır.
Çocuk sahibi olma evlenen çiftlerin birey olma durumundan anne-baba olma sürecine
geçişlerini dolayısıyla statü kazanmalarını sağlar. Anne ve babalar için dünyaya gelen her çocuk bir
mutluluk kaynağıdır. Özellikle de uzun bir süre çocuk sahibi olamayan ailelerde doğumun verdiği
mutluluk ölçülemez. Türkiye’nin pek çok bölgesinde çocuk sahibi olamama -özellikle de erkek çocuk
sahibi olamama- durumu cinsiyetçi bir bakış açısından dolayı özellikle kadınlıkla/kadınlarla ilgili bir sorun
olarak düşünülmektedir. Bu durum eğitimle birlikte kısmen de olsa aşılmaya başlanan önemli bir
problemdir. Çocuk sahibi olamayan kadınlar “uğursuz, soysuz, zürriyetsiz vb.” nitelemelerle
aşağılanmaktadır; bu kadınlar çoğu zaman eşleri tarafından boşanmaya zorlanmakta ve/ya boşanılmakta
ya da bunların üzerlerine kuma getirilmekte ve bu kadınlara her türlü şiddet uygulanarak onların
ölümüne bile neden olunmaktadır. Ataerkil toplum yapısından kaynaklanan bu durum, erkeğin çocuk
sahibi olma duygusu ve toplumda kazan(acağı)dığı statüyle ilgilidir.
Türklerde çocuk sahibi olmak son derece önemli bir ihtiyaç olduğu için geçmişten günümüze
çocuk sahibi olamayan aileler evlatlık edinerek bu eksikliklerini gidermeye çalışmışlarıdır. Ancak evlat
edinmenin de Türk toplumunda kabul gören bir davranış çeşidi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Benzer şekilde damatların erkek tarafından ziyade kız tarafıyla yaşaması bağlamında iç güvey gibi
olumsuz bir bakış açısı da bulunmaktadır. Nitekim Dede Korkut dilinden dökülen: “yad oğulı saklamağ-ile
oğul olmaz, böyüyende salur gider, gördüm dimez. Kül depeçük olmaz, güyegü oğul olmaz” (Ergin, 2004:
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74) sözünde damat veya güveyinin öz evladın yerini tutamayacağı ortaya konulmuştur1. Dede Korkut
Kitabı’nda oğul atasının sözünü çiğnemeyen, Kara dağın yükseği, kanlı suyun taşkını, karanlık gözlerin
aydınlığı (Ergin, 2004: 160-167) nitelemeleriyle tanımlanır. Hem cinsel hem dünyevi anlamda ise “Güçlü
bilüm kuvveti canum oğul” nitelemesi görülmektedir (Ergin, 2004: 170). Sonuç itibariyle Türk kültüründe
çocuk sahibi olma önemli bir gereksinimdir; ailelerin güç, statü, korunma gibi sosyal; sevgi, bağlılık vb.
gibi psikolojik gereksinimlerine cevap verir.
Çocuklar ailelerin en kıymetli bireyleri ve evlerin neşe kaynağıdır. Her şeyden önce ailenin gücü
ve soyun devamlılığı bu bireylere bağlıdır. Bir erkeğin saygınlığı -başta erkek çocuk olmak üzere- çocuk
sahibi olmasıyla ölçülür (Savkan, 2004: 90). Boğaç Han doğunca babası statü kazanır. Öncelikle ak çadıra
oturmaya hak kazanır, daha sonra Bayındır Hanın ordusuna karışır (Ergin, 2004: 81). Dede Korkut
Hikâyelerinden Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunda söz konusu durum örneklenmektedir. Kam Püre
çocuğunun olmamasına üzülmekte ve diğer Oğuz yiğitleri gibi “menüm dahı oğlum olsa Han Bayındıruñ
karşusın alsa tursa kullık eylese men dahı baksam sevinsem güvensem kıvansam” (Ergin, 2004: 116)
demiştir. Hikâyede çocuğun babanın statü kazanmasındaki önemi ortaya konulmuştur. Çocukların soy
açısından taşıdığı önem toplumsal yapının vazgeçilmez unsurudur. Çünkü çocuklar geleceğe yapılan en
temel ve önemli bir yatırımdır. Geçmişten günümüze, kültürümüzde çocuk olgusunun bu bağlamda
değerlendirilmesi, son derece önemlidir. Bildiride Türk kültüründe çocuk olgusu destanlardan hareketle
yorumlanacak ve bu olgunun Dede Korkut Kitabı’ndaki görünümü ele alınacaktır.
Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Birey sayısına göre çekirdek ve geniş aile olmak üzere kendi
içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Aile kurmanın yolu belli bir düşünce etrafında hareket eden, sevgi, saygı,
bağlılık vb. duyguları paylaşan daha doğrusu anlaşabilen kadın ve erkeğin birlikteliğinden geçer. “İnsanın
yaradılışında var olan karşı cinsle fizyolojik ve psikolojik bütünlük sağlama, çocuk sahibi olma isteği,
sosyal, kültürel ve ekonomik bir birliktelik olan evlilik kurumunun doğmasını” (Öğüt Eker, 2000: 92)
sağladığı söylenebilir. Evlilikler neticesinde yeni yuvalar kurulmuş ve toplumsal yenilenme sağlanmıştır.
Bu bağlamda evlilik toplumun temel taşlarından birisi olarak görülmüş ve hemen her dönemde ihmal
edilmeyen bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda evliliğe atfedilen özellikler düğünlerde
uygulanan birtakım pratiklerde vücut bulmuştur. Soyun devamlılığı açısından yeni evlenen gelinin
doğurgan olması hedeflenmiş, özellikle de yeni kurulan ailenin soyu sürdürmesi amacıyla erkek evlat
sahibi olması beklenmiştir (Öğüt Eker, 2000a: 23). Kültürümüzde ailenin ve çocuk sahibi olmanın önemi
günlük yaşama aksederek atasözlerinde anlam bulmuştur. Türk kültüründe çocukla ilgili atasözlerinden
bazıları: “Çocuk evin direğidir / Körpe kuzu evin tuzu / Çocuksuz ev mezara benzer / Çocuksuz ev susuz
değirmene benzer / Ulu ağacın gürültüsü dal ile mutlu evin yakışağı döl ile / Çocuk düşman kilididir”
(Karadağ, 2013: 120) şeklinde sıralanabilir. Özetlenecek olursa hemen her dönemde soyun kadim
devamlılığı atadan toruna aktarılan en temel miras ve sorumluluk olarak devam edegelmiştir.
Türk kültüründe aile sıradan bir müessese değildir, bilakis destanlardan yansıyan görüntüler
evlenme adetlerinin ve aile kurmanın önemini yeterince açıklamaktadır. Eski destanlara göre destan
kahramanları evlenmek için birtakım mücadelelere veya sınavlara tabi tutulmaktadır. Kazak
destanlarında kahramanların kendine eş bulmak amacıyla çıktığı yolculuklar ve çeşitli güçlerle yaptığı
savaşlar çok sık işlenmiştir (İbrayev, 1998: 75-78). Gelin olacak kızın kendisi, abisi ya da diğer yakın
akrabalarıyla olan savaşlar yanında babası tarafından belirlenen hayvanlarla yapılan mücadeleler de
bulunmaktadır. Dede Korkut Kitabı’nda Banu Çiçek ile Bamsı Beyrek, Deli Karçar ile Dede Korkut, Kan
Turalı ile Selcen Hatun’un canavarları arasında yaşanan çekişmeler söz konusu durumu örnekler
niteliktedir.
Abdülkadir İnan’ın tespitlerine göre Türk destanlarında kahramanın doğumu çok sık tekrarlanan

1

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: (İnan, 1998b: 305-316).
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önemli bir motiftir. Bu motife göre bir han veya beyin evladı olmamaktadır. Meşhur kahramanların veya
aziz kimselerin mezarları ziyaret edilerek ve onlar adına kurban kesilmesi sonucu hanımlar hamile
kalmakta ve doğum yapabilmektedir (1998a: 206). S. Kaskabasov, masal ve destanların önemli
motiflerinden birisinin de kahramanın enteresan doğumu olduğunu belirtir. Totem babanın çocuğu
olarak dünyaya gelme, atalar ruhunun, Müslüman evliyaların, pîrlerin yardımıyla doğma ve çocuğun
babası evde olmadığında doğması bu tarz doğum şekillerinden bazılarıdır (İbrayev, 1998: 256). Türk halk
hikâyelerinde de kahramanların doğumları genellikle benzer motifler etrafında şekillenir. Bir bey veya
padişahın çocuğu olmamaktadır. Bu duruma çok üzülen aileler sürekli çocuk arayışı içindedir. Çocuğun
doğumu derviş, pîr, ihtiyar görünümündeki Hızır Aleyhisselâmın getirdiği elmaya veya ettiği duaya bağlı
olarak gerçekleşir (Alptekin, 2011: 92).
Destanlarda dikkati çeken bir başka olgu da kahramanın olmadığı durumlarda ortaya çıkan
çatışmalardır. İhtiyarlayan anne ve babanın koruyucusu olmadığını düşünen düşmanlar, mal ve mülkü
yağmalayarak iradeyi ele geçirirler. Bu sırada kahraman ya doğmamıştır ya da sefer esnasında düşman
yurdunda ölmüştür (İbrayev, 1998: 239). Masallarda büyük kişilerin doğumlarının sıradan olmadığını
bildiren Bahaddin Ögel, Hunlar çağında Sienpi kavimlerinin başkanı “Tanşihuai” on ay anne karnında
kalmış; Manas destanında anne karnında on iki ay kalan ve tamamen olgunlaşan çocuklarla annesinin
karnını yırtarak doğan çocuklar olağanüstü doğumu örneklemektedir. Bu gibi insanüstü doğumlar
esasında büyük devletler kurulacağına ya da büyük bir öcün alınacağına işaret olarak yorumlanmıştır
(2010: 1-2). Dede Korkut Kitabı’nın önemli kahramanlarından olan Salur Kazan oğlu Uruz da on ay
diyende dünyaya gelmiştir (Ergin, 2004: 106). Türk destanlarında aileleri öldürülerek ülkeleri yağmalanan
öksüz-yetim bahadırların en eski örneklerine Wu-sun’lar ve Kök Türklerin Türeyiş efsanesinde
rastlanılmaktadır (Aça, 2003: 68). Her iki anlatıda da aileleri yok olan çocuklar hayvanlar tarafından
büyütülmüş ve Türk soyunun yok olması önlemişlerdir. Türk destanlarında bir boyun başka bir düşman
boy tarafından yok edilmesi ve sadece bir çocuğun bırakılması, bu çocuğun da kurt tarafından
beslenmesi en eski motiflerden biridir (İnan, 1998: 231). Türklerin türeyiş efsaneleri ve diğer doğum
hadiseleri incelendiğinde soy sürmenin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Kurttan türeyiş, ağaçtan
türeyiş, ay ışığından türeyiş vb. hep soy sürmeyle ilgili önemli motiflerdir.
Türk halk anlatılarından özellikle destan ve hikâyelerde kahramanlar genellikle bir bey ya da
hanın tek oğludur. Bu yönüyle Yakup Han’ın oğlu Manas ve Manas’ın oğlu da Semetey’dir. Dede Korkut
Kitabı’nda bazı istisnalar dışında hanların tek oğulları vardır. Türk destanlarının mihenk taşı konumunda
olan Oğuz Kağan’da ise durum biraz farklıdır. Uygurca destana göre Oğuz Kağan, ilk evliliğini göğün, ikinci
evliliğini ise yerin kızıyla yapar. Göğün kızından olan çocukları “Gün, Ay ve Yıldız”; yerin kızıyla yaptığı
evlilikten doğan çocuklar ise “Gök, Dağ ve Deniz”dir (Ergin, 1970: 4). Oğuz Kağan’ın vasiyeti
incelendiğinde, onun güneşi bayrak gökyüzünü çadır olarak görmesinin ve cihan hâkimiyeti
doğrultusunda mücadeleler yapmasının Gök Tanrı’nın emriyle olduğu anlaşılmaktadır. Oğuz bu
mücadelelerin Tanrı’ya ödenmesi gereken bir borç olduğunu belirtmiş ve bu borç sayesinde yurt
edindiğini vurgulamıştır. Kazanılan bu yurt da Üç Oklar ve Boz Oklar olmak üzere Oğuz Kağan’ın
çocuklarına miras kalmıştır (Ergin, 1970: 14). Her ne şekilde olursa olsun soyun devamı sağlandıktan
sonra yapılan mücadeleler ve edinilen yurt sonraki nesillere miras bırakılmıştır.

Dede Korkut Kitabı’nda Sevgi ve Bağlılık Temaları Kapsamında Çocuklar
Türk destanlarında alp olarak nitelenen tiplerin destanın bir gereği olarak kahraman olma
durumu daha açık bir şekilde vurgulanmıştır. Ancak unutulmaması gereken bu alp kahramanlar aynı
zamanda birer baba, aile kurucusu ve o ailenin en değerli meyvesi olan çocuklardır. Türk destanlarında
kahraman olarak nitelenen kimseler henüz bu konuma yükselmeden yani kahraman olmadan önce ve
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kahraman olduktan sonra da anne ve babaların kıymetlileri yani vazgeçilmezleri olarak yansıtılmaya
devam edilmiştir. Bu alplerin sahip olduğu olağanüstü nitelikler, onları insanlara haiz olan bağlanmak,
yuva kurmak, ağlamak, sevinmek vb. duygulardan alıkoymaz. Dede Korkut Kitabı’nda söz konusu
duyguların pek çok örneği bulunmaktadır. Beyler yeri gelince ağlamaktan çekinmezler. Bamsı Beyrek
kâfirler tarafından gerdek gecesi kaçırılmış ve babası Pay Püre Bey “…yakasın yırtdı, oğul oğul diyüben
bögürdi zarılık kıldı. Ağ pürçeklü anası buldur buldur ağladı, gözinüñ yaşın dökdi, acı tırnak ağ yüzine aldı
çaldı, al yañağın tartdı, kargu gibi kara saçını yoldı, ağlayubanı sıklayubanı ivine geldi” (Ergin, 2004: 130).
İç ve Dış Oğuz’un bağlı bulunduğu bey Salur Kazan ile oğlu Uruz arasında geçen şu ifade dikkat çekicidir:
“Sen gideli ağlamağum gökde iken yere indi” (Ergin, 2004: 171). Dolayısıyla Salur Kazan, oğlu Uruz’un
kafirler tarafından tutsak edildiğini anlayınca bir çocuk gibi üzülmekte ve yeri gelince bağıra bağıra
ağlamaktadır. “Kazanuñ aklı başından gitdi, kara bağrı sarsıldı düm yüreği oynadı, karangulu gözleri kan
yaş toldı” (Ergin, 2004: 166-167).
Destanlar incelendiğinde çocuk teması üzerine oldukça önemli motifler görülmektedir. “Destan
kahramanlarının çocukları olmayan ana-babadan, olağan-üstü çareler, kerametler ve dualar sayesinde
doğması da en eski motiflerdendir. Boğaç Han’ın ve Beyrek’in doğumları Oğuz beylerinin toplanıp yüzü
göğe tutup el kaldırıp dua etmeleri sonucudur” (Gökyay, 1973: CCCXX). Çocuksuzluk motifiyle başlayan
Alpamış destanına göre Kongırat’ta düzenlenen toya katılan Baysarı ve Bayböri beylerin atları, çocukları
olmadığı gerekçesiyle tutulmaz ve bu beylere saygı gösterilmez. Destan’a göre düzenlenen toy, oğlu ve
kızı olanlar içindir. Baysarı ve Bayböri beylerin de ne oğlu ne de kızı olmadığı ve onlar öldükten sonra
mallarını koruyacak kimseleri kalmayacağı için malları dağılıp gidecektir (aktaran Fedakâr, 2004: 137).
Türk halk anlatılarında “sevgi ve şefkat duyguları, aileyi ayakta tutan, aile fertlerine poziif aktivite
kazandıran kuvvetlerdir” (Kalkışım, 2004: 105).
Dede Korkut Kitabı’nda sevgi ve şefkat duyguları pek çok hikâyede ele alınmıştır. Dede Korkut
Kitabı’nda ailenin ve çocuğun önemi konusunda verilen bilgiler dikkat çekici niteliktedir. Dirse Han Oğlu
Boğaç Han Boy’unda, Bayındır Han her yıl düzenlediği toya Oğuz beylerini davet eder ve beylerin sahip
olduğu çocukların cinsiyetlerine göre ağırlanmalarını ister. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu
veya kızı olmayanın da kara otağa oturtulmasını, altına kara keçe döşenmesini ve önüne kara koyun
yahnisi konulmasını emreden Bayındır Han, “…oğlı kızı olmayanı Allah Ta‘âla kargayupdur, biz dahı
kargaruz” (Ergin, 2004: 78) demiştir. Bayındır Han’ın bu sözünde toplumsal dışlamanın ilahi iradeye
bağlandığı görülmektedir (Kalkışım, 2004: 103). Çocuksuz bir bey olan ve Bayındır Han davetine katılan
Dirse Han söz konusu karşılamadan/ağırlamadan memnun kalmayarak: “Bayındır Han benüm ne
eksikligüm gördi, kılıcumdan-mı gördi, suframdan-mı gördi, benden alçak kişileri ağ otağa kızıl otağa
kondırdı, benüm suçum ne oldı-kim kara otağa kondurdı” (Ergin, 2004: 78-79) diyerek üzüntüsünü ifade
eder. Hikâyede ele alınan söz konusu ağırlama şekli açık bir dışlanmadır. Bundan dolayı Dirse Han
yiğitlerini yanına alarak Bayındır Han davetinden ayrılır.
Dede Korkut Kitabı’nda babalar oğullarının yiğitlikleriyle gurur duyarlar. Boğaç Han’ın boğayı
öldürmesi ve ad alması, Bamsı Beyrek’in babasının bezirganlarını kurtarması ve ad almaya hak kazanması
bu durumun öne çıkan iki örneğidir (Ergin, 2004: 154). Bunda babanın öldükten sonra oğlunu gerisinde
bırakacağı ve öteki dünyaya gönül rahatlığıyla gitme arzusu yatmaktadır. Baba oğul ilişkisine yönelik şu
ifadeler dikkat çekicidir: “Arafatda irkek kuzı kurban içün / Baba oğul kazanur ad içün / Oğul-da kılıç
kuşanur baba gayreti-y-içün” (Ergin, 2004: 160)
Dede Korkut Kitabı’nda babalar oğullarına her zaman güvenirler. Gürcistan ağzında oturan Salur
Kazan ava çıkarken yurdunu oğlu Uruz ve üç yüz yiğidine emanet eder. Ayrıca beyler, oğullarının Bayındır
Han divanında kulluk eylemesi ister. Bu durum baba için otoritenin tescili, sevinç, kıvanç ve güven
kaynağıdır (Ergin, 2004: 96-116).
Oğuz toplumunda çocuklara sevgi ve saygı gösterilir; ama bu, onları yetiştirmemek anlamına
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gelmez. Çünkü kahramanlık göstermeyen çocuklara ad bile verilmez. Bu noktada çocuklardan rüştünü
ispat etmeleri beklenir. Çocukların ava çıkması ve kahramanlık göstermesi anneler için de bir statü
kazanma fırsatıdır. Anneler oğulları avdan döndüklerinde onları bir şölenle karşılarlar. Avdan sağ salim
döndüğü için göz aydınlığı almak, misafirleri yedirmek-içirmek suretiyle ağırlamak bir çeşit statü kazanma
yoludur. Günümüzde askere giden ve askerden gelenlerin konu-komşu hısım-akraba tarafından ziyaret
edilmesi, hayırlı olsun temennileri, göz aydınlığı dilekleri, ziyaret esnasında hediyelerin verilmesi veya
düzenlenen asker gecelerini Dede Korkut Kitabı’ndaki annelerin çocukları için düzenlediği ilk av şöleniyle
bağdaştırmak mümkündür. Zira Türk kültüründe askerliğini yapmayana kız verilmez kabulü gereğince
askere gitmek ve kahramanlık göstermek bir çeşit statü kazanma yoludur.
Dede Korkut Hikâyelerindeki baba-oğul ilişkisi incelendiğinde dikkati çeken en önemli unsur,
oğulların babalarının adını taşıması ve yürütmesidir (Kalkışım, 2004: 102). Çünkü “oğul atanuñ yetiridür,
iki gözinüñ biridür” (Ergin, 2004: 74). Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyunda Bayındır Han’ın verdiği toy
ailenin ve çocuğun değerini gün yüzüne çıkarmaktadır. Çünkü Dirse Han’ın “Bayındır Han benüm ne
eksikligüm gördi, kılıcumdan-mı gördi, suframdan-mı gördi…” (Ergin, 2004: 78-79) şeklindeki siteminden
anlaşılacağı üzere Bayındır Han daha önce düzenlediği toylarda oturulacak yeri ve oturma düzenini yani
protokolü, beylerin yiğitlik ve cömertlik esasına göre belirlemektedir. Ancak hikâyeden de anlaşılacağı
üzere toyda oturma düzenini belirleyen kıstaslar değiştirilmiş ve bunlar soy sürmenin öneminden
hareketle çocuk sahibi olup olmama durumuna göre yeniden düzenlemiştir (Türkeş-Günay, 2000: 194).
Dede Korkut Kitabı’nın üçüncü hikâyesinde Oğuz erleri Bayındır Han divanında toplanmıştır. Pay
Püre Bey, Bayındır Han karşısında Kara Göne oğlu Kara Budak’ı, sağ yanında Salur Kazan oğlu Uruz’u, sol
yanında da Kazılık Koca oğlu Bey Yigenek’i görünce bu mevkilerde kendi oğlu olmadığı için hüngür
hüngür ağlamaya başlar. Salur Kazan’ın niçin ağlıyorsun sözlerine Pay Püre Bey: “Han Kazan niçe
ağlamayayın, niçe buzlamayayın, oğulda ortacum yok kartaşda kaderüm yok, Allah Ta‘âla meni
kargayupdur, bigler tacum tahdum içün ağlaram, bir gün ola düşem ölem yirümde yurdumda kimse
kalmaya” (Ergin, 2004: 116) şeklinde üzüntüsünü dile getirir. Görüldüğü gibi Oğuz toplumunda beyler
soyunu sürdürecek, tacına tahtına sahip çıkacak evlatları olmasını istemektedir.
Dirse Han oğlu Boğaç Han Boyunda, Dirse Han kırk namerdin iftiralarına inanarak oğlu Boğaç
Han’ı öldürmek üzere ava çıkmıştır. Bu durumdan habersiz olan Dirse Han’ın eşi oğlunun ilk avı olduğu
için onu mutlu etmek adına Oğuz beylerinin de katılacağı bir ziyafet düzenlemektedir. Av sırasında
oğlunu yaralayan Dirse Han pişmanlık duyar ve atından inip oğlunun üzerine kapanmak ister; ama kırk
namert buna izin vermez. Bu durumun bir başka örneğini hikâyenin son bölümünde görmek
mümkündür: “Menüm içün geldüñ-ise oğlançuğum öldürmişem”. Dirse Han’ın bu sözünde yaşadığı
pişmanlığı anlamak mümkündür (Ergin, 2004: 86-93). Burada bir anlık gafletin izleri görülmektedir.
Ancak Dirse Han’ın aklı başına geldiğinde bu olaya sebep olan kırk namert Dirse Han’a hatasını telafi
imkânı da vermemiştir. Dirse Han’ın kırk namerdin sözüne kanıp oğlunu öldürmek istemesi ancak Boğaç
Han’ın annesi tarafından iyileştirilmesi kırk namerdin beklemediği bir sonuç olunca Dirse Han kırk namert
tarafından kâfir illerine götürülmüştür. Hikâyede Dirse Han’ın eşi tarafından söylenen “…kırk yigidüñ
boyuna algıl, babañı ol kırk nâmerdden kurtargıl, yorı oğul, babañ saña kıydı-y-ise sen babaña kıymagıl”
(Ergin, 2004: 91) şeklindeki sözler oğul ile baba ilişkisinde annenin rolünü ortaya koyan önemli bir
açıklamadır. Dede Korkut Kitabında ‘anne hakkının Tanrı hakkı’ olduğu vurgulanmaktadır. Anne bu
göreviyle baba ile oğul arasında arabulucu/uzlaştırıcı bir fonksiyonda görev almış aynı zamanda ailenin
birlik ve beraberliği için oğlunun babasını kurtarması gerektiği söylenerek Boğaç Han anne ve babaya
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bağlılık açısından sınava tabi tutulmuştur.
Boğaç Han, kırk namerdin sözüne inanan babası Dirse Han tarafından ava götürülerek ağır
şekilde yaralanır. Boğaç Han’a atılan iftira sıradan bir şey değildir. Çünkü o ahlaka aykırı 1 davranışlar
sergilemekle suçlanmıştır. Oğuz toplumunda töreden asla ödün verilmez. Hikâyede kırk namerdin
sözüne inanıp oğlunu öldürme görevi babaya verilirken iyileştirme görevi de anaya verilmiştir. Hikâyede
baba ve ana, oğulun kaderini tayin eden iki zıt tip olarak sunulmuştur. Boğaç Han’ın annesi oğluna “…yorı
oğul , babañ saña kıydı ise sen babaña kıymagıl didi” şeklindeki sözleri baba-oğul çatışmasını
engellemektedir. Dolayısıyla birisi ailenin birlik ve beraberliğini dağıtırken diğeri toplama işlevini
üstlenmiştir.
Dede Korkut Kitabı’nda baba-oğulun birbirlerine olan sevgisine yönelik önemli bilgiler
verilmektedir. Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Boy’da, Uruz ile babası arasında şöyle bir
sahne cereyan eder: “Uruzun şefkat tamarları kaynadı, kara kıyma gözleri kan yaş toldı. Atdan yire indi,
atasınuñ elin öpdi. Kazan dahı ahtarıldı yire indi, oğlunuñ boynın öpdi” (Ergin, 2004: 242).
Dede Korkut Kitabı’nda babalar oğullarını evlendirmeden önce onları karşılarına alır ve fikirlerini
sorar (Ergin, 2004: 124). Oğuz toplumunda evlenilecek kızlar sıradan kızlar değildir. Bu kızların soyluluk,
yiğitlik ve iyi ahlaklı olmak (Kalkışım, 2004: 104) gibi birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Bamsı Beyrek ile babası arasında geçen “Baba maña bir kız alı vir kim men yirümden turmadın ol turmah
gerek, men kara koç atuma binmedin ol binmeh gerek, men karımuma varmadan ol maña baş getürmek
gerek” (Ergin, 204: 124) şeklindeki konuşmada evlenilecek kızın özellikleri sıralanmıştır. Benzer şekilde
Kañlı Koca ile Kan Turalı arasında geçen konuşmada evlenilecek kız hemen hemen aynı özelliklere
sahiptir. Kan Turalı babasına “Beli canum baba eyle isterem, pes varasın bir cici bici türkmen kızını alasın
nagâhandan tayanam üzerine düşem karnı yırtıla” (Ergin, 2004: 185) diyerek evleneceği kızın Türkmen
illerinde olmadığını belirtmiştir. Destanlarda görülen önemli bir olgu da çocukların evlendirilmesi yani
mürüvvet görme isteğidir. Halk hikâyelerinde çok sık karşılaşılan bir motif olarak çocuklar daha beşikte
birbirlerine söz verilir; yani beşik kertmesi yapılır. Banu Çiçek ile Beyrek de babaları tarafından beşik
kertmesiyle sözlenmişlerdir. Bu durum babaların çocuklarının mürüvveti ve soylu olmaları için attıkları
önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.
Anne ve babanın en büyük beklentisi sağlığında çocuklarını evlendirmek ve onların çoluk çocuğa
karıştıklarını (zürriyet sahibi olduklarını) görmektir. Kañlı Koca’nın oğlu Kan Turalı ile arasında geçen:
“Yarenler atam öldi men kaldum, yirin yurdın tutdum, yarınki gün men ölem oğlum kala, bundan yigregi
yoh dur ki gözüm görür-iken oğul gel seni ivereyim” (Ergin, 2004: 184-185) şeklindeki konuşmada soy
sürme motifi ortaya konulmuştur. Kañlı Koca kendi babasından devraldığı soyu oğlunu evlendirerek
devam ettirmek ister.
Kan Turalı, Selcen Hatun’un canavarlarını öldürüp onu eş olarak almaya hak kazanınca Trabzon
Tekürü kızı için gerdek hazırlatıp toy düzenlemek istemiştir. Ancak Kan Turalı bu duruma sinirlenerek
kılıcını çıkarıp yere çalmış ve “yir kibi kertileyin, toprak kibi savrılayın, kılıcuma toğranayın, ohuma
sançılayın, oğlum toğmasun, toğar-ise on güne varmasun big babamuñ kadın anamuñ yüzin görmedin bu
gerdege girer-isem” (Ergin, 2004: 193) diyerek ailesine bağlılığını ve sadakatini dile getirmiştir. Kan Turalı
toy mutluluğunu ailesiyle yaşayacak kadar onlara bağlıdır. Çünkü Oğuz toplumunda “ana-baba hakkı
Tanrı hakkı” olarak görülmektedir.
Deli Dumrul’un boyunda ise sevgi ve bağlılık temaları açısından çelişkili bir durum söz
konusudur. Deli Dumrul kendi canı yerine can bulması istenilince ilk olarak babasına sonra da annesine
gider. Anne ve babasından kendisi yerine can vermesini ister. Ama karşılık bulamaz. Çünkü dünya şirin
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Konu hakkında ayrıca bakınız: (Ergin, 2004: 81-82).
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can azizdir; anne ve babasına can tatlı gelir (Ergin, 2004: 181-182). Hikâyeye göre Deli Dumrul aradığı
canı bulamayınca Azrail canını alacaktır. Ama Deli Dumrul eşiyle helalleşmek için Azrail’den izin alır.
Burada Deli Dumrul eşine yaşananları anlatır ve “…Babama vir didüm can virmedi / Anama vardum can
virmedi / Dünya şirin can tatlu didiler” (Ergin, 2004: 182) şeklinde bir konuşma geçer. Deli Dumrul’un eşi
“…senüñ o muhannet anañ baban / Bir canda ne var ki saña kıyamamışlar / Arş tanığ olsun kürsi tanığ
olsun / Yir tanığ olsun gök tanığ olsun / Kâdir Tañrı tanık olsun / Menüm canum senüñ canuña kurban
olsun” (Ergin, 2004: 183) demiştir. Bu hikâyede evliliğin niçin kutsal bir müessese olduğu gün yüzüne
çıkmıştır. Hem Bamsı Beyrek hem de Kan Turalı’nın eş seçme kıstasları göz önünde bulundurulduğunda
Deli Dumrul’un eşinin kendi canından neden vazgeçtiği daha net olarak anlaşılmaktadır.
Dede Korkut Kitabı’nda kahramanlar düşmana esir düşen askerlerini, kardeşini-abisini, ya da
babasını kurtarmadan gerdeğe girmeye karşı çıkarlar. Düşman iline gidip de dönmeme ihtimali olmasına
rağmen kahramanların gerdeğe karşı gelip, kılıç ve ok üzerine ant içmeleri ve esir düşen aile üyelerini
kurtarmaya öncelik vermelerinde aile sevgisi ve bağlılığın önemi ortaya konulmaktadır. Her ne kadar
erkekler kadınlarına ‘görklüm’, kadınlar da erkeklerine ‘başum bahtı, evim tahtı’ (Ergin, 2004: 163-167)
deseler de aile daha ön plandadır. Dolayısıyla bir değerlendirme yapıldığında Dede Korkut Kitabı’nda aile
sevgisinin eş sevgisinden bir adım önde tutulduğu söylenebilir. Ancak birçok hikâyede murat alıp vermek
ikinci plana itilirken Deli Dumrul’a can bağışlayanın hayat arkadaşı olarak öne çıkarılması ise eşin
statüsünün tescili açısından önemli bir sembol olarak görülmelidir.
Salur Kazan esir düşünce kâfirler onu öldürmeye cesaret edemezler; çünkü Oğuz erlerinden
özellikle de kardeşi Kara Göne ve oğlu Uruz’un Salur Kazan’ın intikamını alacağı düşünülür. “Bu bizi
ögmedi, gelüñ bunı öldürelüm didiler. Kâfir bigleri dirildiler geldiler. Yine ayıtdılar: Bunuñ oğlı var kardaşı
var, bunı öldürmek olmaz didiler” (Ergin, 2004: 239). Hikâyede geçen sadece bu sözlerde Oğuz
toplumundaki birlik, beraberlik ortaya konulmuştur. Kazan’ın öldürülmesi durumunda intikamının
alınacağı söylenerek bu hamleden vazgeçilmiştir.
Toplumların yaşayış şekilleri çocukların yetiştirilmesinde temel belirleyici konumundadır. Anne
ile babanın çocuklara bakışı hep farklı farklıdır. Annelerin gözünde çocuk yavrudur ve bakıma muhtaçtır.
Babaların gözünde ise kendi ayakları üzerinde durabilen bir kahraman adayıdır. Bu durum tamamıyla
toplumsal yaşayışla ilgilidir. Konargöçer toplumlarda zorlu hayat mücadelesi çocukların iyi birer savaşçı
kimliğiyle büyütülmesini zorunlu kılmıştır. Babaların hayatları her an tehlikeye maruz bulunduğu için
yetişen çocukların da babaları gibi kahraman olmaları beklenmektedir (Kaplan, 2012: 17).
Dede Korkut hikâyelerinde oğulların babalarına kayıtsız şartsız bağlı olduklarını Boğaç Han ile
Uruz’da görmek mümkündür. Babaya duyulan sevgi, saygı ve bağlılık bu iki karamanın şahsında açıkça
görülmektedir. Uruz babasını düşmandan kurtarırken Boğaç ise dost bildiği kırk namertten kurtarır.
Anaya bağlılık ve sevgi temasını da en başarılı şekilde Salur Kazan yansıtmaktadır (Abdulla, 2012: 287288). Bütün malı mülkü, kadını ve oğlu Uruz dâhil her şeyi Şökli Melik tarafından esir alınan Salur Kazan,
annesine duyduğu sevgi ve bağlılıktan dolayı her şeyim senin olsun “Mere kâfir anamı virgil maña /
Savaşmadın uruşmadın kayıdayım” (Ergin, 2004: 110) demiştir. Salur Kazan’ın ifadelerinde ananın hiçbir
şeye değişilmeyeceği algısı ortaya konulmuştur.
Bağlılık ilişkisinin bir diğer boyutu da Salur Kazan ve Beyrek arasında görülür. Burada Oğuz
toplumda bağlılık duygusunun hiçbir şeye değişilmeyeceği anlatılmaktadır. Dış Oğuz beyleri, Salur
Kazan’ın ev yağmasına (Han Yağması) çağrılmadıkları gerekçesiyle İç Oğuza âsi olmuş ve Salur Kazan’ı
düşman ilan etmişlerdir. Dikkat edilmesi gereken Salur Kazan’a düşmanlığı ortaya çıkaran kişi on bir
hikâye boyunca düşman karşısında sırt sırta çarpıştığı öz dayısı Aruz Koca’dır. Bağlılık duygusunun
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sınandığı Beyrek ise sıradan bir kimse değildir. Beyrek, aslen İç Oğuz’dan olup ama Dış Oğuz’dan kız alan
bir güveyidir; aynı zamanda “Kazan’ın ınağı1” Bamsı Beyrek’tir. Aruz Koca, Beyrek’ten Salur Kazan’a
düşman olmasını isteyince şu cevabı alır: “Men Kazanuñ ni‘metini çok yimişem / Bilmez-isem gözüme
tursun / Kara koçda kazılık atına çok binmişem / Bilmez-isem maña tabut olsun / Yahşı kaftanların çok
geymişem / Bilmez-isem kefenüm olsun / Ala bargah otağına çok girmişem / Bilmez-isem maña zindan
olsun / Men Kazandan dönmezem bellü bilgil” (Ergin, 2004: 247). Bunun üzerine Aruz Koca, Beyrek’in
sakalından tutar ve öldüreceği sırada son bir kez daha Kazan’a düşman olmasını ister; ama Beyrek
“Vallah men Kazan uğurına başum komışam, Kazandan dönmezem, gerek-ise yüz para eyle” (Ergin,
2004: 248) diyerek bağlılığını ifade eder.

Sonuç
Türk kültüründe aile kurma ve çocuk sahibi olma önemli bir olgudur. Toplumun temel taşı olan
aile soy sürmenin önemli bir kurumudur. Bu öneminden dolayı halk anlatılarının pek çoğunda aile ve
çocuk temaları üzerinde durulmuştur. Masallarda, destanlarda ve hikâyelerde kahramanlık eylemleri
yanında aile olgusu da ön plana çıkmıştır. Oğuz Kağan’dan Manas’a ve Dede Korkut Kitabı’na
kahramanlık anlatılarında veya bizzat aşk konulu hikâyelerde çocuksuzluk ve olağanüstü doğum en sık
rastlanılan motif olarak görülmektedir. Aynı zamanda destan ve hikâyelerde çocuk sahibi olmak çok
önemli bir semboldür. Baba ve ananın sosyal statüsünü ortaya koyan ve onları toplumsal yapı içerisinde
güçlü kılan önemli bir unsurdur, Çocuklar ailedeki öneminden dolayı anne ve babaların kıymetlileri
olmuştur. Çocuklara gösterilen sevgi ve bağlılık ise her zaman gün yüzüne çıkmıştır. Oğuz’un en büyük
kahramanlarında bile ağlama duygusu gözlenmektedir. Çocukların ana ve babalarına gösterdikleri
sadakat ve bağlılık üst düzeydedir. Görüldüğü üzere sadece Deli Dumrul boyunda eşin bağlılığına dikkat
çekilmiştir. Bu örnek Dede Korkut Kitabı’nda eşin sosyal statüsünü arttıran önemli bir sembol olarak
ayrıca vurgulanmıştır.
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Söylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in
Yakalanmasına İlişkin Yer Alan Hükümler
Emre Türkmen
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 42 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Divân-ı Hümâyun’da alınan kararların padişah tarafından tasdikinden sonra ferman hâline
getirilmiş suretleri olan mühimme defterleri Osmanlı bürokrasisinin temel defter serileri arasında
gösterilmiştir (Emecen, 2005: 1). Osmanlı Devleti’nin en yüksek idari ve adli organı olan divanda
tutulduklarından dolayı özellikle XVI.-XVIII. asırlar için daima birinci derecede kaynak olarak
değerlendirilmiş ve bu defterler temelinde birçok araştırma yapılmıştır (Kütükoğlu, 2006: 520, 523). Bu
çalışmada Kanunî Sultan Süleyman dönemine ait Osmanlı Devleti’nin resmî belgelerinden “3 Numaralı
Mühimme Defteri’nde” Şehzade Bayezid’in yakalanmasına ilişkin hükümler incelenmiştir. Uzunçarşılı
(1960: 103-104), ilgili fermanların temelinde, 1558 yılı sonlarında Bayezid’in Amasya’ya ve Selim’in de
Konya’ya nakline ilişkin emrolunan karara dikkat çekmiştir. Uzunçarşılı’nın belirttiğine göre Selim emre
itaat etmiş; Bayezid ise Selim’in saltanatının kuvvetleneceği kanaatiyle nakle karşı gelmiştir. Bayezid
Amasya’ya geldikten sonra beraberindeki kuvvetleriyle Erzurum’a doğru kaçtığı, ancak saray tarafından
nereye gideceği bilinmediğinden Diyarbekir beylerbeyi, Trabzon beyi, Ardahan sancak beyi ve Kırım
Hanı’na yakalanması için fermanlar yollanmıştır. Bu çalışmada 1559-1560 yılları arasında Diyarbekir,
Şam, Erzurum, Rum, Bağdad, Basra ve Van beylerbeyine; Kırım Hanı’na; Ardahan, Trabzon, Karahisar-ı
Şarkî ve Kefe beylerine; Vezir Mehmed Paşa ve Kubad Paşa’ya gönderilen hükümler söylem analizi
yöntemiyle ele alınmıştır.
Söylem bir iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin içeriğini değil, onu dile getireni (kim söylüyor),
otoritesini (neye dayanarak), dinleyiciyi (kime söylüyor) ve amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi
başarmak istiyor) kapsar (Çelik ve Ekşi, 2008: 100). Söylem analizi, metinlerin veya dilin semantik ya da
sentaktik yapısını inceler ve söylemlerin hem dilbilimsel hem de sosyo-kültürel boyutlarını ele alır (Çelik
ve Ekşi, 2008: 107). Bu çalışma, söylemi tarihsel yaklaşımla ele alan Martin Reisigl’nin (2018: 52)
kaydettiği adlandırma, yükleme, yargılama, bakış açısı, vurgulama ve önemsizleştirme (nomination,
predication, argumentation, perspectivasition, mitigation and intensification) stratejileri yardımıyla
Şehzade Bayezid ekseninde bilginin nasıl üretildiğini, Şehzadenin hangi düşünce sistematiği temelinde
bir tehdit olarak algılandığını ve ne şekilde konumlandırıldığını belirleme hedeflerini taşımaktadır.
Dönemin (1559-1560) güç ilişkilerinin ve güç ilişkilerinin ifadelerdeki temsilinin fermanlar aracılığıyla
açığa çıkarabileceği iddiasını taşıyan çalışmada, Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim karşıtlığını ortaya
koyma, her iki şehzadenin hangi ifadelerden yararlanılarak konumlandırıldığını açıklama uygulanacak
yöntemin basamaklarını oluşturur. Bunun yanı sıra hükümlerde nedensellik ilişkisinin nasıl kurulduğuna,
hangi sözcük tercihlerine yer verildiğine dikkat edilerek metnin gerisinde saklı güç ilişkileri ortaya
konacaktır.
İncelenen yirmi yedi farklı hüküm sonucunda asker toplamak, fesada sebep olmak, firar etmek,
isyan etmek, ehl-i İslâm ile cenk etmek, Şehzade Selim üzerine yürümek, mağlup ve münhezim olmak gibi
eylemlerin faili olarak işaretlenen Şehzade Bayezid’e ilişkin tutumun olumlu olmadığı, uygulamalarının
bir tehdit olarak algılandığı, bu noktada imparatorluğun çeşitli aygıtlarına gerekli tedbirlerin alınması
noktasında hükümlerin gönderildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mühimme Defteri, Şehzade Bayezid, Söylem Analizi
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Abstract
The historical Mühimme defters (records) of the Ottoman Empire contain the copies of the
Sultan- sanctioned edicts (fermans), which were the products of the decisions taken in the Supreme
Council (Divan-ı Hümâyun). Because these records were kept in the Divan, which was the highest
administrative and judicial organ of the Empire, they were regarded amongst the principal primary
sources, especially for the 16th and 17th centuries. They were thoroughly analyzed by some historians
(Kütükoğlu, 2006: 520, 523). This study examines an official source from the Kanuni era, “Mühimme
Defter No. 3”, which includes the addresses to the governors (beylerbeyi) of Diyarbekir, Şam, Erzurum,
Rum, Bağdad and Van, and the beys of Ardahan, Trabzon, Karahisar-ı Şarki and Kefe, Mehmed Paşa,
Kubad Paşa and the Khan of Crimea on the subject of the capture of the heir apparent Bayezid with a
discourse analysis approach.
Conceptually, a “discourse” not only involves the content of the message but also the source
(who gives the message?), the authority (what is the message based on?), the audience (to whom the
message is given?) and the intention (what does the source want to achieve with the message?) of the
message (Çelik ve Ekşi, 2008: 100). The discourse analysis, thus, examines the syntax and semantical
structure of the texts or the language and deals both with the linguistic and socio-cultural dimensions of
discourse (Çelik ve Ekşi, 2008: 107). In this context, with the help of the discursive strategies in the
discourse-historical approach (Reisigl, 2018: 52), this study aims to determine how the information was
produced about the heir apparent Bayezid, on what grounds he was considered a threat to the crown
and how this conception was located. By doing this, we believe that the power relations of the period
and its representation in the official statements can be uncovered in the fermans. The study begins with
the demonstration of the antagonism between the rival heir apparents Bayezid and Selim and proceeds
with the explanation of how the two young candidates were situated based on the statements in the
fermans. Also, the latent power relations of the period will be demonstrated based on the causality
relations and the choice of words in the statements.
Twenty-seven statements were examined in this study. The analysis revealed that the heir
apparent Bayezid was considered a threat and his image in his father’s mind was unfavorable. The
statements concerning Bayezid included the phrases such as “gathering soldiers (asker toplamak)”,
“causing malice (fesada sebep olmak)”, “being a deserter (firar etmek)”, “rebelling (isyan etmek)”,
“fighting against the Believers (ehl-i İslâm ile cenk etmek)”, “marching against the heir apparent Selim
(Şehzade Selim üzerine yürümek)”, and “being routed and defeated (mağlup ve münhezim olmak)” and
he was accused of conspiring against the State and necessary measures were ordered by the Sultan to
be taken to his officials.
Keywords: Mühimme Defters, The Heir Apparent Bayezid, Discourse Analysis
GİRİŞ
Divân-ı Hümâyun’da alınan kararların padişah tarafından tasdikinden sonra ferman hâline
getirilmiş suretleri olan mühimme defterleri Osmanlı Bürokrasisinin temel defter serileri arasında
gösterilmiştir (Emecen, 2005: 1; 2011: 111). Osmanlı Devleti’nin en yüksek idari ve adli organı, divanda
tutulduklarından dolayı özellikle XVI.-XVIII. asırlar için daima birinci derecede kaynak olarak
değerlendirilmiş ve bu defterler temelinde birçok araştırma yapılmıştır (Kütükoğlu, 2006: 520, 523). Bu
çalışmada Kanunî Sultan Süleyman dönemine ait Osmanlı Devleti’nin resmî belgelerinden biri olarak
kabul edilen “3 Numaralı Mühimme Defteri”nde Şehzade Bayezid’in kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği
iktidar mücadelesini takiben yakalanması için devletin çeşitli organlarına gönderilen fermanlar söylem
analizi yöntemiyle incelenmektedir.
1960’lardan sonra üzerinde durulan dilin söylem zemininde incelenmesi (Çakır, 2014: 8), dilin
227

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

kullanılışından hareketle ideoloji ve iktidar ilişkilerinin ortaya nasıl çıktığını açıklamaya çalışan
disiplinlerarası yaklaşıma dayanır. İnceleme nesnesi sözlü, yazılı ve sözsüz metinlerin olduğu (Sözen,
2017: 79) söylem çalışmalarında Norman Fairclough’un diyalektik (The Dialectical-reasoning approach),
Teun van Dijk’in toplumsal biliş (The Socio-cognitive approach), Martin Reisigl’in tarihsel (the Discoursehistorical approach) temelli yaklaşımlarının yanı sıra Per Ledin ve David Machin’in çok modlu (the Multimodal approach), Dalia Gavriely’nin kültür odaklı yaklaşımları gibi farklı yaklaşımlardan söz etmek
mümkündür (Flowerdew ve Richardson, 2018: 6).
Çalışmanın sınırlılıkları dâhilindeki fermanlar incelenirken sözü edilen yaklaşımlardan Reisigl’nin
(2018: 52) tarihsel temelli söylem analizi (The discourse-historical approach) yaklaşımında yer verdiği
adlandırma, yükleme, yargılama, bakış açısı, önemsizleştirme ve vurgulama (nomination, predication,
argumentation, perspectivisation, mitigation and intensification) söylemsel stratejilerinden
yararlanılacaktır. İnceleme bölümü öncesinde hükümlerin tarihsel bağlamına taht mücadelesinin
aktörleri Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim temelinde kısaca değinilerek döneme ilişkin bir çerçeve
çizilmeye çalışılacaktır.
1. DÖNEMİN VE AKTÖRLERİN PROFİLİ
Söylem çalışmaları, dile sosyal bir pratik olarak bakarak dilin kullanımında saklı ideoloji ve güç
ilişkilerini tespit ederken (Flowerdew ve Richardson, 2018: 1) dili ve bağlamı odak noktası kabul eder;
dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak inceleme yapmayı esas alır. Bu noktada mühimme
defterlerinde bahsi geçen aktörlerden Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim’den tarihsel bağlam zemininde
söz etmek gerekmektedir.
Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim, Kanunî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma
oğullarıdır. Selim, 1524’te; Bayezid ise 1526’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir (Emecen, 2009a: 414;
Turan, 1992: 230). Emecen’in (2009b: 185) ifadesiyle 60’lı yıllarını yaşayan padişahın devlet yönetiminde
etkisizleştiği kanaatinin yaygınlaşmasıyla Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim arasında gizli bir iktidar
mücadelesi meydana gelmiştir. Şehzade Mustafa’nın katledilmesinin ardından iki kardeş arasında beliren
“münaferetin” tesiriyle taht mücadelesi şiddetlenmiş, bunun üzerine Kanunî sancakları sınırdaş olan iki
oğlunu birbirinden uzaklaştırmayı tercih ederek Selim’i Konya’ya, Bayezid’i Amasya’ya gönderme kararı
almıştır (Emecen, 2016: 21). 1558 yılı sonlarında Bayezid’in Amasya’ya ve Selim’in de Konya’ya
nakillerine ilişkin emrolunan kararı Bayezid kabullenmemiş, ‘yevmlü’ denilen tüfekli asker toplamaya
başlamıştır. Öte yandan Selim de babasının talimatları doğrultusunda askerî hazırlıklarını sürdürmüş, 30
Mayıs 1559’da iki kardeş Konya ovasında karşı karşıya gelmiştir. Yapılan savaş Bayezid’in aleyhine
neticelenmiştir (Uzunçarşılı, 1960: 103-104; Emecen, 2011: 134). Savaşı kaybeden Şehzade Bayezid’in
sancağından çıkışı bir isyan olarak değerlendirilmiş, onun ve taraftarlarının kaltedilmesinin vacip
olduğuna ilişkin fetvalar alınmıştır. Bayezid, padişahın itaatından çıkıp kaleleri ele geçiren, halka “mal
salup” cebren alan ve asker toplayan bir “bâgî” olarak suçlanmıştı (Turan, 1992: 230). Bayezid Amasya’ya
çekildikten sonra beraberindeki kuvvetleriyle Erzurum’a doğru kaçmış ardından nereye gideceği saray
tarafından bilinmediğinden Diyarbekir beylerbeyi, Trabzon beyi ile Ardahan sancak beyine ve Kırım
Hanı’na yakalanması için fermanlar yollanmıştır (Uzunçarşılı, 1960: 103-104).
2. KURAMSAL VE YÖNTEMSEL ÇERÇEVE
Söylem çalışmaları, dilin kullanımıyla ideoloji ve iktidar ilişkilerinin ortaya nasıl çıktığını açıklamaya
çalışan bir disiplinlerarası yaklaşıma dayanır (Flowerdew ve Richardson, 2018: 1). Dili sosyal bir pratik
olarak algılayıp dilin kullanımında saklı ideoloji ve güç ilişkilerini tespit etmeye çalışırken bazı söylemsel
stratejilerden yararlanır. Metinlerin veya dilin semantik ya da sentaktik yapısını inceler ve söylemlerin
hem dilbilimsel hem de sosyo-kültürel boyutlarını ele alır (Çelik ve Ekşi, 2008: 107). Bu noktada çalışma
dâhilindeki hükümler incelenirken söylemi tarihsel bir yaklaşımla inceleyen Reisigl’nin (2018: 52)
belirlediği adlandırma, yükleme, yargılama, bakış açısı, önemsizleştirme ve vurgulama (nomination,
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predication, argumentation, perspectivisation, mitigation and intensification) söylemsel stratejilere
başvurulacaktır.
Tarihsel temelli söylem analizinde adlandırma, söylemdeki kişi, nesne, olay veya eylemlerin dil
bilgisel olarak nasıl adlandırıldığı; yükleme, söylemdeki sosyal aktörler, nesne, olay ve eylemlere hangi
özelliklerin ve niteliklerin yüklendiği; yargılama, söylemde hangi argümanların kullanıldığı; bakış açısı,
adlandırma, yükleme ve yargılamanın hangi bakış açısıyla ifade edildiği; önemsizleştirme ve vurgulama,
söylemdeki ifadelerin önemsizleştirilerek mi yoksa vurgulanarak mı anlatıldığı sorularına yanıt aranır
(Reisigl, 2018: 52).
Uygulanacak yöntemin basamakları Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim karşıtlığını ortaya koymak,
her iki şehzadenin hangi ifadelerden yararlanılarak konumlandırıldığını açıklamak olacaktır. Bu noktada
van Dijk’ın (2006: 125) ötekileştirme stratejilerinden yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra hükümlerde
nedensellik ilişkisinin nasıl kurulduğuna, hangi sözcük tercihlerine yer verildiğine dikkat edilerek metnin
gerisinde saklı güç ilişkileri ortaya konacaktır. Dil, inşa eden ve inşa edilen bir yapı olduğu için, güç
ilişkilerinin ifadelerde temsil edildiği düşüncesiyle dilin kullanımındaki sözcük tercihleri ve sentaktik
özellikler (etken-edilgen cümle yapıları) gibi dil bilgisel araçlar kanıt gösterme işlevinde
değerlendirilecektir (van Dijk, 2006: 125-126).
3. BELGE VE ANALİZİ
3.1. Adlandırma
Osmanlı belgelerinde muhatabın sıfatlarının sayıldığı hitap cümlesine elkâb denilmektedir.
Kütükoğlu (1995: 51) terimi, “Lakab kelimesinin çoğulu olan elkâb, İslâm devletlerinde çeşitli görevlilere
ve dinî zümre mensuplarına verilen unvan veya sıfatları niteleyen özel bir anlam kazanmıştır. Diğer Türk
ve İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar’da da bu nevi sıfatları ifade eden hitap cümlesi elkâb
umumi adıyla anılmıştır.” şeklinde açıklar. Devlet görevlileri ve hanedan mensuplarına dair elkâbların
nasıl olacağı Kânunnâme-i Âli Osman’da “Ve cümle elkâb böyle yazıla” adlı bölümde açıklanmış,
şehzadelere ilişkin belirlenen elkâb şu şekilde verilmiştir:
Ve oğlum şehzade-edâmallâhu umrehûya-hüküm yazılmak lâzım gelse böyle yazıla: Ferzend-i
ercmend es‘ad ü emced vâris-i mülk-i Süleymânî nûr-ı hadaka-i sultânî tâcu ru’ûsi’s-selâtîn sâhibü’l- ‘izzi
ve’t-temkin mahzu lûtfi’llâhi’l-ekrem oğlum Sultân Cem – edâmâllâhu bekâhû- yazıla (Özcan, 2017: 26).
Şehzade Bayezid’in yakalanması hakkındaki fermanlar incelendiğinde, Şehzade Bayezid için
yalnızca oğlum adlandırması kullanılmışken Şehzade Selim’e ilişkin ifadelerde ilgili elkâbın kullanıldığı
görülmektedir:

oğlum Bâyezid1

erşed-i evlâdumdan olan ferzend-i ercmend-i erşed-i es‘ad-i izzet-şi‘âr-ı devletdisâr-ı
mahz-ı avâtıfi’llâhi'l-Meliki'l-alîm oğlum Selîm tâle bakāhu2

erşed-i evlâdumdan olan ferzend-i ercmend-i izzet- şi‘âr-ı devlet-disâr oğlum Selîm tâle
bakāhu3

ferzend-i ercmend oğlum Selîm tâle bakāhu4
3.2. Yükleme
Öznenin hangi tutum, eylem ve davranışlarla konumlandırıldığı noktasında seçilen ad ve sıfatlar

1

BOA, Mühimme 3, 8/32/35/38/43/44/57/59/458/573

2

BOA, Mühimme 3, 57

3

BOA, Mühimme 3, 59

4

BOA, Mühimme 3, 1/3/8/22/32/34/37/38/60/61

229

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

kanıt gösterme işlevindedir. İncelenen fermanlarda Şehzade Bayezid’in -aşağıda görüleceği üzere- asker
toplamak, fesada sebep olmak, firar etmek, isyan etmek, ehl-i İslâm ile cenk etmek, Şehzade Selim
üzerine yürümek, mağlup ve münhezim olmak çerçevesinde, olumsuz niteliklere sahip eylemlerle
konumlandırılmaktadır. Sentaktik açıdan ilgili cümlelerde failin örtük olmadığı, etken durumdaki
cümlemsi ya da cümle yapılarıyla ikna edici bir söylemin inşa edildiği söylenebilmektedir.


anun (Selim) yanında müctemi‘ olan asâkir-i nusret-me’âsirüm ile muhârebe vü mukātele



asâkir cem iden2



bakkıyyetü’s-süyuf olan ehl-i fesâd ile firâr eden3



dâ’ire-i itâ‘atden ba‘îd olan4



dâ’ire-i itâ‘atden hurûc iden5



ehl-i fesâd cem eden6



ehl-i fesâd cem eyleyen7



ehl-i fesâd ile firâr eden8



ehl-i fesâd ü şenâ‘ati cem eyleyen9



ehl-i fesâdı yanına cem‘ eden10



ehl-i İslâm ile ceng eden11



ehl-i İslâm ile ceng eyleyen12



ehl-i İslâm ile mukâtele eyleyen13



eşirrâ ile firâr eden14



fermân-ı şerîfinden rû-gerdân olan15



fesâda bâdî olan oğlum Bâyezid16

eden1

1

BOA, Mühimme 3, 59

2

BOA, Mühimme 3, 35

3

BOA, Mühimme 3, 61

4

BOA, Mühimme 3, 59

5

BOA, Mühimme 3, 57

6

BOA, Mühimme 3, 1

7

BOA, Mühimme 3, 3

8

BOA, Mühimme 3, 61

9

BOA, Mühimme 3, 61

10

BOA, Mühimme 3, 57/59

11

BOA, Mühimme 3, 8/35/61

12

BOA, Mühimme 3, 43/60

13

BOA, Mühimme 3, 38

14

BOA, Mühimme 3, 3

15

BOA, Mühimme 3, 59

16

BOA, Mühimme 3, 22
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firâr iden1



firâr itmek üzre olan2



firâr itme ihtimali olan3



firâr itmiş4



hufyeten Amâssiye’ye varan5



isyan eden6



isyân ü tugyân eden7



isyân ü tugyân eyleyen8



isyan üzere olan9



maglûb ü münhezim olan10



münhezim olan11



münhezim ü makhûr olmış12



oğlum Selîm tâle bakāhu ile ceng eyleyen13



oğlum Selîm tâle bakāhu üzerine varan14



öte canibe firâr iden oğlum15



re‘âyâdan akça ve davar cem‘ eden16



tarîk-ı isyân u tugyâna sülûk eden17

3.3. Yargılama
Bu strateji ile Şehzade Bayezid’in yakalanmasını gerekli kılan argümanların kardeşi Şehzade Selim

1

BOA, Mühimme 3, 1/413/584/683

2

BOA, Mühimme 3, 35/57/59

3

BOA, Mühimme 3, 43/60/62

4

BOA, Mühimme 3, 8/38/44

5

BOA, Mühimme 3, 32

6

BOA, Mühimme 3, 38/43

7

BOA, Mühimme 3, 61

8

BOA, Mühimme 3, 3/60

9

BOA, Mühimme 3, 8/44/144/334

10

BOA, Mühimme 3, 59

11

BOA, Mühimme 3, 8/34/38/39/43/44

12

BOA, Mühimme 3, 3/35/60/61

13

BOA, Mühimme 3, 44

14

BOA, Mühimme 3, 35/38/43/57

15

BOA, Mühimme 3, 413

16

BOA, Mühimme 3, 35

17

BOA, Mühimme 3, 57/59
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üzerine varmak, İslam ehliyle savaşmak, fesada sebep olmak gibi eylemler olduğu görülür.


oğlum Selîm tâle bakāhu ile ceng eyleyen1



oğlum Selîm tâle bakāhu üzerine varan2



fesâda bâdî olan oğlum Bâyezid3

3.4. Bakış Açısı
Sırasıyla Kırım Hanı, Diyarbakır beylerbeyi, Kefe beyi ve kadısı, Trabzon beyine gönderilen
hükümlerdeki hâkim bakış açısı, Şehzade Bayezid’in bir tehdit olarak algılanması ve bu tehdidin ortadan
kaldırılması için gerekli tedbirleri içermektedir. Bu düşünce sistematiğinin temeli Fâtih Sultan Mehmet’in,
“Tanrı’nın saltanatı bağışladığı oğlum, devletin iyiliği için kardeşlerini yasal olarak öldürebilir. Ulemânın
çoğu bunu mübah buluyor”, dediği Kanûnnâme’sinde görülür (İnalcık, 2016: 65).4

….hakkından gelesin ve eger ölisidür ve eger dirisidür makbuldür5

….müşarün-ileyhün her kim ölüsin [ve yâhûd] dirisin getürürse envâ‘-ı inâyet-i
husrevânemle behr-mend kılınmak mukarrerdür6

…ol canibe varılu olursa mecâl virmeyüp eger ölüsid[ür], eger dirisidür, ele getüresin7

…Şöyle ki, gaflet ile haberün olmayup gemi ile bir tarafa firar ide, sonra özrün makbul
olmak ihtimali olmayup eşedd-i ikâb ile mu‘âkab olmak mukarrerdür8
3.5. Önemsizleştirme ve Vurgulama
İncelenen fermanlarda Şehzade Bayezid’e atfedilen “isyan etme” eylemi yalnızca isyan
kelimesiyle sınırlandırılmadığı, ilgili eylemin aynı kavram alanındaki tuğyan kelimesiyle vurgulandığı
görülmektedir. Coşar ve Türkmen (2017: 20, 21), isyan kelimesinin tanımlarından hareketle âsi olmak,
ayaklanma, başkaldırma, bagî, emre boyun eğmeme, fitne, itaat etmemek, itaatsizlik, tuğyan, serkeşlik
gibi eş anlamlı kelimeler etrafından kullanıldığını ifade ederek sözü edilen anlamların tamamında bir
itirazın ve karşı oluşun varlığından söz eder. Nitekim bir karşı oluşun, itirazın faili olarak işaretlenen
Bayezid’e ilişkin söylemlerde isyan kelimesiyle yetinilmemiş, söylemsel stratejilerden vurgulama ön
planda tutularak tuğyan kelimesinden de yararlanılmıştır:


isyan eden9



isyân ü tugyân eyleyen10

1

BOA, Mühimme 3, 44

2

BOA, Mühimme 3, 35/38/43/57

3

BOA, Mühimme 3, 22

4 Nitekim Özcan (2017: XXXIX-XL), İslam hukukunun düsturlarından söz ederken Kuran-ı Kerim’deki “vel-fitnetü eşeddü mine’l-katl”
(Bakara süresi, 191. ayet) ifadesine dikkat çekerek konuyu ele almaktadır. Özcan’ın aktardığında göre Elmalılı “katl hadd-i zâtında fena bir şeydir,
lâkin fitne katlden daha şiddetli ve zararlıdır. Zirâ katlin zahmet olması çabuk geçer, fitneninki devam eder. Onun için fitneye tutulmaktansa, onu
çıkaranları öldürmek veya çıkardıkları fitneyi kendi başlarına yıkmak elbette yeğdir. Ehvenü’ş-şerreyn ihtiyâr olunur gibi kaidelerin mesnedi bu
gibi naslardır. Asâyiş-i umûmîyi ihlâl, vatandan ihraç hep birer fitnedir demekte; Mehmed Vehbi Efendi ise ayrıca, “i‘lây-ı kelimetullah için fitne
çıkaranların katllerinin meşru olduğunu” ilâve etmektedir.
5

BOA, Mühimme 3, 3

6

BOA, Mühimme 3, 22

7

BOA, Mühimme 3, 44

8

BOA, Mühimme 3, 35

9

BOA, Mühimme 3, 38/43

10

BOA, Mühimme 3, 3/60
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isyan üzere olan1



tarîk-ı isyân u tugyâna sülûk eden2

SONUÇ
“3 Numaralı Mühimme Defteri”nde Şehzade Bayezid’in, kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği iktidar
mücadelesini takiben yakalanması için imparatorluğun çeşitli organlarına gönderilen fermanlar söylem
analizi yöntemiyle incelenmiştir. İncelenen yirmi yedi farklı hüküm, dil bilgisel yapılara odaklanılarak
üretilen bilginin ne olduğundan ziyade nasıl verildiği noktasında kanıt gösterme işlevinde ele alınmıştır.
Metinlerin inşasında kullanılan gerek sözcük tercihleri gerekse söz dizimsel yapı söylemsel
stratejiler yardımıyla yorumlanmıştır. Öyle ki asker toplamak, fesada sebep olmak, firar etmek, isyan
etmek, ehl-i İslâm ile cenk etmek, Şehzade Selim üzerine yürümek, mağlup ve münhezim olmak gibi
eylemlerin faili olarak işaretlenen Şehzade Bayezid’e dair tutumun olumlu olmadığı, bir tehdit olarak
algılanıp nedensellik ilişkisinin kurulduğu ve imparatorluğun çeşitli aygıtlarına gerekli tedbirlerin alınması
için hükümlerin gönderildiği görülmüştür.
Şehzade Bayezid’in bir karşı oluşun, bir itirazın faili olarak konumlandırılışı dönemin güç ilişkisini
yansıtmaktadır. Bu durum betimleme ve ifade etme vasıtası olan dilin metin olmaktan öte bir sosyal
pratik olduğu, dildeki kelimelerin değiştirilmesiyle dünyanın da değiştirileceği düşüncesini olanaklı
kılmaktadır.
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Şerafettin Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i
Mübâreklerini Ziyâretde’ Adlı Manzumesi Üzerine Bir İnceleme
Abdulhakim Tuğluk
Iğdır Üniversitesi

Bildiri No: 48 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Mehmet Şerafettin Yaltkaya (1880-1947) Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde doğmuş
bir devlet adamıdır. Rifat Börekçi’den sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ikinci başkanı olarak görev yapan
Şerafettin Yaltkaya din, tarih ve felsefe gibi alanlarda hem telif hem de tercüme anlamında birçok eser
kaleme almıştır. Yaltkaya aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman hakkında ‘Firdevs-âşiyân Sultan
Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ başlıklı bir şiir kaleme almış ve bu şiir
küçük bir risale halinde İstanbul’da Cihan Kütüphanesi matbaasında neşredilmiştir. Eserin iç kapağında
Kanuni Sultan Süleyman’a atfedilen bir resim yer almaktadır. Eser bir buçuk sayfa civarında bir
mukaddime ile başlamaktadır. Mukaddimenin ardından hemen manzumeye yer verilmektedir. Şerafettin
Yaltkaya’nın bu şiiri Tanzimat sonrası Türk şiirinde örnekleri bulunan bir tür mezar şiiridir. Bu benzerlik
ilişkisinde Yaltkaya’nın şiirinin Abdülhak Hamit Tarhan’ın Merkad-i Fatih-i Ziyaret ve Kabr-i Selim-i Evvel’i
Ziyaret başlıkları ile aynı kapsamda değerlendirilmesi mümkün görünmektedir.
Yöntem
Bu çalışmada Şerafettin Yaltkaya’nın ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin
Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ adlı şiirini ihtiva eden küçük hacimli eser ele alınacaktır. İncelemede
öncelikle eserin tanıtımına yer verilecek ve sonrasında şiirin Latin harflerine çevirisi yapılarak metin
üzerinden şairin Kanuni Sultan Süleyman ile alakalı tespitlerine değinilecektir. Dolayısıyla bu çalışmada
metin aktarımı yönteminin belirleyici olduğunu belirtmek gerekir.
Bulgular
‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ adlı şiir
aruz vezninin Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Şiir toplam otuz sekiz beyitten
oluşmaktadır. Şerafettin Yaltkaya bu şiirini, Süleymaniye Camisinin bahçesinde yer alan Kanuni Sultan
Süleyman’ın türbesini ziyaret ettikten sonra kaleme aldığını dile getirmektedir. Yaltkaya bu suretle
‘maziye ric’at’ ettiğini ifade etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın haşmetli, azametli saltanatı ile
türbesindeki sükût arasında bir bağlantı kuran Şerafettin Yaltkaya, bu şekilde tarihe edebî bir nazarla
bakabilme endişesini gidermeye çalışmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi önünde adeta heyecana
ve galeyana gelen Şerafettin Yaltkaya, Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle? / Sultân Süleymân ki şeh-i
‘adl-eserdir şeklindeki beytiyle Kanuni Sultan Süleyman’ın şairi coşturan hükümranlığına işaret
etmektedir. Şair, özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa’daki zaferlerine değinerek Osmanlılara
kimsede yok kudret ü kuvvet / Gûyâ ki adüvv cümle temâsîl-i suverdir beytiyle o dönem Osmanlısının
kudretini Avrupa ile kıyas ederek Avrupa ile alay etme yoluna girer. Bununla birlikte şair, Kanuni Sultan
Süleyman tarafından fethedilen yerleri de bir bir zikrederek Kanuni’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu
getirdiği noktayı da gözler önüne sermektedir. Burada şairin Irak, İran gibi ülkeleri zikrettiğini ve
Avrupa’dan Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyanın Kanuni Sultan Süleyman’ın saye-i adlinde âsûde
olduğunu belirttiğini söylemek gerekir. Şair, Kanuni Sultan Süleyman’ın devrinin Osmanlı Devleti’nin en
parlak devri olduğunu En şa’şa’alı devr idi devr-i Süleymân / Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i seyirdir
beytiyle ifade etmektedir.
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Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini
Ziyâretde’ isimli şiir incelenmiş ve buradan hareketle şairin Kanuni Sultan Süleyman’a dair hislerine yer
verilmiştir. Şiirde Kanuni Sultan Süleyman övülmüş ve bu Osmanlı Padişahının icraatlarından hareketle
Osmanlılık fikrine temas edilmiştir. Daha sonraki dönemde milliyetçi ve laik söylemin ağırlıklı olduğu bir
ortamda Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hassas bir görevi icra eden Şerafettin Yaltkaya’nın bu şiirde Osmanlı
tarihine hamasi bir söylemle yöneldiğini belirtmek gerekir. Bu şiir, dönemindeki mezar şiirleriyle de
benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda Abdülhak Hamit Tarhan’ın padişah türbelerine dair şiirleri
düşünüldüğünde Şerafettin Yaltkaya’nın şiirinin edebî açıdan önemli olduğunu düşünmemiz
mümkündür.
A STUDY ABOUT ŞERAFETTİN YALTKAYA’S POEM CALLED YALTKAYA’NIN ‘FİRDEVS-ÂŞİYÂN SULTAN
SÜLEYMÂN HÂN KÂNÛNÎ HAZRETLERİNİN TÜRBE-İ MÜBÂREKLERİNİ ZİYÂRETDE’
INTRODUCTION
Mehmet Şerafettin Yaltkaya (1880-1947) is a government man born in the recent period of
Ottoman Empire, Şerafettin Yaltkaya, who served as the 2nd president of the deparment of religious
affairs after R. Börekçi, wrote a lot of works in terms of both copyright and translation in the fields of
Religions, History & Philosopy. At the same time, Yaltkaya wrote a poem called “Firdevs-âşiyân Sultan
Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde” this little poem was published ( as a
leaflet ) in the library of Cihan in İstanbul. a picture, that is referred to Kanuni Sultan Süleyman takes
part on. (on the inside cover of the work), The work begins with an introductions of around a half page.
Immediately after the introduction, it’s followed by poem, Şerafettin Yaltkaya’s this poem is a kind of
grave poem.
Method
In this study Şerafettin Yaltkaya’s poem called “Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî
Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde” will be tackled, In the analysing first of all presentation of
the work will be given and after then the poetry will be translated in to Latin letters; In the analysing the
poet’s detections about Kanuni Sultan Süleyman will be mentioned.
Results
The poem called “Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini
Ziyâretde” is wrote by the form of aruz prosody’s “Mef’û’lü Me’fa’î’lü Me’fa’î’lü Fe’û’lün. The poem
consist of 38 couplet. Şerafettin Yaltkaya mentions that he wrote this poem after he visited Kanuni
Sultan Süleyman’s shrine that takes places in the garden of Süleymaniye Mosque.
By this means Yaltkaya states that he retreat to the past. Şerafettin Yaltkaya who made contact
between majestic reign of Kanuni Sultan Süleyman and the silence in his shrine tries to remove the
apprehension to be able to look at to the history literally in this way. Şerafettin Yaltkaya who virtually
effervesced in front of the shrine of Kanuni Sultan Süleyman, indicate to the empery of Kanuni Sultan
Süleyman that exhilarates the poet by those verses Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle? / Sultân
Süleymân ki şeh-i adl-eserdir. The poet especially mentions about the triumphs of Kanuni Sultan
Süleyman in Europe and ridicules with Europe by comparing it with the power of Ottoman by those
verses Osmanlılara kimsede yok kudret ü kuvvet / Gûyâ ki adüvv cümle temâsîl-i suverdir.
In addition to this, the poet reveals the point that Kanuni brought the O. Empire by making
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mention of the places that were conquered by Kanuni Sultan Süleyman. It’s required to say that the
poet made mention of countries like Iran&Iraq and states that the period of Kanuni Sultan Süleyman is
the heyday of the Ottoman Empire and he states this thought by saying “En şaşalı devr idi devr-i
Süleymân / Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i seyirdir.”
Discussion and Conclusion
In this study the poem called “Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i
Mübâreklerini Ziyâretde” was analysed and the poet’s feelings about Kanuni Sultan Süleyman were
mentioned. In the poem Kanuni Sultan Süleyman was praised and the idea of Ottomanism was
mentioned from the orders of Ottoman Sultan. In the next period, Şerafettin Yaltkaya, who performed a
sensitive task such as the department of religious affairs in a nationalist and secular environment,
tended to Ottoman History with a heroic discourse.
This poem shows similarity in its period’s cemetery poems. In tis context, when the poems of
Abdülhak Hamit Tarhan about the shrines of Sultan are though, it’s possible to think that Şerafettin
Yaltkaya’s poem is important in a literary sense.

Giriş
Daha çok tarih ve ilahiyat gibi alanlarda eser veren Şerafettin Yaltkaya, edebiyata da ilgi duymuş
özellikle Arapçadan bazı şiir çevirileri yapmıştır. Kendisi de şiirler kalem almış olup şiirlerinin bir kısmı
yayınlanmıştır. Solgun Çiçekler adıyla neşretmek istediği bir şiir kitabı ise basılmamıştır. (Kara, 2013: 310)
Yaltkaya’nın kaleme alıp da yayınlanan şiirlerinden biri de Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî
Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde adlı şiirdir. Bu şiirin müellifi eserin kapağında Şerafeddin
diye geçmektedir. Kütüphane kayıtlarından ve eserin dış kapağında yer alan müellifin diğer eserlerinin
isminden hareketle bu şiirin Şerafettin Yaltkaya’ya ait olduğunu öğreniyoruz. Mehmet Şerafettin
Yaltkaya, Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde aşina bir sima olarak dikkat çekmektedir. Kendisi 3 Mart
1924 tarihinde Şer’iyye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılmasından sonra kurulan Diyanet İşleri Reisliği
müessesesinin yani Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunun ikinci başkanı olarak görev yapmıştır. (19421947) Ancak onu daha popüler bir isim haline getiren olay ise Atatürk’ün cenaze namazını kıldırması
olmuştur.
Şerafettin Yaltkaya’nın şiiri kapak sayfalarıyla birlikte 14 sayfadan müteşekkil olan bir risalecik
halinde miladî 1910 (Rûmî 1324/Hicrî 1326) yılında İstanbul’da Cihan Kütüphanesi matbaasında
neşredilmiştir. Eserin iç kapağında Kanuni Sultan Süleyman’a ait bir resim bulunmaktadır. Resmin altında
eserin adından iktibas edilen Firdevs-âşiyân Sultan Süleyman Han Kanuni Hazretleri ibaresi yazılıdır.
Müellif, şiirden hemen önce Hüve’l-hayy başlığını taşıyan kısa bir mukaddime eklemek suretiyle bu şiiri
kaleme almasına dair notları paylaşmaktadır. Bu mukaddimede ilk olarak Süleymaniye Camisinin
ruhunda meydana getirdiği coşkuyu dile getiren müellif, bu suretle Süleymaniye Camisinin insanın ruh ve
düşünce dünyasında uyandırdığı akisleri ortaya koymaktadır. Mukaddimenin bu kısmını Yahya Kemal
Beyatlı’nın Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiiriyle birlikte düşündüğümüzde Süleymaniye Camisinin
Osmanlı ruhunu canlandırmak gibi önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. Şerafettin
Yaltkaya’nın şiirinden çok sonra kaleme alınan ‘Süleymaniyede Bayram Sabahı’ şiirinde ortaya konan
Süleymaniye fikrinin öz bir şekilde söz konusu mukaddimede bulunduğunu söylemek mümkündür.
Nitekim Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinde yer alan ve her biri bir başka zafere dönüşerek Osmanlı’nın
farklı coğrafyalarına işaret eden top seslerine karşın Şerafettin Bey’in mukaddimesinde yer alan şu cümle
Süleymaniye Camisinin ortak hislere tercüman olabilme gücünü de ortaya koymaktadır:
Hey’et-i umûmiyyesindeki azamet gûya ki Garbdan ta (Viyana) kapılarına dayanmış olan
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muzafferiyâtın ebedî nâtıka-i celâdeti ve bir taraftan dahi Hind sularında azamet-fermâ olan satvet-i
Osmâniyye’nin bir ma’kes-i şân u şevketidir.
Müellif, mukaddimenin sonunda caminin mihrabı önünde mukaddimetü’l-ceyş gibi bir kubbe
bulunduğunu ifade eder. Sözü edilen bu kubbe Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin türbesine aittir.
Kanuni’nin vefatından birkaç hafta sonra Mimar Sinan tarafından inşa edilen bu türbe (Mülayim, 2010:
117) şairin hislerinin kaynağı olarak görev yapmaktadır. Şairin bunu dile getirdiği ve oldukça kısa tuttuğu
Hüve’l-hayy başlığını taşıyan mukaddime aşağıdaki şekildedir:
Hüve’l-hayy
Süleymâniye Câmî’-i Şerîfi bir heykel-i refî’-i ibâdettir ki azametiyle hâricinde kalan nazar-ı
temâşâyı imlâ eder. O bir âbide-i mukaddesedir ki her safha-i cidârında bir zafer-nâme yazılmış ve her
minâresi miselle-i zafer teşkîl eylemekte bulunmuştur.
Hey’et-i umûmiyyesindeki azamet gûya ki Garbdan ta (Viyana) kapılarına dayanmış olan
muzafferiyâtın ebedî nâtıka-i celâdeti ve bir taraftan dahi Hind sularında azamet-fermâ olan satvet-i
Osmâniyye’nin bir ma’kes-i şân u şevketidir.
Bu binâ-yı âlînin mihrâb önünde mukaddimet’ü-l ceyş gibi bir kubbe-i âliyye görülür ki âşir
dûdmân-ı saltanat şehriyâr-ı âlî menkıbet (Sultan Süleymân Kânûnî) burada gunûde-i hâk-i pâk-i
meğfaretdirler.
Maddeten münkalib-i fenâ olan o velvele-i azametin burada sîmâ-pervâz-ı i’tilâ olduğu hala
işitilmekte perî-i zaferin burayı tavaf etmekte olduğu görülmektedir. Bir gün bu türbe-i şerîfeyi ziyâret ve
şu sûretle mâzîye ric’at ettim.
Mukaddimeden de anlaşılacağı üzere, Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesini ziyaret, şairi heyecana
getirmiş ve onu maziye sevk ederek Osmanlı’nın şanlı zaferlerini yâd etmesine vesile olmuştur. Şerafettin
Yaltkaya’nın bu şiirini ele alırken dönemde yazılan padişah türbesi şiirlerinden kısaca söz etmekte fayda
vardır. Bu bağlamda ilk akla gelen isimlerden ilki hiç şüphesiz Abdülhak Hamid Tarhan’dır. Nitekim
Abdülhak Hamit, biri Fatih Sultan Mehmet biri de Yavuz Sultan Selim üzerine olmak üzere padişah
türbeleri konusunda iki şiir telif etmiştir. Bunlar Merkad-ı Fatih’i Ziyaret ve Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret
isimlerini taşıyan şiirlerdir. Bu noktada Namık Kemal’i de saymak gerekir. Namık Kemal, Abdülhak Hamid
Tarhan’ın Kabr-i Selîm-i Evvel-i Ziyaret şiirini çok beğenerek bu şiire bir nazire yazmıştır. Namık Kemal’in
bu şiirinin ilk beyti Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirinin ilk beytiyle aynıdır. Beyit şudur:
Bu yerde mutekif olmuş o çehre-i haşmet
Bu yerde mugterib olmuş o neyyir-i şevket
Abdülhak Hamit Tarhan, Namık Kemal, Şerafettin Yaltkaya ve isimleri burada zikredilmeyen
benzer şiirler yazan diğer şairler düşünüldüğünde padişah türbeleri adına şiirler yazmanın bir tür gelenek
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde adlı
manzume, nazım biçimi açısından otuz sekiz beyitten oluşan bir kaside özelliği göstermekle birlikte tür
olarak medhiye sınıfına dâhil edilebilecek hususiyetler gösterir. Her ne kadar içerisinde Padişah’ın
vefatından duyulan üzüntüye de yer verilse de şiirin genel muhtevası ve yazıldığı dönem itibariyle şiiri bir
medhiye olarak değerlendirebiliriz.
Şiir, heyecanın giderek artması ile başlayan bir yapıya sahiptir. Heyecan ve hamasî söylem bir
noktada zirveye ulaşır ve şairin hayalî âlemde yaptığı seyahat başlar. Bu seyahat, Kanuni devrinin
zaferleri ve Kanuni’ye ait bazı özellikler ile süslenmiştir. Daha sonrasında ise Kanuni’nin vefatı ile şairin
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müteessir olduğunu görülmektedir. Şiirin ilk 11 beytinde şairin türbe önünde yaşadığı coşkunun an be an
arttığı görülmektedir. Özellikle ilk beyitte yer alan ‘Bir kubbe ki envâ’-ı ma’âliye makardır/ Her cebhesi
revnak-şiken-i tâk-ı zaferdir’ ifadesinden sonra şair, türbede yatan Kanuni Sultan Süleyman’ı hatıra
getirerek hayal âlemine pencereler açar ve bu sayede maziye dönerek hatıraları yâd etmeye başlar. Bu
şiirde Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemini temsil etmekte ve
Kanuni vasıtasıyla imparatorluğun imrenilen günlerine nazar edilmektedir. Şair şiirinin ilk kısımlarında
Kanuni’den hareketle bütün bir Osmanlı ordusunu yâd etmekte ve Osmanlı’nın gücünün düşmanlar
arasında meydana getirdiği korkuya dikkat çekmektedir: Söz gelimi şu beyitler Osmanlı ordusunun
şevketini ve saldığı korkuyu ifade etmektedir:
Yâdımda o şîrâne, dilîrâne tehâcüm
Askerlere her sûda zafer-bahş-ı kaderdir
Bir ferdi olur saf-der-i haylûlet-i a’dâ
Yâ Rab bu nasıl hârika-i tab’-ı beşerdir
Münkâd olur olmaz ise düşmen-i dîni
Bilsin ki ekâlîmi bütün zîr ü zeberdir
Şair şiirin devamında hamasî söylemi arttırarak devam eder. Özellikle okuyanı coşkuya davet
eden beyitlerde geçmişteki kahramanlıklar yâd edilir ve bu vesileyle fetih şuuruna atıfta bulunularak
İslamiyet’in girdiği yer yerde saadet nurları saçtığı ve o dönemdeki fetihlerin tesirinin bugün hala devam
ettiği belirtilir:
Yükselmededir küngüre-i ‘arş Hudâ’ya
Ol gulgul-ı tekbîr bugün dilde eserdir
Tenvîr eder âfâkını envâr-ı sa’âdet
Bir yerde ki İslâm ziyâ-hîz-i seherdir
Bu şiirde, Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi maziye yolculuk etmek ve İmparatorluğun bir
zamanki şaşaalı günlerini hatırlamak için adeta bir vesile mekânı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun
en parlak devrinin yaşandığı dönemin hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı’nın eski
zaferlerinin ve gücünün anlatıldığı bir şiire konu edilmesi muhteva ve düşünce birlikteliğinin uyumu
açısından yerinde bir seçim olarak dikkat çeker.
Şairin hayal dünyasında hadiseler o kadar canlılığıyla belirginleşir ve o denli heyecana neden olur
ki şair, zamandan ve mekândan azade olarak adeta Kanuni devrine gider ve savaş alanındaki bir nefer
gibi düşmana şu beyitlerle meydan okur:
A’dâ olamaz mâni’a-yı ‘azm-ı kavîmiz
Necdet bize cevher-i mîrâs-ı pederdir
A’dâ! Çekilin darbe-i şemşîr-i hayâlim
Bir sâ’ika-yı tâb-kün-i şûr u şererdir
Şairin bu denli heyecanlanmasına neden olan ve onu şevke getiren hiç şüphesiz Kanuni Sultan
Süleyman’dır. Şiirin başından itibaren ilk 11 beyitte artarak devam eden ve doruğa çıkan coşkunun
kaynağının Kanuni Sultan Süleyman olduğu 12. beyitte ifade edilir. Şair şiirdeki heyecanın doruk
noktalarından biri olan bu duygusunu şöyle ifade eder:
Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle
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Sultân Süleymân ki şeh-i ‘adl-eserdir
Tâbân idi envâr-ı zafer pîş ü pesinde
Kim lem’ası bir mihr-i dırahşân-ı diğerdir
Fermân-kün-i iklîm-i cihân şâh-ı keremkâr
Şîr-i ner-i meydân-ı vegâ berk-i zaferdir
Şair, Kanuni’nin kudretini ifade etmek için düşmanın zayıflıklarından da faydalanır. Bu noktada şu
beyit dikkat çekmektedir:
Pür-satvet ü şevket nereye etse teveccüh
A’dâsına me’men görünen semt-i meferdir
Yukarıdaki beyitte şair, Kanuni’nin düşmanlarının içine düştüğü zilleti dile getirme yolunda semt-i
mefer tabirini kullanır. Şaire göre Kanuni nereye sefer düzenlese oradaki düşmanlarının tek kurtuluş
çaresi (emniyette oldukları tek yer) kaçış yurdudur. Şaire göre Kanuni ve ordusunun gücü o denli
haşmetlidir ki düşmanları için kaçıştan başka emniyette olma durumu yoktur.
Hıfz eylemedi ma’bed-i (Sen-jak)’ı şövalye
El-ân o şehin nâmın alan mescid o yerdir
Kanuni Sultan Süleyman Rodos’u fethettikten sonra Cuma namazını kaynaklarda Saint
Jean ya da Saint Apostoli kilisesinin bulunduğu yerde kılmıştır. Kimi kaynaklarda ise kiliseden söz
edilmemekte Saat Meydanında yer alan bir binadan söz edilmektedir. Buraya daha sonra Süleymaniye
Camii inşa edilmiştir. Cami hala ayakta olup 1987’de yıkılan minaresi daha sonra Yunan makamlarınca
aslına uygun olarak tekrar yapılmış ve cami restore edilmiştir. (Konuk, 2010) Şair, yukarıdaki beyitte söz
konusu kilise ile daha sonra orada Kanuni adına yapılan camiden söz etmektedir.
Titretdi bütün Avrupa’yı seyf-i bürrânı
Düşmenlerinin sâ’ile-i hûnı hederdir
Osmanlılara kimsede yok kudret ü kuvvet
Gûyâ ki ‘adüvv cümle temâsîl-i suverdir
Şiirde Kanuni dönemindeki Osmanlının gücü öylesine tasvir edilir ki şairin muhayyilesinde
düşman askerler/ordular/kuvvetler aslında bir temsilden ibaret olan suretlerdir. Yani Osmanlının
karşısında adeta varlığı silinen belli belirsiz gölgelerdir. Nitekim Osmanlı ordusunun karşısına çıkan
askerler de ölümü çoktan göze almışlardır ki şair saile-i hûnı hederdir ifadesi ile buna işaret etmektedir.
Şair, daha sonra Kanuni devrindeki bazı başarıları hatıra getirerek Osmanlı Devleti’nin karada ve
denizdeki zaferlerine işaret eder. Bu bağlamda Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz’deki başarılarına
Hayreddin olur Bahr-i Sefîd içre yeke-tâz
Bilmem bu nasıl dürre-i deryâ-yı hünerdir
beytiyle işaret eden şair, devamında Acem ve Irak bölgelerinin de Kanuni döneminde Osmanlı’ya
boyun eğdiğini ifade eder. Şair, Kanuni’nin sadece askerî gücünden ve başarılarından söz etmez.
Şerafettin Yaltkaya, özellikle Kanuni dönemindeki refah, huzur ve adalet ortamına da vurgu yaparak
Sultan Süleyman’ın ‘Kanuni’ unvanını haklı yere aldığını vurgulamış olur. Bu noktada Kanuni’nin adaletini
Hz. Ömer devrindeki adaletle kıyaslayan şair, Avrupa’dan Hindistan’a kadar bütün bir coğrafyanın
mutluluk içinde yaşadığını belirtir. Şair bununla da yetinmeyerek Kanuni’nin milleti ve memleketi için
müşfik bir baba mesabesinde olduğunu dile getirir:
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Devrinde gülistân-ı ‘adâlet idi her yer
Fâ’ik var ise devrine eyyâm-ı (Ömer)’dir
Âsûde idi sâye-i ‘adlinde memâlik
Kim Avrupa’dan bir ucu tâ Hind’e kadardır
Masrûf idi efkârı terakkîsine mülkün
Kânûn-ı hümâyûnları vaz’-ı hazardır
Bir pâdişeh-i dâd-ver ü bir eb-i müşfik
Kim nâm-ı mülûkâneleri zîver-i serdir
Şair, bu kadar vasıflarını saydığı, adalet, şefkat, hamiyet ve kahramanlık timsali olarak gördüğü
Kanuni’nin başarısının bir sırrının da askerlerinin kendilerini ona feda etmek olduğunu belirten şu beyitle
şiirine devam eder:
Asker nasıl etmez ana îsâr hayâtın
Kim zâtı yegâne sebeb-i nasr-ı seferdir
Kanuni Sultan Süleyman devrinin Osmanlı tarihinin en şaşaalı devri olduğunu belirten şair, bu
düşüncesini şu beyitle ifade eder:
En şa’şa’alı devr idi devr-i Süleymân
Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i siyerdir
Şair tüm bu methiyeden sonra sözü Kanuni’nin vefatına getirir. Bilindiği üzere Kanuni Sultan
Süleyman’ın Zigetvar seferinde iken savaş meydanında vefat ettiği ifade edilmektedir. Üstelik kalenin
alınması hengâmesinde meydana gelen bu elim hadisenin orduyu olumsuz yönde etkilememesi için
Kanuni’nin vefatının askerlerden saklandığı dile getirilmektedir. İşte şair bu tarihî hadiseye işaret ederek
Kanuni’nin vefatını şu beyitlerle aktarır:
Eyvâh ki ana bir gün otağ makbere oldu
Yâ Rab bu nasıl cilve-i hûn-pâş-ı ciğerdir
Bir müddet için kaldı hafî işbu musîbet
Lâkin görünen rûy-ı beşâşetde kederdir
Bir gün idi tâbût olup orduda zâhir
Feryâd u figândan ora bir mahşer-i şerdir
Şair bu türbenin Kanuni’nin ebedi istirahatgâhı olduğunu belirterek türbenin verdiği ilham
sayesinde Kanuni’nin zaferlerinin meydana getirdiği coşkuyu duyumsamanın hala mümkün olduğunu
ifade eden şu beyitlerle manzumesine nihayet verir:
Âhir ebedî hâb-gehi oldu bu türbe
Hâlâ o heyâ-hây-ı zafer gulgule-verdir
Oldukça o müstagrak-ı gufrân-ı İlâhî
Binler yaşasın şâh-ı zamân devlete ferdir

Sonuç
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Şerafettin Yaltkaya, Kanuni Sultan Süleyman hakkında kaleme aldığı otuz sekiz beyitten
müteşekkil bulunan şiirinde, Süleymaniye Camisi avlusunda bulunan Kanuni türbesinden hareketle
Osmanlı Devleti’nin eski şaşaalı günlerine hayalen gider. Şiirinde Kanuni’yi hem askerî hem de idarî
yönden öven şair, onun milleti için müşfik bir baba olduğunu belirterek Kanuni Sultan Süleyman’ın
icraatlarına atıfta bulunur. Bu şiir, Osmanlı Devleti’ne en parlak dönemlerini yaşatan Kanuni Sultan
Süleyman’ın hatırasına yazılmakla edebiyatımızdaki güzide padişah şiirlerinden biri olarak dikkat
çekmektedir.
(EK: Şiirin Latin Harflerine Aktarılmış Hali)
Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde
mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1

Bir kubbe ki envâ’-ı ma’âlîye makardır
Her cebhesi revnak-şiken-i tâk-ı zaferdir

2

Ey sâhib-i türbet! Ne bu satvet ki görürler
Her mevc-i te’âlîsi tarab-zâ-yı nazardır

3

Yâdımda o şîrâne, dilîrâne tehâcüm
Askerlere her sûda zafer-bahş-ı kaderdir

4

Bir ferdi olur saf-der-i haylûlet-i a’dâ
Yâ Rab bu nasıl hârika-i tab’-ı beşerdir

5

Münkâd olur olmaz ise düşmen-i dîni
Bilsin ki ekâlîmi bütün zîr ü zeberdir

6

Yükselmededir küngüre-i ‘arş Hudâ’ya
Ol gulgul-ı tekbîr bugün dilde eserdir

7

Tenvîr eder âfâkını envâr-ı sa’âdet
Bir yerde ki İslâm ziyâ-hîz-i seherdir

8

Ecdâdımız olmuşdu bunu hıfza mü’ekkel
Sît-i ‘azamet sâmi’a-ârâ-yı haberdir

9

Fikr eyliyorum bârika-i tîg-i şecâ’at
Pîşimde tenevvür-şiken-i nûr-ı basardır

10

A’dâ olamaz mâni’a-yı ‘azm-ı kavîmiz
Necdet bize cevher-i mîrâs-ı pederdir

11

A’dâ! Çekilin darbe-i şemşîr-i hayâlim
Bir sâ’ika-yı tâb-kün-i şûr u şererdir

12

Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle
Sultân Süleymân ki şeh-i ‘adl-eserdir
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13

Tâbân idi envâr-ı zafer pîş ü pesinde
Kim lem’ası bir mihr-i dırahşân-ı digerdir

14

Fermân-kün-i iklîm-i cihân şâh-ı keremkâr
Şîr-i ner-i meydân-ı vegâ berk-i zaferdir

15

Vaktâ ki semend oldu ona taht-ı celâdet
Gûyâ ki ona nasr u zafer bende-i derdir

16

Pür-satvet ü şevket nereye etse teveccüh
A’dâsına me’men görünen semt-i meferdir

17

Bir dâr-ı cihâd etmek içün feth-i bilâda
Otag-ı hümâyûnuna câ arsa-i Ger’dir1

18

Hıfz eylemedi ma’bed-i (Sen-jak)’ı2 şövalye
El-ân o şehin nâmın alan mescid o yerdir

19

Saf-beste iken askeri meydân-ı vegâda
Zırh-pûş olarak hutbe veren işte bu erdir

20

Girmişdi hisâra (Viyana) (Şarlken)’inde
Tedbîr-i halâsı var ise havf u hazerdir

21

Titretdi bütün Avrupa’yı seyf-i bürrânı
Düşmenlerinin sâ’ile-i hûnı hederdir

22

Osmanlılara kimsede yok kudret ü kuvvet
Gûyâ ki ‘adüvv cümle temâsîl-i suverdir

23

Hayreddin olur Bahr-i Sefîd içre yeke-tâz
Bilmem bu nasıl dürre-i deryâ-yı hünerdir

24

Şark içre dahi neşr-i livâ-yı zafer etdi
Kimdir ki ona sed-şüde-i azm-i memerdir

25

Râm oldu bütün emrine iklîm-i Irâkeyn
A’câm dahi mut’ime-i tîg ü teberdir

26

Bahren de nice kal’aları eyledi teshîr
Geh gâlib-i deryâ vü gehî gâlib-i berdir

27

Devrinde gülistân-ı ‘adâlet idi her yer
Fâ’ik var ise devrine eyyâm-ı (Ömer)’dir

Pâdişâh bi’l-cümle ordu mevcuduyla Belgrâd pîşgâhına bi’l-vüsûl otag-ı hümâyûn (ger) adasına kurularak… (Haber-i sahîh-i celde)
Rodos’daki Sultân Süleymân Câmi’-i Şerîfidir ki ba’de’l-feth ilk cum’a namâzını burada edâ buyurmuşladır. (Haber-i sahîh-i celde)
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28

Âsûde idi sâye-i ‘adlinde memâlik
Kim Avrupa’dan bir ucu tâ Hind’e kadardır

29

Masrûf idi efkârı terakkîsine mülkün
Kânûn-ı hümâyûnları vaz’-ı hazardır

30

Bir pâdişeh-i dâd-ver ü bir eb-i müşfik
Kim nâm-ı mülûkâneleri zîver-i serdir

31

Asker nasıl etmez ana îsâr hayâtın
Kim zâtı yegâne sebeb-i nasr-ı seferdir

32

En şa’şa’alı devr idi devr-i Süleymân
Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i siyerdir

33

İklîm-i cihân zâtına nisbet ile gûyâ
Hep tevsen-i iclâle ber-i râh-güzerdir

34

Eyvâh ki ana bir gün otağ makbere oldu
Yâ Rab bu nasıl cilve-i hûn-pâş-ı cigerdir

35

Bir müddet için kaldı hafî işbu musîbet
Lâkin görünen rûy-ı beşâşetde kederdir

36

Bir gün idi tâbût olup orduda zâhir
Feryâd u figândan ora bir mahşer-i şerdir

37

Âhir ebedî hâb-gehi oldu bu türbe
Hâlâ o heyâ-hây-ı zafer gulgule-verdir

38

Oldukça o müstagrak-ı gufrân-ı İlâhî
Binler yaşasın şâh-ı zamân devlete ferdir
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An Arch Poet’S Or A Sultan's Love
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Abstract No: 62 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
William Butler Yeats is originally an Irish writer, author, playwright and thinker. Suleiman the
Magnificent is one of the greatest, most prolific Sultans of the Ottoman Empire and. In this paper, it is
intended to analyse William Butler Yeats won the Nobel prize for literature in 1923 on the one hand and
one of the sultans of the Ottoman Empire, Suleiman the Magnificent on the other hand by comparing
some of their poems through the books Her şey ayartabilir beni and Muhıbbî Divanı. W. B. Yeats was
born on 13th of June in 1865 and he died on 28th of January in 1939, Suleiman the Magnificent was born
on the 6th of November in 1494 and he died on 6th of September 1566. Although they come from
different cultures and countries, they have some similarities in terms of some themes such as country,
land, independence and love. French literary theorist Gérard Genette’s concept of paratextuality is the
key factor in evaluating life, works and impressions of both unforgettable poets, Archpoet and Muhibbî.

Key Words: William Butler Yeats, Gérard Genette, epitext, paratext, Suleiman the Magnificent

Introduction
Writing is one of the difficult occupations in the world especially writing poem through
expressing feelings and ideas may be the most difficult way. People professionally or amateurishly write
poems for different reasons. Some of them publish them and other people have chance to read their
poems. At this stage, two parts of this activity become important; reader and writer. Claiming that all
the people write poems in order to make the others read them is not acceptable. All the people nearly
from various professions can write poems. Some people publish them, some others write and read only
for himself but some of them become world famous poets like William Butler Yeats and Suleiman the
Magnificent. Yeats is originally an Irish writer, author, playwright and thinker. “Yeats ranks among the
most widely admired and intensively studied writers of the twentieth century.” (Holdeman, 2006: ix). He
was born in Sandymouth, Ireland on 13th of June in 1865. His mother comes from a rich family; his
father was a lawyer. Yeats spent most of his childhood in Sliego, a small town. The family moved London
due to his father’s desire for becoming an artist. Yeats was not accustomed to living in this big country
and he always sighed for his own country especially Sliego where his grandmother and members of his
big family told him folk and fairy tales constructed his literary career. He spent a happy childhood in
these lands and it supported his literature career. “There was no reason for my unhappiness. Nobody
was unkind, and my grandmother has still after so many years my gratitude and my reverence.”
(O'donnell, Archibald, & Yeats, 2010: 41). Sometimes his being Irish and village background make him
feel inferior to the others. He was elected as Irish Senate in 1922. Yeats was prolific poet since he never
gave up writing until the last minute of his life. “Yeats continued writing almost to the moment of his
death. In October 1938 he left Ireland for the final time, journeying first to England, and then,
accompanied by George, to Cap Martin in the south of France.” (Holdeman, 2006: 113). On the 28th of
January when he was 73, he died in Menton France. “…he had instructed George to bury him
temporarily in France and then later remove his body to Drumcliff in County Sligo. She accordingly
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arranged for a temporary grave in nearby Roquebrune.” (Holdeman, 2006: 114)
Süleyman the Magnificent was born on the 6th of November in 1494. His father was the ninth
Sultan of the Ottoman Empire, Yavuz Sultan Selim, Hafsa Sultan was his mother. “According to
Hünernâme he took his name from the page in the Kuran.” (Emecen, 2010: 62). In Turkish he is
generally known as Kanuni Sultan Süleyman, “western writers call him as Magnificent, Magnifique or
Grand Turc.” (Emecen, 2010: 62). He spent most of his childhood in Trabzon. He came to throne in
1520. He was fond of hunting and walking in forestry. According to Gregorian calendar, he is the sultan
who governed the country for the longest period in the history, remained on the throne for a long time.
In different types of publications his leadership, his teachership, his loyalty was taken into consideration.
He was commended for being fair sultan, defender and advocate of Islam, patron of literature and art.”
(Emecen, 2010: 73). According to Coşkun Ak he used the pseudonyms "Muhibbî" "Muhib" and
"Meftun!'. He respected artists, scientists and poets like Bakî. He is one of the most prolific poet sultans
of the Ottoman Empire (Ak, 2010). Muhibbî Dîvanı was published by Adile Sultan in 1308, İstanbul. He
died in 1566 in front of the Szigetvar castle. It’s really admiring that in his 46 years of reign he wrote
thousands of gazels. Gazels are poems written about especially love, beauty and drink. In gazels poets
use pseudonyms. Suleiman the magnificent preferred Muhibbî. It indicates his being fond of literature
and art.
In this paper, it is intended to analyse two world known poets, William Butler Yeats who won the
Nobel prize for literature in 1923 on the one hand and one of the sultans of the Ottoman Empire,
Suleiman the Magnificent on the other hand through paratextuality. Epitext as one part of paratextuality
will be given more importance.
Method
Evaluating a text is very complex and tiring process. It really requires more and more
specialization in the field. In order to make an analysis about a text, reader, writer, publisher and the
text itself should be given importance. Each of these elements are very vital to make a correct and
logical criticism. Even the smallest point related with the paper should be noted. Kyle Smith expresses:
Imagine a book stripped of these common features: no front matter, no table of
contents, no title, no title page, no cover, no page numbers, no chapter headings, no
binding, no typesetting. What does that book look like? It looks like a manuscript text, a
stack of pages (Smith, 2006: 10).
“Despite being an authoritative figure in his native France, literary theorist Gérard Genette is less
well known in the Anglophone world than his contemporaries such as Roland Barthes, Jacques Derrida
or Jacques Lacan.” (Sadokierski, 2010: 16). Up to now there have been many approaches or methods in
evaluating texts. Text is defined as “beside: alongside of: beyond: aside.” (https://www.merriamwebster.com). Text is (1): “the original words and form of a written or printed work (2): an edited or
emended copy of an original work” (https://www.merriam-webster.com). "Now the paratext is neither
on the interior nor on the exterior: it is both; it is on the threshold; and it is on this very site that we
must study it, because essentially, perhaps, its being depends upon its site.”(Genette, 1997: XVII). It
suggests us to handle not only the text itself or the reader himself but also the publisher and other
factors such as press, Tv, radio, internet and other technological developments and tools. When a
reader takes a book in his hand, he watches both front and back cover of the book, he reads quotations
from famous politicians or journalists if there exists. These quotations may belong to various famous
people ranging from a president may be or statesman to a pop singer who is very popular, another
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author or a very well-known critic. In addition, typeface, font size, table of contents, titles are also other
significant characteristics. They are effective in reader’s making decision process. A reader can decide to
buy a book after looking at these elements or he/ she can leave the book aside and change his/her
decision. “The entry to the text is not as straightforward as merely opening a book. Rather, most readers
would know beforehand the title, author, and topic of the work, and sometimes even something of the
style, structure and contents of the book they are about to read.” (Ruokkeinen, 2013: 3). All of these
elements are included in paratextuality. It is formulated as paratextuality = peritext + epitext by Genette
is going to be used in this study. He states peritext includes everything within the book. Epitext being a
part of paratextuality doesn’t need to be related with only book and anything outside of the book can
be considered as epitext. Epitext doesn’t need to be related with only book. Newspaper articles,
interviews, TV and radio programs, internet sources, social media activities about writer’s any kind of
work can be accepted as epitexts. Besides, anything about writer’s private or social life is also epitext.
That is, epitext is not only texts about writer and his/her novel, celebrations may also be epitexts.
Posters on billboards, ads in newspapers, on TV, radio and internet are other examples of epitexts
(Çolak, 2017). Genette points “an epitext must be classified as spatial, temporal, substantial, pragmatic,
and functional.” (Genette, 1997: 4). That is, epitext should give information about the place, time,
situation, addresser, addressee and the aim. It can be said that Genette transformed these concepts
into a professional discipline, developed a new way of evaluating. Taking into consideration that mobile
applications and internet services Twitter, Facebook, Instagram, and Periscope are rich sources of
epitexts. Even videos in Youtube, Dailymotion, Vidivodo, and Bing can be assigned as epitext as long as
they are related with author or his/ her works. Tweets of author, Facebook events, shares and
comments on websites and blogs are accepted as epitexts. There is no time and space limit for epitexts.
Findings
In the light of these information Yeats and Muhıbbî, their common and different points are going
to be given through epitextual features. Either writer or text based analysis is made while evaluating
text. In the paper poets’ life are taken into consideration. The epitext about Yeats and Muhıbbî are
advertisements broadcasted on different websites. Following pictures are about the books published in
Türkiye related with the poets:

Figure 1 A Photo of the book Her şey ayartabilir beni. Retrieved from
http://www.idefix.com/Kitap/Her-Sey-Ayartabilir-Beni/W-B-Yeats/Edebiyat/Siir/DunyaSiiri/urunno=0000000596214
The book Her şey ayartabilir beni is prepared by Cevat Çapan. He translated some pioneering
poems of Yeats from English to Turkish. The photo is still on screen and used by not only kitapyurdu.com
but also nearly all websites selling books use the same photo. The book is 102 pages. Twenty-nine
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poems from Yeats were translated. On the last page of the book there is a poem from different poet,
Wystan Hugh Auden known as W.H. Auden in literary circles. Auden’s marvellous elegy ‘‘In Memory of
W. B. Yeats’’ (1939) constitutes one of the most influential pieces of Yeats criticism ever published
(Holdeman, 2006: 118). Publisher of the book is Sözcükler. It is on sale everywhere. Reader can reach it
through internet or he/she can go and buy himself/herself from a book store. Price of the book changes
from 9,12 to 12.00 TL on different websites. Anyone dealing with an epitext has to know birth and death
date of the author/ writer (whom he studies may be a playwright) in order to decide whether the
epitext is anthumous or posthumous. Epitext published, created before the writer died are called as
anthumous. The epitexts formed after the poet, author, playwright, etc. died are identified as
posthumous. The advertisement of the book which includes poems of Yeats broadcasted after he died
so it is a posthumous epitext. It can be said that it’s a visual epitext broadcasted on virtual media. It is
not possible to reach websites without internet connection in this regard internet can be accepted as a
medium. Addresser of this book is firstly literary circles, readers. Addressee is W. B. Yeats and Cevat
Çapan indirectly. It is not known exactly whether the aim of the publisher is to make a contribution to
literature with this translation or make money by selling in great numbers. Inside the book any
dedication or explanation is not made by the translator so we have no idea about the real addressee
and aim of him. At this point, technological developments of the era we lived in may help us to ask the
publisher and translator to learn the answers of these questions. Real addressor of the book, aim of the
publisher and the translator can be learnt by making an interview with respondents or contacting with
them through sending mail or calling him. Anyway, the publisher may not give you answers in sincerity.
In anyway each of these activities are again defined as epitexts.

Figure 2 A Photo of the book MUHIBBÎ DİVANI. In two volumes. Retrieved from
https://www.kitapsihirbazi.com/Muhibbî-divani-p648514.html1
The book Muhibbî Divanı is prepared by Prof. Dr. Kemal Yavuz and Prof. Dr. Orhan Yavuz. They
prosed gazels of Muhibbî into Turkish language in two volumes. The photo is still on screen and used by
not only www.kitapsihirbazı.com but also nearly all websites selling books use the same photo. The book
is totally 2026 pages. The first volume is 1000, the second volume is 1026 pages. Publisher of the book is
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. It is on sale everywhere. Reader can reach it through internet
or he/she can go and buy himself/herself from a book store. Price of the book changes from 60.00 TL to
75.00 TL on different websites. In order to decide whether the epitext is anthumous or posthumous it is
cumposory to have information about the writer’s birth and death date. Anthumous epitexts are
published, created before the writer dies. Posthumous epitexts formed after the poet, author,
playwright, etc. dies. The book which includes gazels of Muhibbî was written after his death and it is
advertised after he dies o it is a posthumous epitext. Again it’s a visual epitext broadcasted on virtual
platform. Internet connection in this regard is considered as a medium since it enables readers to reach
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these epitexts. Firstly, literary circles, readers are addressee of this book. Addresser is Suleiman the
Magnificent indirectly, Kemal and Orhan Yavuz are direct addressor. It is crucial that writers clearly
expressed their aim in preface: “This work prepared on the 520th birthday and 450th anniversary of
Suleiman the Magnificent is presented to the Turk- Islamic world as a gift.” (Yavuz & Yavuz, 2016: 12).
Forewords by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, Prime Minister Binali Yıldırım, Minister of Culture
and Tourism Nabi Avcı indicate that the book can be considered as official and credible. Now, it is sure
that purpose of the publisher is to make a contribution to literature with this book. It is clear Inside the
book any dedication or explanation is not made by the translator so we have no idea about the real
addressee and aim of him. At this point, technological developments of the era we lived in may help us
to ask the publisher and translator to learn the answers of these questions. Real addressor of the book,
aim of the publisher and the translator can be learnt by making an interview with respondents or
contacting with them through sending mail or calling him. Anyway, the publisher may not give you
answers in sincerity. Each of these activities are again defined as epitexts.
Even though they lived in different time periods it is possible to say that their aim was to express
their love for land, woman and God. Taking into consideration the formulae proposed by Genette, it can
be claimed that they would be given more importance and they would become more famous in
literature if they lived today. Their concept of themes in the poems may different since their world view,
their life and their religion is different. It is clearly noticed that they wrote for various aims. Since Yeats’
work develops so uniquely, it is dangerous to generalise too much, but it is true to say that he produced
love poems and lyric poems at all stages of his career (Greening, 2005: 21). For Yeats, rose as a symbol
has various meanings and feelings. He gave the name Rose to one part of his collected Poems. The
serious business of Yeats’ life was friendship and love. Women were drawn to him and felt protective of
him (Greening, 2005: 5). He likens rose to Maud Gonne. Both Suleıman the First and Yeats wrote poems
for love.
“In more practical terms, writing about the Rose allows Yeats to be spiritual poet, a
love poet, and a (culturally nationalist) political poet at once; it remakes him as someone
with a coherent identity and noble purpose who inhabits and acts powerfully upon a
complex but harmonious cosmos.” (Holdeman, 2006: 20)
Both of the poets fought for their country. Yeats rioted many times in order to see free Ireland
and live an independent country. He understood after some attempts that a country can be
independent only when citizens of that country are loyal to their own culture and language. For this
reason, he started independence war firstly in Irish language and culture. He warned not only his Irish
people also all the world citizens to be fair to their folklore and traditions like Kanuni Sultan Süleyman.
He performed his duty by conquering new countries and places. He never spoilt cultures and specific
customs of the people living there.
In his letter to Olivia Shakespear in October1927, Yeats stated that “I’m still of the opinion that
only two topics can be of the least interest to a serious and studious mind- sex & the dead.” (Jeffares,
2001:236). He announced that these subjects have the lowest degree for Yeats to write about instead
he preferred to write about troubles in his own culture and society. “Along the way he responded with
passion and eloquence to the political and cultural upheavals associated with Ireland’s struggle for
independence and with the decline (in Ireland and elsewhere) of traditional beliefs about art, religion,
empire, social class, gender, and sex.” (Holdeman, 2006: ıx). It can be assumed that he suggested to
write about nationalism, independence, freedom or more serious issues.
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Result
Epitext, peritext and paratextuality terms are new concepts in Turkey. Any work of art, any
product could be example of epitext. Epitexts are not only applied on literary works. Genette created
comprehensible criteria which can be applied easily nearly in all other disciplines not only for books.
According to criteria defined by Genette, the paper presented here is a posthumous epitext about both
William Butler Yeats and Suleiman the Magnificent. Abstract of the paper is assumed to be published on
the same day with the presentation and the full version of it will be printed in the future. The paper may
lead researchers to analyse and compare conditions of today and the period they lived. In addition,
both Yeats and Suleiman the Magnificent are members of great empires. However, Yeats was not the
head of the empire he was only a citizen and senator. Suleiman the Magnificent was the emperor so it is
necessary to evaluate their poems by considering these kinds of facts. It is possible to say that they can
give inspiration to people as leaders, politicians and as poets. The epitext may help historians, authors,
researchers and men of letters to compare the British and the Ottoman Empire in detail. It may support
the people who want to apply this new method to other works of art especially literature and fields of
life. People may have more opportunities to know about Yeats and Suleiman the first through this type
of papers. Some people may create poems on them. Thanks to fast communication tools and internet
sources number of the people hearing their names for the first time will increase.
Both poets may be said to conquer firstly their own souls then people’s hearts through poems
they wrote. They wrote love poems of woman, love of country, love of independence. It’s sure that if
they had lived in the period when such technological equipments are as developed as today, they would
be known for everybody. They would be read by more and more people. They would reach a great
number of people thanks to internet, social media, TV, press. Yeats is surely luckier than Kanuni since
the period he lived in was more and more technological compared to the age in which Kanuni Sultan
Suleiman lived.
Women have always a different place in their life. They influenced their writing habits. It can be
said women inspired them such as Maud Gonne and Hürrem Sultan. Sultan’s love for them helped him
to write these eternal masterpieces. Mysticism is felt in their life and works especially in their poems. In
every stage of their lives they tried to help especially poor and weak people.
It can be inferred that William Butler Yeats and Muhibbî are really interesting poets with their
way of life, the time they lived in and their poems. Although they come from different cultures and
countries, they have some similarities. It can be inferred that both Yeats and Muhibbî created poems of
country, land, independence, heroism and thought, love. Also they never ignored problems of the
society and they tried to reflect social structure in their poems courageously. On different websites such
as www.yek.gov.tr and www.kitapyurdu.com it is possible to see advertisements of Muhibbî Divanı and
www.kitapyurdu.com , www.idefix.com presents public advertisements of Herşey ayartabilir beni.
It is prepared with the intention of introducing Suleiman the Magnificent from literary
perspective and evaluate him as poet. It might play an important role in understanding other great
literary figures’ ideas, thoughts on education, policy, art through paratextuality. Thanks to developed
computer and communication equipments such as internet, smart phones, interactive conferences and
social media, it seems that epitexts will be important part of life nearly in all fields.
Finally, the paper, the 1st International Kanuni Sultan Süleyman Symposium, its posters,
presentations made at this meeting, both printed and virtual announcements, speech made by keynote
speakers and panels are all posthumous epitexts according to Genette’s criteria. The paper has the aim
of evaluating Yeats and Muhibbî from different perspective. It may be concluded that its function is to
encourage new researches and studies on Yeats, Muhibbî, other great Sultans of the Ottoman Empire
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and poets from English and world literatures.
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16. Yüzyıl Türkçesi ve Muhibbi'nin Dili
Asiye Mevhibe Coşar
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 65 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
16. yüzyıl için Türkler adına Anadolu’dan dünyaya yayılımın Doğu kanadının tamamlandığı,
Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 yıl süren saltanatının da yüzyılın en parlak dönemi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu dönemde Kanuni ile Türk’ün büyük yürüyüşü hızlanmış; ekonomide, siyaset, askerlik ve
kültür hayatında birçok gelişme ile Osmanlı Türk’ü zirveye yönelmiştir. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar
olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine
hükmetmesi ile Türkçe de Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde gelişme
ve
yayılma
imkânı
bulmuştur.
Muhibbi, bir şair sultan olarak Divan şairleri içinde dikkat çeken, birçok çalışmaya konu olan bir isimdir.
Divanı, hem kendi dil özelliklerini hem de devrinin dil özelliklerini değerlendirmeye imkân verir.
Bu çalışmada Coşkun Ak tarafından yayınlanan Muhibbi Divanı’ndan hareketle bir sultan şairin
halk şiirine yakın söyleyişlere yer verdiği şiirleri üzerinden 16. yüzyıl Türkçesinin izleri gösterilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: 16. yüzyıl, Türkçe, Muhibbi'nin dili, Muhibbi Divanı
Abstract
The 16th century witnessed the completion of the spread of Turks from Anatolia to the East;
and the most outstanding period of the century was Sultan Suleiman the Magnificent’s 46-year reign. In
that period, the great procession of Turks with Suleiman the Magnificent accelerated, and numerous
developments in the areas of economy, politics, military and culture elevated the Ottoman Turks to the
top. In the period from the 16th-19th centuries, as the Ottoman Empire spread to three continents and
dominated a broad cultural area, Turkish language also was able to spread and develop in some areas of
the Balkans and Anatolia, the Near East and Caucasus.
Muhibbi as a poet-Sutlan is remarkable for his Divan poems, and many studies have been done
about him. His Divan makes it possible for us to assess both the characteristics of his own language and
the language of his historical period.
In this study, based on Muhibbi’s Divan, an effort is made to show the traces of the
th
16 century Turkish in a poet-Sultan’s works, where he used sayings close to folk poems.
Keywords: 16th century, Turkish, Muhibbi Divanı, Muhibbi’s Language
Giriş
10-11. yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslam’la tanışan Türklerin dünyası, büyük bir değişim
yaşamış; 13. yüzyılda Moğol istilası, kültürel anlamdaki bu değişime coğrafyadaki dağılmayı eklemiş ve
bunlar Türk tarihi için dönüm noktası oluşturmuştur. Bu değişim, Türkçeyi de farklı mecralara
sürüklemiştir. Farklı coğrafyalarda farklı yazı dilleri teşekkül etmiş, buna bağlı olarak dil tarihi
çalışmalarında Orta Türkçe dönemi olarak gösterilen ve başlangıcı 12-13. yüzyıllara karşılık gelen
dönemde dil, üç kolda ilerlemiştir: Doğu Türkçesi, Batı Türkçesi (Oğuz Türkçesi), Kuzey-batı Türkçesi
(Eski Kıpçak Türkçesi) (Berberca, 2014).
Ahmet Bican Ercilasun’un ifadesi ile Oğuz ağzına dayalı Batı Türkçesi, 11-21. yüzyıl arasında Kuzey
ve Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye, Anadolu, Kıbrıs, Ege adaları, Balkanlar, Kırım Hanlığı ve
Kuzey Afrika’da kullanılan dildir. Ercilasun, 13. yüzyılda Azerbaycan ve Anadolu’da yazı dili haline gelen
Oğuz ağzının 15. yüzyıl sonlarına dek Azerbaycan, Anadolu, Irak, Suriye ve Balkanlarda kullanılan tek yazı
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dili olduğunu da söyler (2008. s.429-446).1
13. yüzyıldan sonra Anadolu’da eser verilmeye başlanan Türkiye Türkçesi (Oğuz dili), özellikle söz
varlığındaki değişmeler ışığında kendi içinde devrelere ayrılmaktadır (Develi, 2006. s.48-49). 16. yüzyılın
başlarına kadar süren ve Eski Anadolu Türkçesi olarak da adlandırılan Eski Oğuz Türkçesi, 16. yüzyılda
yerini Osmanlı Türkçesine bırakır. Bu bağlamda 16. yüzyıl, Türkçenin söz varlığı açısından etkisi
günümüze kadar sürecek değişme ve gelişmelere sahne olmuş bir dönemdir, demek mümkündür.
16. Yüzyılda Türkçe
Batı Türkçesinin ikinci devri olan Osmanlı Türkçesi; dilin iç tarih özellikleri yönünden Eski Anadolu
Türkçesinden (EAT); dış tarih özellikleri itibariyle de hem EAT hem Türkiye Türkçesinden ayrılır. Özellikle,
kelime sayısı ve yapısı bakımından yabancı unsurların yoğun olduğu bu dönem dilinin söz varlığında
Arapça ve Farsça unsurlar, önemli bir yer tutar. O kadar ki bu yer tutuş, Türkçe söz varlığında bulunan
kelimelerin yerini alacak boyuta ulaşır.
Osmanlı Türkçesi içinde yabancı unsurların varlığı bakımından üç dönemden söz edilir2: 15-16.
yüzyıllar yabancı unsurların yoğun biçimde gözlendiği, 16.-19. yüzyıllar bu yoğunluğun doruğa çıktığı
dönemlerdir.3 19. yüzyıldan sonra nispeten bir sadeleşmeden söz edilebilir.
Söz konusu ikinci dönemde yabancılaşma, -söz varlığı yanında- kelime grubu ve cümle
kuruluşunda dilin yapısına aykırı bir görüntü oluşturur (Ergin, 1990. s. 15-20). Bugünden bakıldığında
yabancı dil malzemesi, kuralları; konuşma dili ile yazı dili arasında her devirde görülen ayrılıklar;
kullanılan alfabenin dilin seslerini, özellikle ünlüleri elverişli biçimde göstermiyor olması Osmanlı Türkçesi
metinlerinin anlaşılması noktasında sorun teşkil etmektedir.
Herhangi bir dönem dili, kesin çizgilerle diğerinden ayrılamaz. Dolayısı ile bir takım özelliklerin de
keskin biçimde değiştiği zamanı tespit etmek her zaman mümkün olmaz. Nitekim 16. yüzyıl Türkçesi, 18.
yüzyıla kadar devam eden küçük ünlü uyumunun olmaması, damak n’sinin ancak 17. yüzyılda ortadan
kalkmaya başlaması; çokluk birinci şahıs eki –vUz, gelecek zaman eki –Isar, bildirme eki -durur,
pekiştirme eki –gIl, zarf fiil ekleri –UbAn,- IcAk, -gAç’ın 16. yüzyıl boyunca kullanılması ile önceki devirlere
bağlanır (Ercilasun, 2008. s. 458-460). Öte yandan Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinden ayrılarak birçok
Türkçe kelime yerine Arapça ve Farsça deyimler, kelimeler ve uzun tamlamalar kullanılır.
16. Yüzyılda Edebiyat ve Muhit
Halk şiiri ve nesrinin de varlığını sürdürdüğü 16. yüzyılda Türk edebiyatını ağırlıklı olarak Divan şiiri
ve nesri temsil etmiştir. Nitekim Divan şiiri en olgun örneklerini 16. yy. ile 19. yüzyılın ilk yarısı arasında
verir.
Divan edebiyatının dili devirlere, şairlere ve eserlere göre bazı farklılıklar gösterirse de aynı
kaynaklardan yararlanma, aynı estetik anlayışı benimseme gibi hususlar öne çıkar. İlk dönem şiirleri dil
yönünden daha sade, konuşma diline daha yakın, yabancı kelime ve dil bilgisi biçimlerinden oldukça
uzaktır. Ancak bu şiirler -bazı örnekler dışında- sanat yönünden daha zayıf olarak değerlendirilir

1

Bu dönem için faklı adlar kullanıldığını söyleyen ve Batı Türkçesinin ilk dönemi için “Eski Oğuz Türkçesi” terimini öneren A. Bican
Ercilasun’a göre Eski Oğuz Türkçesi, 13. yüzyılda gelişimini tamamlayarak yazı dili hâline gelmiştir. Ayrıca adlandırma ile ilgili bir
değerlendirme için bk. (Tamir, 2013)
2
Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılan dönem, kendi içerisinde dil özelliklerinin yardımıyla belli alt sınıflara ayrılabilir. 15. yüzyıl
ortalarından 16. yüzyıla kadar olan ve Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinin yerlerini yavaş yavaş yenilerine bıraktığı geçiş devresi
anlamında Başlangıç Dönemi; yeni dil özelliklerinin yerleşip yaygınlaştığı, Türkçenin işlev alanlarının genişlediği, ama halk dilinden
uzaklaştığı 16. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar Klasik Dönem; 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyılın başına kadar olan, yeni bir
standart dilin gelişmeye başladığı Yenileşme Dönemi ve son olarak 20. yüzyılın başından Cumhuriyetin kurulmasına kadar olan
süreyi içine alan ve günümüzdeki dilden çok farklı olmayan Türkiye Türkçesi gibi (Demir & Yılmaz, 2003).
3
15-16. yüzyıllar arasını Başlangıç Devri Osmanlıcası, 16-19. yüzyıllar arasını Klasik Devir Osmanlı Türkçesi, 19. yüzyılın ortasından
20. yüzyılın başına kadar devam eden devreyi de Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi diye adlandırmak da mümkündür (Özkan, 1995.
s. 36-41)
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(Gözütok, 2000. s. 1-3).
16. yüzyıl için Türkler adına Anadolu’dan dünyaya yayılımın Doğu kanadının tamamlandığı,
Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 yıl süren saltanatının da yüzyılın en parlak dönemi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu dönemde Kanuni ile Türk’ün büyük yürüyüşü hızlanmış; ekonomide, siyaset, askerlik ve
kültür hayatında birçok gelişme ile Osmanlı Türk’ü zirveye yönelmiştir. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar
olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine
hükmetmesi ile Türkçe de Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde gelişme
ve yayılma imkânı bulmuştur.
Bir devrin başarı ya da başarısızlıkları birbirinden bağımsız düşünülemez. 16. yüzyılın askeri ve
siyasi başarıları benzer şekilde güçlü ve zengin bir kültür hayatına vesile olmuştur. Anadolu Türklüğünün
coğrafi sınırlarını alabildiğine genişlettiği bu dönemde İstanbul başta olmak üzere Bağdat, Bursa, Üsküp
gibi merkezlerde edebiyat büyük gelişme gösterir. Hükümdardan başlayıp varlıklı insanlara uzanan, bilgin
ve sanatçıları koruma tutumu gelişir. Sanatçıların, bilginlerin kendi iş yerlerinde ve devlet büyüklerinin
konaklarında; yeni kurulmaya başlayan kültür evi işlevi gören kahvehanelerde yapılan sohbetler,
tartışmalar pek çok sanatçının yetişmesinde, gelişmesinde etkili olmuştur.
Bu dönemde mimaride adını tarihe Şehzade-Selimiye-Süleymaniye üçlüsüyle yazdıran Sinan,
fetvalarıyla imparatorluğun idaresinde Padişahın yanında Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Aşıkpaşazâde,
Kınalızâde, Türkçe sevgisini ve Türkçe yazma arzusunu dualaştıran Fuzûli1, padişahla nazireleşen Baki
(Şen, 2006), Hayali, Taşlıcalı Yahya Bey gibi şiirde kendi çapında bir zirve teşkil eden şairler yanında
Karacaoğlan, Köroğlu, Öksüz Dede Anadolu’dan seslenen Türkçe oluyordu. Türkçe, 16. yüzyılda zengin
bir edebiyat birikimini ortaya koyuyor, her sahada gelişiyor ve telif ürünlerle hayat buluyordu.
Muhibbi
Türkçe ve Farsça divan sahibi Muhibbi, bir sultan şairdir2. Türkçe divanında dört bin kadar şiiri
olup Türk edebiyatında en çok şiir yazan hükümdar unvanına da sahiptir (Yavuz, Direkci vd. 2014’den
aktaran Çavdar, 2015. s. 354).3 Divan, gerek içerik gerek dil bakımından farklı çalışmalara konu olmuştur.
Şairin eseri, kendi duygu ve düşünce dünyası kadar bu dünyayı şekillendiren sosyal hayatı, kabul
ve algıları da yansıtır. Ancak bir eser bütün bunların yanında ve daha nesnel bir şekilde dilin özelliklerini
takip etmeye fırsat verir. Bu anlamda bir şair Sultan olan Muhibbi’nin Divan’ı da hem kendisinin hem de
devrinin dil özelliklerini değerlendirmeye imkân verir. Nitekim Divan’ın, yazıldığı yüzyıl itibarıyla Klasik
Osmanlı Türkçesi Dönemi’nin başlarına ait bir metin olduğu belirtilmiş, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nin
dil hususiyetlerinin büyük ölçüde korunduğunu gösteren örnekler içerdiği çeşitli çalışmalarla
gösterilmiştir.
Gülmez ve Direkçi (2017), Kemal Yavuz ve Orhan Yavuz tarafından 2016 yılında yayımlanmış
Muhibbi Divanı üzerinde yaptıkları ayrıntılı çalışmada Muhibbi’nin başta EAT olmak üzere Azerbaycan ve
Çağatay Türkçesine özgü şekil ve kelimeleri kullandığını tespit etmiş; söz varlığı başlığı altında
inceledikleri kelimelerin neredeyse tamamının Eski Türkçedeki kullanıma uygun olduğunu söylemişlerdir.
Burada söz varlığından hareketle ilave bazı dikkatler paylaşılmaya çalışılacaktır4.
Divan’da dikkat çeken bazı kullanımlardan örnekler verilecek olursa burada o zamirinin Eski
Türkçe ve EAT’deki şekli ile kullanıldığını söylemek gerekir.
Ata gör gam oklarını dostum iç kabzdan

1

“İtdün füseha-yı Acem’i İsî-dem /Men Türk-zebandan iltifat eyleme kem” [Acem fasihlerinin sözlerini İsa nefesi gibi cana can
katan bir güzelliğe ulaştırdın. Ben Türk’üm, (Türk diliyle yazmak istiyorum) benden de iltifatını esirgeme.] (Banarlı, 1983. s. 543).
2
Türkiye kütüphanelerinde 30 civarında nüshası bulunan Muhibbi Divanı’nın ilk basımı Adile Sultan’a ait iken (1303), ikincisi
Coşkun Ak (1987, ikinci baskı 2006) ve sonuncusu Orhan Yavuz-Kemal Yavuz tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bkz.
(Çavdar, 2015) ve (Yılmaz, 2016).
3
Yavuz, O., Direkci, B., vd. (2014). Muhibbî Dîvânı, bölge yazma eserler nüshası (inceleme-metin-tıpkıbasım). Konya: Palet Yayınları.
4
Örnekler Coşkun Ak (2006) Muhibbi Divanı 1. ve 2. Ciltlerden alınmıştır.
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Aña kurban olayım tek yâ kaşun yâ salmasun.1
Benzer şekilde düzlük-yuvarlaklık uyumu dışındaki “okınur, dıkanup, dimiş” gibi kullanılışlar
yanında EAT özelliği olarak yokluk bildiren –sIz yapım ekinin “gül yüzünsüz” örneğinde olduğu gibi zamir
n’sinden sonra geldiği örnekler (Üstüner, 2001); kamu, tan, özge/ayruk, öndin, ur-, irgür-, sun-, yu- gibi
bugün için eskicil kelimeleri bulmak mümkündür. Söz gelimi bugün sun- fiili “takdim etmek ve vermek”
anlamlarında kullanılırken Divan’da daha 11.yy’da Kutadgu Bilig’deki el uzatmak anlamı ile geçer.
Mârdur zülfinden ey dil kıl hazer
Sunma el ol sünbil-i terden yana.2
Benzer şekilde kande [nerede] ve kaçan[ne zaman] yanında kimsenem kelimesi de eskicil
söyleyişlere örnek verilebilir:
Derd-i ışkunda Muhibbi ne bela çekdüğimi
Kimsenem yokdur ide halümi âgâh sana.3
Divan’daki söz varlığının niteliği, 16. yüzyıl Türkçesi açısından dâhil olduğu geleneği ağırlıklı olarak
yansıtır. Bu dönemde Divan sanatçıları arasında halk motiflerini, halkça söyleyiş özelliklerini yansıtan
sanatçılar olmuştur. Onlar, günlük hayata dayalı mecazları, yaşantı parçalarını, âdetleri işlemiş; bunlarla
eserlerine renk katmışlar; bu unsurlar da edebiyata yansıdıkları oranda varlık göstermiş, eserlere
zenginlik katmışlardır. Muhibbi de Divan’da yer alan şiirleri itibarıyla değerlendirildiğinde dönemi için
anlaşılır bir dil kullandığı, kimi gazellerinde hiç yabancı şekillere yer vermediği, günlük konuşma diline,
halk şiirlerinde rastlanacak ifadelere yöneldiği söylenebilir. Bunu yaparken deyimler, kısalmış kalıp
ifadeler, atasözleri ve zaman zaman ayetlere telmihte bulunduğu örnekler vardır.
Nigara kûyuna varsam seg-i kûyun gelür karşu
Ezelden aşina diyü tuz ekmek hakkını gözler.4
Yârı ağyar ile gördükde Muhibbi itdi ah
Didi kim olmaz imiş âlemde bi-hâr gül.5
Ağla ey çeşm ağla ta kim yuyasın isyanunı
İnle ey dil inle her dem başını taşlara kak.6
Başum gözüm üstine itme hâr-ı müjgândan hazer
Yaşun ile nerm olsun diyü itdum ıslamak.7
Bir peri-ruhsar sevdüm kim göre bu hastei
Aklı ya cin tutmuş benzer diyü başın tuta8
Kapına hicab ile yüzin sürdi Muhibbi
Kimseye değil lik sana can ile muhtaç.1

1

“Dostum, iç kabzadan yan bakış oklarını atmaya devam et. Ona kurban olayım, yeter ki yay kaşın elinden bırakmasın.” C.1, s.626.
“Ey gönül, yılan gibidir ( sevgilinin saçından) sakın; o taze sümbülden yana el uzatma.” C.1, 71.
3
“Muhibbi’nin senin aşkının derdinden neler çektiğini, halini sana ulaştıracak kimse yoktur.” C.1, s.62.
4
Bunun “nemek hakkı” şeklinde Farsça tuz kelimesi ile kullanılmış örneği de mevcuttur: Sine zahmına anınçün acı yaşlar
dökerem/Dimesünler ki nemek hakkın feramus eyleyem” C. 2, s. 589, C.1, s. 294.
5
Muhibbi sevgiliyi başkaları ile gördükçe ah edip dünyada hiç dikensiz gül olmazmış dedi.” C.2, s.514
6
“Ağla ey göz, isyanını yıkayıncaya kadar ağla. İnle ey gönül, her an başını taşlara vur inle.” C.2, s. 434.
7
“Kirpiğinin dikeninden sakınma, başım gözüm üstüne. Yumuşak olsun diye yaşımla ıslattım.” C.2,s. 438.
8
“ Bu hastayı görsün diye bir peri yüzlü sevdim. Öyle bir peri yüzlüyü sevdim ki bu hastayı görenler aklı yok, cin tutmuşa benziyor
diye başını tutar.” C.1, S.163.
2
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Divan’da, atasözleri bakımından da halk arasında yaygın olan ve bugün de kullanılan örnekler
mevcuttur. Muhibbi bunları bazen “meseldür” diyerek aktarır, bazen doğrudan ifade eder:
Ey güzeller şahı zulm itme bugün uşşaka gel
Bu meseldür her ne kim kılsa kişi yarın görür.2

Ne ekersen añı biçersin Muhibbi hayr u şer
Cev eküben kendüm umup dime ekse cev değil.3
Her ne ekersen dilâ ahir biçersin añı.4
Görmedin didaruni sana muhabbet bağladum
Bu meseldür gözden öndin dirler aşıkdur kulak.*
Eyülerden eylük öğren sen de gayre eylik et
Bu meseldür kararur üzüme benzer çün üzüm.5
Dirler cefâ vü cevrini terk eyledi nigâr
Didüm ölür bir kişi kim koya âdetini.6
Sabr kıl dirler sabırla koruk helva olur.7
Himmetim başına hiçbir mürg olmaz hem-cenah
Çünkü pervaz eylemez şahbaz ile her bir gürâb.8
Divan’da yer yer kıssalara ve ayetlere de telmihte bulunan Muhibbi, bu vesileyle uyarıcı ifadelere
yer verir:
Cedd ü cehd ile nigâra irişe mi didüm ol
Geldi hatiften nida eydür illa ma sea9
Gördiler hâk olduğum yolunda ey âl-i cenâb
Reşk idüp dir ehl-i dil ya leyteni küntü türaba10
Muhibbi, halk inançlarını ve halk hikâyelerini de birer unsur olarak şiirine dâhil eder. Leyla ile
Mecnun’dan, yazıya geçirilmeden önce Anadolu destansı hikâyeleri arasında yer alan Azra ile Vâmık,
Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin ya da Mevlâna’nın muhtemelen sözlü kültür birikiminin ürünü olarak
Mesnevisine aldığı Ayaz ve Mahmut (Demirci, 2007) hikâyesine kadar halk ürünlerine defaatle Divan’da

1

“Muhibbi, utanıp kızararak, kapına yüzünü sürdü. Hiç kimseye değil lakin sana ihtiyaç duyuyor.” C.1, s. 119.
“Ey güzeller şahı gel bugün âşıklara zalimlik etme. Atasözü budur ki “kişi ne yaparsa yarın yaptığını görür” C.1, s. 294.
3
“Muhibbi iyi ve kötü ne ekersen onu biçersin. Arpa ekip buğday umarak, arpa ekse buğday olur deme.” C.2, s. 516.
4
“Ey gönül ne ekersen onu biçersin.” C.1, s. 84.
5
“İyilerden iyilik öğren, sen de başkalarına iyilik et. Bu bir atasözüdür ki üzüm üzüme baka baka kararır.” C.2, s. 556.
6
“Sevgili eziyet ve zulüm âdetini bıraktı derler, insan ölmeden huydan vazgeçmez dedim (Can çıkmadan huy çıkmaz dedim)” C.2, s.
614.
7
“Sabret, zira sabırla koruk helva olur derler.” C.1, s.146.
8
“Gayretimin doğanına hiçbir kuş erişemez; çünkü doğanla her bir kuş uçamaz.” C.1, s.73.
9
“ve insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır/ ve en leyse li’l insani illa ma sea.” [Necm 53/59].
10
“Keşke biz de toprak olsaydık /Ya leyteni küntü turaba” [Nebe 40]. C.1, s.73
2
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rastlanır.
Ayaz’a kul diyü isnad ederler
Ne kul belki kul oldu ana Mahmud.
Bu örneklerden olmak üzere halkın mezarlardaki otların ölü için dua ettiğine olan inancını da
geleceği merak ederek fal açtırma âdetini de Muhibbi’nin mısralarında bulmak mümkündür.
Kabrüm üzre gelicek naz ile ey serv-i sehi
İdeler sana dua cümle kıyahum sinema.1
Halk şiirinde “dedim-dedili şiir” olarak adlandırılan ve saz eşliğinde, koşma ve semaî şeklinde
söylenen şiirler, Klasik Türk şiirinde “müraca'a şiir” olarak adlandırılmaktadır.2 Dedim-dedi ifadeleri başlı
başına bir şiir oluşturabildiği gibi şiirin herhangi bir yerinde bir defaya mahsus da geçebilmektedir.3 Halk
edebiyatında 19. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Erzurumlu Emrah, 17. yüzyılda yaşamış Kul Nesimi,
Ercişli Emrah gibi isimlerin bu türde ürün vermiştir. Muhibbi de ağırlıklı olarak halk edebiyatı mahsulü
olan bu tür ifadelere şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Divanı’nda tamamı “dedim-dedi” üslubunca yazılan 6
tane şiiri mevcuttur:
Didüm aña ey bi-vefa nedür bu itdügün cefa
Didi ki bil ey mübtela benden saña oldı ata
Didüm ki sensüz ey sanem nedür baña bu derd ü gam
Didi anıñçün ben şahem kapumda sensen bir geda
Didüm ey na- mihriban ışk ehli ider terk-i can
Didi sakın sırru nihan itme olur ışkuñ heba.4
Son söz
Muhibbi Divanı, EAT döneminin dil özelliklerini büyük ölçüde taşıyan ve bu dönemin de
bağlandığı eski Türkçeden izler taşıyan, yazıldığı yüzyıl itibarıyla Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nin
başlarına ait bir eserdir. Bir “Sultan şair”in duygu ve düşünce dünyasını, birikimini yansıtması yanında
dönemin dil ve sanat özelliklerini göstermesi bakımından da önemlidir. Muhibbi Divanı, ayrıca Kanuni’yi
muhteşem yapan vasıfları somut bir şekilde görmeye imkân vermesi bakımından da okunmaya değerdir.
Zira Kanuni aynı zamanda tekrar tekrar her defasında yeniden yazılacak şahsiyetlerden biridir. Bir tarihçi,
bir edebiyatçı, bir sosyolog hakkında çok şey söyleyebilir.
Geleneği her aşamada yaşattığı Divan’ında zaman perdesinin ardından seslenirken
Kim bu şi’r-i dil-pesendi ele alup okuya
Rahmet anun canuna ki beni rahmetle ana.5 derken de bunu yapmaktadır.
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Şiir - İktidar - İdeoloji Bağlamında Aksu Dergisi
Hilal Özkaya
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 85 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Sanat ve iktidar ilişkisi bağlamında geçmişe bakıldığında aradaki sıkı bağ dikkat çekicidir. Selçuklu
döneminde şairlerin devlet himâyesi altında meliku’ş-şu’arâlık görevi yaptığı, Osmanlı döneminde de bu
görevin devam ettiği görülür. Osmanlı’da genel olarak padişahlar şairlere hâmilik yapar, onları devlet
himayesine alır. Padişaha yazılan medhiyeler, kasideler, çeşitli vesilelerle yazılan şiirlerin karşılığında
devletten maddi bir karşılık alan şairlerin bazılarının da şairliği meslek olarak icra ettiği, geçimini bu yolla
sağladığı görülür. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde sanatçı ile iktidar arasında Osmanlı dönemine
benzer bir bağ olduğu görülür. Cumhuriyetin kurucusu ve hâmisi Mustafa Kemal Atatürk için medhiyeler
düzülür. Resmî bayram törenleri, halkevleri kuruluş yıldönümleri için Kemalist ideolojiyi yansıtan,
inkılapları, ilkeleri, cumhuriyeti, halkevlerini, köyü, köylüyü anlatan ve yücelten şiirler yazılır.
Bu çalışmada Giresun Halkevi’nin yayın organı olan Aksu dergisinde yer alan, Cumhuriyet rejimini,
bu rejimin öncü kahramanlarını, halkevlerini, köyü, köylüyü ve cumhuriyete dair diğer unsurları ele alan
şiirler incelenecektir. Tarihten bugüne süregelen sanat ve iktidar arasındaki güçlü bağın ideolojik bir aygıt
olarak kullanımı bu izlek üzerinden sürülecektir. Böylelikle devletin himâyesi altında gelişen sanatın ve
sanatçının gizemli gücünün araçsallaştırılması yoluyla devlet ve sanatçının birbirini beslediği görülecektir.
Anahtar kelimeler: Devlet, Şiir, İdeoloji, Aksu Dergisi.

AKSU MAGAZINE IN THE CONTEXT OF POEM-GOVERNMENT-IDEOLOGY
When examined history in the context of art and government, their tight junction is remarkable.
In the period of Seljuq Empire, poets carried out a duty as master of poets (meliku'ş-şu'arâ) under the
auspices of the state and the duty were continuing at the Ottoman Period. In Ottoman Empire,
padishahs were always protector for poets and were taking them under state's protection. Some poets,
who have received money in return for writing praises, eulogiums and poems through various reasons
for padishahs, have performed poesy as a job and earned their keep with the way. When it comes to the
process of republic, there was similar connection between artist and government with Ottoman Empire.
Praises were written for Mustafa Kemal Atatürk, who was the founder and protector of republic. Poems,
which have reflected Kemalist ideology and exalted revolutions, principles, republic, community centers,
village and villagers, were written for official holiday ceremonies and anniversaries of establishment of
community centers.
In the study poems, which is in Aksu magazine -media organ of Giresun community center- and
discuss regime of republic and its leading characters, community centers, village and villagers, the other
factors of republic, will be observed. The use of strong bond between art and government, which is
continual from past to present, as an ideological instrument will be examined through the path. So that,
it will be seen that the government and artist support each other through instrumentalisation of the
mysterious power of art and artist, which is developing under the protection of the government.
Key words: Government, Poem, Ideology, Aksu Magazine.
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Giriş: Şiir – İktidar – İdeoloji / Şair - Devlet İlişkisi
İnsanın iç dünyasında yaşadığı duygu yoğunluğunun dışarıya aksidir şiir. Bunun yanı sıra
düşünceler, fikirler, istekler, temenniler kulağa hoş gelecek, insanda coşkunluk, hüzün, acıma gibi farklı
duygular uyandırabilecek bir şekilde şiirle aktarılabilir. Ancak şiirin farklı amaçlar için özellikle fikirleri
yaymada bir araç olarak kullanılması onun sanat değeri konusunda tartışmalara sebep olur. 1 Buna
rağmen geçmişten bugüne, şiirin, devletlerin devamlılığını sürdürmekte etkin bir şekikde kullanıldığı
görülür. Bu anlamda devlet ve şairler arasındaki tarihî ilişkiye bakmak faydalı olacaktır.
Halil İnalcık Hoca’nın Osmanlı Devleti’ndeki şair - devlet ilişkisini ortaya koyduğu Şair ve Patron
adlı Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme’si, şiir - iktidar ilişkisi açısından
önemlidir. Eser, Max Weber’in patrimonyal devlet yapısıyla temellendirilir. Buna göre Ortaçağ’ın monarşi
devletleri patrimonyal yapıdadır. Yani, egemenlik gücü, mülk ve teba, mutlak biçimde hükümdar ve
ailesine ait sayılır. Sadece onun lütuf ve inayetine erişenler toplumun en şerefli ve zengin tabakasını
oluşturur. Hanedanlar ise azametini göstermek için sadece muhteşem saray değil, ilim ve sanata hamilik
yapma yarışı içine girer (İnalcık 2013: 8).
Patrimonyal devlette yüksek kültürün sadece Yüksek Saray Kültürü şeklinde var olduğu görülür.
Saray şerefin, şöhretin, itibarın, servet ve becerinin tek kaynağı ve sığınağı olur. “Osmanlı’da en yüksek
mimar, sarayın mimarbaşısı, en iyi kuyumcu, sarayın kuyumcubaşısı ve en gözde şair, padişahın ilgi ve
lütfuna lâyık görülen sultân’uş-şu’arâ idi. Bilgin ve sanatkâr; hükümdarın prestijini, sarayın nâm-u-şânını
yüceltmek için gerekli ögeler sayılırdı” (İnalcık 2013: 8). Padişahın da bu lütufta bulunabilmesi için
sanatla ilgilenmesi, sanatçının değerini ölçebilecek sanatsal zevke sahip olması gerekir. Bu yüzden
padişahlar küçük yaştan itibaren özel bir eğitime tabi tutulurlar. Sonucunda da Osmanlı padişahları aynı
zamanda birer şair olur. Fatih Sultan Mehmet, Avnî; Yavuz Sultan Selim, Selim ve Selimî; Kanunî Sultan
Süleyman ise Muhibbî mahlaslarıyla şiirler yazan ve divanları bulunan padişahlardan birkaçıdır (Kut,
2000: 161). “Divan sahibi şair hükümdarlar olmasa idi; Türk edebiyatının büyük dehâları belki ortaya
çıkmazdı” (İnalcık 2013: 8). Şiir bakımından oldukça donanımlı olan bu sultan şairler, diğer şairlere
patronluk yaparlar. Bu “Kültür Patronajı” geleneğinin Ortaçağ İran’ı ve Orta Asya’da çok gerilere gittiği,
daha sonra Türk – Moğol devletlerinde yeni medeniyeti benimsemek için uygulandığı öğrenilir (İnalcık
2013: 9).
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.”
Diyerek kendisinden yüzyıllar sonra yaşamayı sürdüren Kanunî gibi şair patronlar yetiştiren bu
devlet politikası, dönemin yetenekli şairleri için bir umut kapısı olur. Şairler en güzel beyitleriyle padişaha
kendini beğendirme, devlet himayesi altına girme yarışı içine düşerler. Şairlik, böylelikle saray içinde bir
meslek halini alır. Geçimini bu yolla sürdüren şairler vardır.2 Bir şair, Sultanu’ş-Şu’arâ seçilmek ve “in’am”
denilen bahşiş almak için, önce şu’arâ meclisine çağrılır ve padişaha kaside sunar. Takdire layık görülürse
o mertebeye erişir ve bahşiş alabilir. Bu bahşiş çeşitli türlerde olabilir.3 “Kaside sunan şairlere câize, çoğu
zaman gümüş akça (nadiren altın sikke) olarak ve/veya yünlü veya ipekli hil’at verilirdi. Divan dilinde
1

Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir görüşleri gibi.
Bağış alan şairlerin adı, mesleği ve menşei hakkında bilgi veren in’am defterlerinde mesleği sadece şairlik olan pek çok isim
olduğu görülmektedir. Bk. İnalcık 2013: 70-71.
3
“Sultan mesleğine göre, münşi ise kâtipliğe, ulemadan ise müderrislik, kadılık gibi bir ilmiyye mansıbına veya vakıf hizmetine
tayin eder; asker ise tımar zeamet veya hâssına terakki verir” (İnalcık 2013: 26).
2
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ulema ve şairlere yapılan para bağışına, in’âm, câ’ize, hil’ata câme denir” (İnalcık 2013: 26). Padişahın
yanı sıra yüksek mertebelere erişmiş şairler de başka şairleri yanlarına alabilmektedir (İnalcık 2013: 14).
Kaside sunmak dışında dilden dile dolaşan şiirlerle bahşiş alan şairler de olmuştur.
Sundukları kasidelerle padişahın takdirine mazhar olan şairler şan, şöhret ve rahata ulaşır.
Yaşamının ilk dönemlerini zorluklar içinde geçiren Kanunî dönemi şairlerinden Bâkî, padişahın takdirini
almayı başarmış, en yüksek makamlara getirilmiş ve hayatını refah içinde sürdürmüştür. Diğer taraftan
Fuzûlî ise sürekli kendine bir patron arayışı içindedir. Onun Şikâyetnâme adlı mektubu bu açıdan önemli
bir belgedir (İnalcık 2013: 53). Şiiriyle devlete tutunanların, tutunmaya çalışanların yanı sıra şiirinin
gazabına uğrayan şairler de olmuştur. Bunlardan biri olan Nef’i ünlü hicvi Siham-ı Kaza’sıyla canından
olmuştur.
Halil İnalcık Hoca, “Matbaanın geniş kitlelere okuma imkânı verdiği, böylece edebî ve ilmî
eserlerin, yazarına geçimi için yeterince gelir kaynağı sağladığı dönem gelinceye kadar bilgin ve sanatkâr
hükümdarın ve seçkin sınıfın desteğine muhtaç idi” (İnalcık 2013: 8) der. Dönemi için oldukça yerinde
olduğu görülen bu tespitin, matbaanın geniş kitlelere okuma imkânı verdiği zamandan sonrasına ayrıca
bakmak gerekir. Sanatçı ve ilim adamı bu dönemden sonra yazarak geçimini sağlayabilmiştir? Bunu
sanatçı ne kadar, bilim adamı ne kadar yapabilmiştir? Aslında matbaanın ve basının gelişinden bu yana
bakıldığından yazarların başlıca sorununun maddî imkânsızlıklar olduğu görülür. Siyasî baskılar bir yana,
parasızlık dolayısıyla kapanan yayın organları olmuştur. Pek çok sanatkâr geçimini sağlamak için başka
işlerde çalışmak zorunda kalmış, sanatını icra edememiş, parası olmadığı için eserlerini bastıramamıştır.
Ders kitapları ya da popüler roman gibi bir dönem revaçta olup daha sonra unutulan eserler yazmak,
gazetelerde tefrikalar yayınlamak kalem ehli için para kazanmanın başlıca yollarıdır. Ama bunların ne
kadarının geçimini tamamen bu yolla sağladıklarına bakmak gerekir. Gazeteciliği, yazarlığı bir meslek
olarak sürdürmek mümkündür. Fakat Osmanlıdaki gibi mesleği şairlik olan birine daha sonraki
dönemlerde rastlamak belki de imkansızdır. Bu duruma kabaca bakıldığında aslında sanatkârın her
dönemde bir hâmiye, patrona, devlete sırtını dayama ihtiyacı duyduğu söylenebilir. Bu anlamda sanatkâr
Osmanlı’da hükümdarın ve seçkin sınıfın desteğine muhtaçken, Cumhuriyet Dönemi’nde de egemen
sınıfın desteğine muhtaçtır. Zira artık sahnede bir de “ideoloji” denen fikirsel ayrılıklar bütünü vardır.
Egemen sınıfın ideolojik söylemlerini dillendirmeden ya da karşıt söylemlerde bulunarak yaşamak sanatçı
için pek de kolay olmayacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tek egemen güç olarak Kemalist ideolojinin
söylemleri şairlerin dilinde olacaktır.
Kemalist ideoloji; temelde Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik, Halkçılık ve İnkılapçılık
şeklinde belirlenen ve “altı ok” temsil edilen altı ilkeye dayanır. “Kemalizmle önerilen düzen de laik
modern ve Batılı yeni bir Türk kimliğinin yaratılmasına ve Türk ulusunun bölünmemiş, türdeş ve uyumlu
bir bütünlük olarak temsiline dayılı bir düzendir” (Başbuğ 2013: 36).
Sanatın ideolojileri yaymakta bir araç olarak kullanılması, geçmişten bugüne tartışılan önemli bir
konudur. Fransız Marksist Louis Althusser, konuyu kuramsal olarak ele alır ve önemli tespitler sunar. İlk
olarak Fransız Devrimi ile birlikte ortaya çıkan “ideoloji” farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır.1 Genel
olarak insanlara, hayata farklı açılardan bakmayı sağlayan, onların davranışlarını yönlendiren düşünceler
olarak tanımlanabilecek ideoloji kavramını Althusser, “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları” kitabında
nedeni, niçini ve nasılıyla derinlemesine ele alır. Marksist devlet teorisine göre sınıf mücadelelerin hedefi

1

İdeolojinin belirgin üç anlamı şöyle sıralanabilir: 1. “Herhangi bir doğruluk veya yanlışlık içermeyen ve bireylerin dünyayı
algılayışlarında bir pencere işlevi gören fikirler ve kavramlar bütünü.” (İdeolojinin yorumsuz ve en yaygın anlamı sayılabilir.) 2.
“Boyunduruk altına alınanları sisteme itaat etmeye zorlamada kullanılan ve onlarda ‘yanlış bir bilinç” yaratan egemen sınıfın
yaydığı yarı-doğru argümanları da içerebilecek fikirler, söylemler ve eylemler bütünüdür.” (Negatif Marksist tanımlama da
denilebilir ve Althusser de bir yönüyle bunu kullanmıştır.) 3. “Ezilenleri bir araya getirebilecek ve onlara kolektif hareket kabiliyeti
kazandırabilecek hegemonya karşıtı bir fikir sistemi.” (Pozitif tanımı denilebilir). (Başbuğ 2013: 28).
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devlet iktidarıdır. Bütün siyasal sınıf mücadeleleri devlet çevresinde döner. İktidarlar değişebilir ama
devlet aygıtı yerinde kalır (Althusser 2014: 48). Devlet iktidarını elinde tutan sınıf devlet aygıtlarını kendi
sınıfsal hedefleri doğrultusunda kullanır. Althusser bu devlet iktidarı ve devlet aygıtı arasındaki ilişkiyi
açarak kuramı genişletmek ister. Ona göre egemen sınıfın iktidarı elinde tutmak için yararlandığı iki aygıt
vardır. Birincisi Baskıcı Devlet Aygıtı, ikincisi Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA’lar)’dır. Hükümet, idare,
ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler vb. Baskıcı Devlet Aygıtı olarak adlandırılır (Marksist teori buna
sadece Devlet Aygıtı der). Baskı sözcüğünü kullanmasının sebebi de bu aygıtların en azından uç
durumlarda (sadece fiziksel değil idari baskı da olabilir) şiddet kullanarak işlemesidir. Devletin İdeolojik
Aygıtları ise birbirinden ayrı ve uzmanlaşmış kurumlardır ve daha çok egemen ideolojiyi kullanarak
işlerler (Althusser 2014: 50-53). Bunlar:
“Dinsel DİA (farklı kiliseleri oluşturduğu sistem),
Okul DİA’sı (farklı, gerek özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem),
Aile DİA’sı,
Hukuki DİA,
Siyasal DİA (değişik partileri de içeren sistem),
Sendikal DİA,
Haberleşme DİA’sı (basın, radyo-televizyon vb.),
Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)” (Althusser 2014: 50-51).
Althusser’in saydığı bu aygıtlar içinde ona göre en güçlü olanı Okul DİA’sıdır. Çünkü her türlü
erdemli davranış aileden, kitaplardan, filmlerden öğrenilebilir. “Ama başka hiçbir ideolojik devlet aygıtı,
yıllar boyunca haftanın 5-6 günü 8’er saat, kapitalist toplumsal oluşumun çocuklarının tümünü, zorunlu
(ve, en azından böyle olmalıdır, bedava) olarak dinleyicisi yapamaz” (Althusser 2014: 62). Tüm bunlardan
hareketle, Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumu kalkındırma projesi olarak hayata geçirilen, Cumhuriyet
düzenini, Atatürk ilke ve inkılaplarını, bir diğer anlamıyla da egemen siyasal sınıfın ideolojisi olan Kemalist
ideolojiyi halka anlatmayı ve benimsetmeyi amaçlayan eğitim kurumları olan halkevleri de Althusser’in
deyimiyle devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak, Okul DİA’sı olarak kullanılmıştır, denilebilir.
“Halkevsiz kent, yağmursuz tarladır” (Zeyrek 2006: 19) düşüncesiyle yurdun dört bir yanına
dağılmış olan halkevleri, Kemalist ideolojiyi yaymakta kullanılan pek çok DİA’yı da kendi çatısı altında
bileştirmiştir. Bu anlamada halkevi dergileri haberleşme DİA’sı; Kemalist ideolojiye ait unsurları içinde
taşıyan, onu kitlelere yaymak ve devlet iktidarını sürdürmek için yazılan şiir, tiyatro gibi edebî türler de
kültürel DİA’lar içinde sayılabilir ve halkevi dergilerinin içinde önemli bir yer tutarlar.
İktidarın, yurdu kalkındırma projesi olarak kurduğu halkevleri ve yayınları, pek çok sanatçının
yetişmesinde ön ayak olmuş, dönemi için bir “edebiyat okulu” işlevi de üstlenmiştir. Halkevi dergilerinin
heveskâr sütunlarında yazı hayatına başlayan pek çok sanatçı, daha sonra Türk edebiyatının yetkin
kalemlerinden biri olur. Ünlü edebiyat eleştirmeni Fethi Naci Kalpakçıoğlu bunlardan biridir (Özkaya
2018: 105). Bunun yanında devlet tarafından kalkınma projesi dahilinde çalışmak için görevlendirilen
dönem sanatçılar vardır. Behçet Kemal Çağlar bu isimlerin başında gelir. “İyi bir şair olduğu için değil zaten iyi bir şair hiç olmadı. Ama Cumhuriyet’in ‘iyi şair dediğin böyle olur’ diye seçtiği biri(dir) (…). Ya da
Faruk Nafiz diyelim. Onlar Kemalist projenin içinde duran, buna bağlanmış militanlardı (…) (Belge 2018:
212). Mehmet Emin Yurdakul’un da ölünceye kadar (1944) sürekli ‘tek-parti’ milletvekili seçilmesinin seçtirilmesinin- tek nedeni “şairliği”ydi (Belge 2018: 245). Projenin bir ayağında da devlet tarafından
yurtdışına eğitim için gönderilen ve geri dönüşte ülkenin kalkınmasına ve kültür hayatına yön veren ilerici
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aydın sanatçılar bulunur. Bunların başında çevirmen, öğretmen, yayıncı, belgeselci, deneme yazarı gibi
çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Sabahattin Eyuboğlu gösterilebilir.1 Halkevi dergileri, Kemalist ideolojinin
hizmetinde söylemleriyle, iktidarın hâmiliğinde olan burada adı geçen ve daha pek çok sanatçıyı
birleştiren bir çatı görevi görür. Attilâ İlhan, Ülkü dergisinin Garip şairlerine zamana göre iyi telif hakları
vererek onları koşma, tekerleme varsağı yazmaya özendirdiğini belirtir (İlhan 1993: 214). Devlet-şair
arasında belirtilen ekonomik ilişki bu çatıyı elbette daha cazip kılar. İlhan ayrıca, “Osmanlı geleneğinde
divan şairi paşalarla beylerin, halk şairi eşkıyayla köylerin himayesindeydi. Cumhuriyet şairi, milletin
himayesinde olacaktı; nedense, sık örselenen ‘üvey evlât’ muamelesi görüyor” (İlhan 1993: 230) der.
Daha sonra Meşrutiyet’ten gelen Yahya Kemal gibi şairlerin daha uzun, Hasan Hüseyin gibi şairlerin daha
kısa yaşadığını belirtir. Bu örneklerle bir bakıma himaye altında olmayan şairin yaşam koşullarının
zorlaştığı ve ömrünün kısaldığı anlamına gelebilir.
Halkevleri on dokuz yıl boyunca (1932-1951) başta genel yayın organı olan Ankara Halkevi dergisi
Ülkü olmak üzere, İstanbul Halkevi dergisi Yeni Türk, Trabzon Halkevi dergisi İnan ve Giresun Halkevi
dergisi Aksu gibi genel ve yerel özellik taşıyan yayınlarla halka ulaşmışlardır. Dergilerde yer alan yazılar
daha önce de belirtildiği gibi cumhuriyet rejimi ve Kemalist ideoloji destekler minvaldedir. Bunların en
başında bu çalışmanın konusu oluşturacak şiirler gelir. Halkevi dergilerinin hepsinde halkevlerini öven ve
kutsallaştıran2; Atatürk ve İnönü gibi isimleri olağanüstü niteliklerle efsaneleştiren ve tanrısallaştıran;
Atatürk ilke ve devrimlerini yücelten, millî bayramların coşkularını dile getiren pek çok şiire rastlanır.
Ünlü ya da amatör şairler tarafından kaleme alınan bu şiirlerin sanatsal yönden zayıf oldukları görülür. Bu
da şiirin amaç değil bir araç, yani Kemalist ideolojinin bir aygıtı olarak kullanılmasından ve şairlerin
kendilerini devlet büyüklerine tanıtarak bir hâmi arayışı içinde olmalarından kaynaklanır. Burada, Giresun
Halkevi dergisi Aksu’daki halkevleri ve cumhuriyetin diğer unsurlarını söylem konusu yapan şiirler
incelenecek ve durum daha somutlaştırılacaktır.
Ayrıca şiir ve iktidar ilişkisi bağlamında, iki farklı iktidar ve sanat oluşumu, yani Birinci Yeni = Tek
Parti dönemi; II. Yeni = Demokrat Parti Dönemi (ya da iktidarı) şeklindeki bir eşleştirmeyle ortaya atılan
görüş, iktidarın sanatı yönlendirmesi açısından dikkat çekici tartışmalardan biridir (Belge, 2018: 244).
1. Aksu’daki Şiirlerde İdeolojik Söylemler
1.1. Halkevi Şiirleri
Bütün halkevi dergilerinde halkevlerinin işlevlerini anlatan, onları öven şiirlere rastlamak
mümkündür.3 Halkevi yıldönümü kutlamaları için yazılan şiirlerin daha çok halkevlerini insanlara daha iyi
tanıtmak, yaptıkları etkinlikleri anlatmak, “hatta şiir yazmakla devlet büyükleri tarafından tanınma” (Okay
2014: 10) amaçları taşınmaktadır. Şiirlerde daha çok Halk Partisi, Altı Ok, İnönü, Atatürk, İnkılâplar vb.
unsurlar yer alır. Aksu’da belirtilen amaçları taşıyan şiirlerden alıntılar şöyledir:
“Parlayacak bir gün yurdun bayrağı,
Hem şark ile garbın ta sınırında
Nur doğacak sahrasında kırında…
Ey halkevleri…
Sensin bu kudreti gösterecek sen,

1

Sabahattin Eyuboğlu’nun halkçılık, eğitim ve edebiyat anlayışı gibi dönemine ve gelecek kuşaklara ışık tutacak aydın kişiliği
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hatem Türk, Bir Mavi Yolcu Sabahattin Eyuboğlu, Serander Yayınevi, Trabzon, 2017.
2
Bk. Cüneyd Okay, Halkevleri İçin Medhiyeler Halkevi Şiirleri, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2014.
3
Bk. Okay 2014.
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Ey! Halkevi kutlu olsun vazifen” (Öğütçü 1940: 7).
Diğer bir örnek ise:
“Halkevi ülküsünde inkılâbın savaşı
Kuruluştan beridir, zafer onun yoldaşı.
En mukaddes davası halkı kalkındırmaktır
(…)
Halkevi, Türk gencine sıcak ana kucağı,
Halkevi, Türk gencinin en alevli ocağı.
Bu ocağın banisi Atatürkten hız alıp
Bu ocağın hamisi Milli Şeften iz alıp
Sarsılmayan inanla her kalbe gireceğiz.
Hem eser vereceğiz, hem zafer göreceğiz” (Bora 1940: 8).
Halkevlerinin dokuz kolunun görevlerini birer dörtlükle sıralanan “Yıl – Dönümü Derstanı” da
kurumların vasıfları, anlatır. Şiirde “Bir Halk partimiz var ki; O’nun altı baş-direnç / Başında ‘Altı Ok ışıklı’
Türk şafağıdır.” dizeleriyle parti övüldükten sonra halkevi kolları tek tek sıralanarak anlatılır. En son
mısrada da evlerin genel yayın organı Ülkü dergisinin birleştirici rolü dile getirilir:
“Ne söylesek yaraşır, A dostlar, Halkevine
Durma, koş ateşine tutuş, yan alevine
Gir de alış, ver can ile baş halk ödevine
Ülkü akıncılarının o tav ocağıdır” (Âşık Tekin 1946: 30).
Halkevlerinin milliyetçiliği yönü üzerinde duran bir başka şiirin son dörtlüğü şöyledir:
“Bu ocaktır bozkurtların yuvası.
Bu ocakta Asil Türkün (yasa)sı.
Kalmiyacak yurdun hiçbir tasası.
Herbirimiz bir eserin ustası” (İbrahim Dede 1947: ÖİK).
Halkevinin yaptığı faaliyetler ise bir başka şiirde şu mısralarla dile getirilir:
“Kimimiz her bir köyü dolaştık adım adım,
Kimimiz yoksullara yaptık gönülden yardım.
Kimimiz bilgi dolu müsamereler verdik,
Kimimiz bu ocağı bir okula çevirdik.
Kimimiz hastaların sarıldık yarasına,
Kimimiz köylülerin katıldık arasına.
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Kimimiz müze kurduk devrimleri yaşattık,
Kimimiz her bilgine altın kemer kuşattık (…)” (Bora 1941: 6) diye devam eder.
1.2. Millî Kahramanlar (Atatürk ve İnönü)
Kurtuluş Savaşı’nın önderleri ve cumhuriyetin kurucuları şiirlerde övgü ve minnetle anılır. Atatürk,
İsmet İnönü ve Mehmetçik şiirlerde anılan millî kahramanlardır. Özellikle Atatürk ve İnönü, şiirlerde
efsanevî bir kişiliğe bürünürler. Bazı şiirlerde Tanrı’nın niteliklerinin bu kişilere verilerek yüceltildikleri
görülür. Atatürk’ü “Kurtarıcı Bir Kahraman” vasfıyla anlatan bir örnek şöyledir:
“Millet Meclisi'ni de kudretindir yaratan,
Gece gündüz çalışdın ayrılmadın savaşdan.
Oldun, cumhuriyetin temellerini atan,
Vatanım sen, kurtardın istilâdan Ey Atam!” (A. Özçelik, 1940: 32)
“Dünyanın En Büyüğüne” başlıklı şiirde de Atatürk, bir “yaratıcı” olarak görülerek yüceltilmiştir.
“Gökler kara iken, gönüller kara
Sen büyük bir güneş, bir vatan oldun;
Bizi götürdün de bir ilkbahara,
Her şeyi yeniden yaratan oldun!” (Rifat Necdet 1933: 8).
Şiirlerde Atatürk kadar kendisinden söz edilen kişi İsmet İnönü’dür. İnönü savaşlarında gösterdiği
askeri başarısıyla kendisine Atatürk tarafından verilen soyadı, onun Millî Mücadele döneminde gösterdiği
başarının simgesi olur. Bu soyadıyla birlikte onun da şânı yürür, şahsına övgüler yazılır. Atatürk’ün
yoldaşı, “Millî Şef” olarak anılır. Aksu’da, İsmet İnönü’nün Giresun’a geldi günün anısına çekilen bir
fotoğrafın altına yazılan “İnönümüz” başlıklı şiir ona verilen kıymeti göstermesi açısından dikkat çeker.
Şiirin bir bölümü şöyledir:
“Kalbimizin içinde senin sevgin doludur.
Güttüğün yol, yolumuz; Atamızın yoludur.
Varlığınla yükseldi milletin büyük ünü…
Tarihin kadar yaşa, büyük İsmet İnönü!” (Bora 1940: 10).
“İnönü” başlıklı bir şiirde ise baş kahramanlarla birlikte egemen ideolojinin söylemi doğrudan dile
getirilir:
“Çakmak ‘İnönü’ Atatürk yurdu budur,
İlk hedefimiz Kemalizm yoludur.
Son hedefimiz İnönün uğrudur
Çünkü ölmek isteriz onun yoluna.” (Çankaya 1940: 62)
1.3. Cumhuriyet ve İnkılaplar
Cumhuriyet düzenin topluma getirdiği yenilikler, Atatürk ilke ve inkılâplarının toplum için ne
anlama geldiği şiirler aracılığıyla anlatılır.
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“Altıok meşalemiz, Halkçı, Cumhuriyetçi,
İnkılapçı, devletçi, Laik ve milliyetçi,
Amacı bu, andı bu, duygusu bu; her Türk’ün.
Emaneti bizlere büyük Şef Atatür’ün:
İstiklâli, ülküyü illebet yaşatmak,
Çelik bir kemer gibi yurdu bütün kuşatmak” (Bora 1940: 4).
Yeni düzende gençlik çok önemli bir yer tutar. İnkılapların ve yeni düzenin sürdürücüsü ve
geleceğe taşıyıcısı gençliktir. Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi” bu en belirgin şekliyle gösterir. Bu yüzden
gerek özne gerekse nesne olarak şiirlerde gençliğin önemli yer tuttuğu görülür. Cumhuriyetin gayesi
gençliğin dilinden şöyle dile getirilmiştir:
“Türküz.
Türk.
Başta İNÖNÜ,
Kalpte ATATÜRK
KEMALİZM yolcusuyuz.
Bu yolda ilerlemek,
Bu yolu ilerletmektir
Gayemiz.
Biz
ATATÜRK çocukları
Türk gençleriyiz” (Sunar 1946: 4).
1.4. Millî Bayramlar
Cumhuriyet, Gençlik ve Spor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları Cumhuriyet’in ilk yıllarından
bu yana kutlana gelen millî bayramlardır. Bu günlerin coşkusunu dile getirmek için pek çok şiir ve marş
kaleme alınmıştır. Bunların en başında Cumhuriyet’in 10. Yıl kutlamaları için yazılmış olan, Cumhuriyet’in
ilk on yılında yurtta yapılan yeniliklerin anlatıldığı “Onuncu Yıl Marşı”dır. Marş bugün de coşkuyla
söylenmeye devam etmektedir. Halkevi dergilerinde de bu bayram sevinci dile getiren şiirler önemli yer
tutar. Aksu’da 10. Yıl için yazılmış bir şiirin son dörtlüklerinde de benzer duygular dile getirliri.
“Mademki zinciri attın boynundan,
Dört yere dalbudak salsın sevincin;
Koşmak ta gülmek te hep senin için,
Çağlasın sevincin, aşsın boyundan.

On yıldır boy attın bir fidan gibi,
267

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Yeni bir incelik geldi süsüne;
Sen Cümhuriyeti tak ta göysüne
Gez topraklarında bir Arslan gibi” (Refik Fikret 1933: 9)
Çocukların geleceğin büyükleri olduğu ve onların bir milletin temel taşı, direği, can damarı
olduğunu dile getiren bir 23 Nisan şiirinin birkaç mısraı şöyledir:
“Düşün bir kere düşün; sana bir vatan veren,
Ceddine, milletine, tarihine şan veren,
Kahramanlar önceden, birer küçük erdiler,
Büyüyüp, ordu olup, eşsiz zafer verdiler” (Bora 1940: 9).
1.5. Köy ve Köylü
Halkevleri, Halkçılık ilkesi doğrultusunda öncelikle köyleri kalkındırmaya çalışır. Bu doğrultuda köy
gezileri düzenlenir ve yeni düzenin getirdiklerini köylülere anlatılır, köylü aydınlatılır. Gezilere zaman
zaman doktorlar da eşlik eder, hastalar tedavi edilir, ilaçlar verilir, okullara kırtasiye yardımı ve köylülere
maddi yardımda bulunulur. “Köylü milletin efendisidir” diye Atatürk’ün telkinleri doğrultusunda ziraî
kalkınmanın sağlanması için çabalanır. Şiirlerde de köy ve köylü farklı anlatımlarla ele alınır. Bahtiyar
Dayımoğlu’nun bir şiirinde köy enstitüsünde eğitim gören sevgilinin bir an önce köye dönmesi ve
öğrendiklerini köydeki insanlara anlatması istenir:
““Bir benim değil güzel hayalin
OldukçaBütün köyün gözünde tütüyor…
Evet ülküsünü sevdiğim,
Gelinler
Gelinlik kızlar,
-Kendilerine
Yeni yeni elişiler öğreteceğinden
Bekliyorlar
Yâr yolu gözcüsü
Sabırsız nişanlılardan da
Daha beter…” (Mayıs 1945: 26).
Köylünün padişah elinden, acı sözlerden, tekme ve kırbaçlardan kurtulduğunu dile getiren şiirde
“Vatanın köylüsüyüz / Bu en büyük şanımız / Dünyada her bucağa / Dökülmüştür Kanımız” (Mehmet
1934: 22) denilerek vatan savunmasında köylünün nice yıllardır mücadele ettiği ve sonunda cumhuriyeti
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kurduğu dile getirilir.
Aksu’da “Irgat Türküsü”, “Toprak Sevgisi” ve “Köye Doğru” başlıklı şiirlerde köyü ve köylüyü
anlatan diğer şiirlerdir1.
1.6. Memleket (Doğa şiirleri)
Devrimlerin halka ulaşması ve halktan kültürel değerlerin öğrenilmesi için bir köprü görevi gören
halkevleri, millî değerlerin canlandırılması ve farkına varılması için folklor çalışmalarına önem verirler.
Sahada mâni, türkü ve çeşitli geleneklere ait yapılan derlemeler Türk kültürünün devamı için oldukça
kıymetlidir. Yörenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek, halkta farkındalık yaratmak, milliyetçilik
duygularını kabartmak, vatan sevgisi aşılamak açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan Aksu’ya
bakıldığında da Giresun’un tarihi ve doğal güzelliklerinin dillendirildiği pek çok şiir görmek mümkündür.
Bu şiirlerden bir örnek şöyledir:
“Coşkun çağlayışına, içli yanık sesine,
Benim divane gönlüm öyle vurgun ki Aksu!
Bitmeyen dalgaların yemyeşil sinesine,
Saldığın hülyalarım öyle durgun ki Aksu” (Günaydın 1940: 18).
Bireysel duygularla birleşen “Dikmen Tepesi”, “Giresun’un Akşamı” gibi benzer Giresun şiirlerini
dergide bulmak mümkündür.2
1.7. Türklük
Milliyetçilik Kemalist ideolojinin başlıca ilkelerinden biridir. Topluma yurttaş olma bilincinin
aşılanması, millî kimlik farkındalığının sağlanması amaçlanır. Bu yüzden Türklük ve Anadolu tarihiyle,
coğrafyasıyla şiirlerde övgülerle söz edilen, yüceltilen unsurlardır. “Türklük Böyledir” başlıklı şiirde, Türk
milletinin vasıfları sıralanır: Tarihin çok eski zamanlarından bu yana çeşitli düşmanlarla göğüs göğüse
mücadele eden ve varlığını sürdürmeyi başaran Türk’ün en önemli varlığı ‘iman dolu göğsü’dür. Onun
Allah’a olan inancı ilk ve son güvendiğidir. Dört yanda at oynatıp Anadolu’da duran Türkler, yüzyıllar
boyunca dedeleriyle torunlarıyla vatanı müdafaa için savaşmıştır. Daha sonra cumhuriyet gönüllerde
yeşeren bir bahar olur. Türk askeri, kimsenin yerinde gözü olmadan, vatanın bekçiliğini yapar. Ninelerin
ninni söylediği küçük çocuklar “ya gazi ol ya şehit” diyerek büyütülür. Üzerinde Türklerin yaşadığı
Anadolu, çöl ortasında bir cennet gibi, tarihi şan dolu, dünyanın imrenerek baktığı bir coğrafyadır. Şair,
Türklerin ve Anadolu’nun pek çok vasfını sıraladıktan sonra:
“Gönül coştu çağlıyor tâ yürekten söyletir,
Söylemekle bitmeyen yüce Türklük böyledir” (Arseven 1947: 20) diyerek uzun şiirini tamamlar.
Malazgirt, Pilevne, Çanakkale, Sakarya gibi şanlı zaferlerin anıldığı, Türk dünyada ilelebet var
olacağını, asaletini, tarihinin temizliğini dile getiren bir başka şiir de şöyle biter:

1

M. Bahtiyar Dayımoğlu, “Irgat Türküsü’nden” (Şiir), Aksu, C. 3, S. 36 (Eylül 1945), s. 12.
M. Bahtiyar Dayımoğlu, “Toprak Sevgisi” (Şiir), Aksu, C. 3, S. 34 (Haziran 1945), s. 8.
Yalçın Kaya, “Köye Doğru” (Manzum Hikâye), Aksu, C. 1, S. 1 (Eylül 1933), s. 14-15.
2

Ayvası T. K., “Dikmen Tepesi” (Şiir), Aksu, C. 2, S. 15 (Nisan 1937), s. 27.
Salâh Durukan, “Giresun’un Akşamı” (Şiir), Aksu, C. 2, S.14 (Mart 1937), s. 33-34.
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“Türküm bu tek kelime bütün dünyaya bedel
Atilla, Cengiz, Timur, yakın tarihte Kemâl
Dünya çullansa bize bayrağımız istiklâl” (Ersan 1948: 19).
Sonuç
Şiirin gizemli gücünün, geçmişten beri şair ve devlet arasında kuvvetli bir bağ kurduğu
söylenebilir. Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletin kültür seviyesini yükseltmek amacıyla sarayın
şairlere ve şiire çok değer verdiği görülür. Padişah, dolayısıyla imparatorluk varlığını sürdürmek için şairin
en güzel övgülerine ihtiyaç duyar. Bu da şairleri padişah için en güzel şiiri yazma ve devlet himâyesine
girme yarışı içine sokar. Böylelikle şair de yaşamını sürdürmek için ekmek kapısı bulmuş olur.
Daha sonraki dönemde farklı fikir akımlarının doğması ve yönetim biçiminin değişmesi şair ve
devlet arasındaki sıkı ilişkiyi pek de etkilememiştir. Cumhuriyet devleti, bir diğer anlamıyla devlet
iktidarını elinde tutan ideoloji, yayılmak ve varlığını sürdürmek için yine şiirden, şairden yararlanmıştır.
“Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz” diyen Namık Kemal, “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur” diyen
Mehmet Emin Yurdakul da şiiri ideolojik bir araç olarak kullanmıştı. Fakat ucunda devlet himayesi olması,
şairler için iktidar ideolojinin söylemlerini dile getirmeyi daha cazip kılacaktır. Aksi takdirde şair için
yaşamak pek de kolay olmayacaktır.
Toplumu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak amacıyla kurulmuş eğitim-kültür kurumları olan
halkevleri, devlet iktidarının temel düşüncesi olan Kemalist ideolojiyi yaymak ve sürdürmek için ideolojik
bir aygıt olarak kullanılmıştır. Kemalist ideoloji yayılmak için, şiir gibi sanatsal türleri de kullanır. Bunun
uygulama alanlarından biri ve en önemlisi halkevi dergileridir.
Halkevi dergilerdeki şiirlerin önemli bir kısmı evlerin amaçlarını anlatmak ve onları tanıtmak,
Atatürk ve İnönü gibi cumhuriyetin baş kişilerini övmek, ilke ve inkılapları topluma tanıtmak, halkta millî
farkındalık yaratmak adına Türk’ü ve Türklüğü yücelten ve benzeri pek çok şiire rastlamak mümkündür.
Şiirleri en dikkat çekici yönü sanatsal taraflarının değil fikirsel taraflarının ağır basmasıdır. Böylelikle
Kemalist ideoloji yayılmayı ve devamlı olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda şairler de devlet
büyüklerine yaranma çabasındadır.
Sonuç olarak denilebilir ki, şiir hem devlet hem de şair tarafından varlıklarını sürdürmek için bir
araç olarak kullanılmıştır. Aksu dergisinde küçük bir örneğiyle görülen şiir-iktidar-ideoloji arasındaki
ilişkinin daha geniş bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
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Trabzon’un Kültürel Bir Değeri: Akın Dergisi
Neslihan Bodur
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 87 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öz
Cumhuriyet ideolojisi ile birlikte yeniden doğan Türkiye devleti, halkını her konuda eğitmek, hep
birlikte kalkınmak adına çeşitli projeler üretmiştir. Bu projelerden biri, ilhamını 1908’de kurulmuş “Türk
Derneği”, 1911’ de “Türk Yurdu Derneği” ve 1912’de “Türk Ocağı” adlarıyla devam eden derneklerden
alarak 19 Şubat 1932’de açılan “Halkevleri” olmuştur. İlk olarak 9 ilde açılan Halkevleri, 1951’e –
kapanacağı tarihe- kadar sayıları artarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Halkevleri Atatürk’ün “halkçılık”
ilkesine bağlı kalarak halkı; bilim, sanat, spor, sağlık, ekonomi, ticaret, musiki vs. gibi her konuda
bilgilendirmek amacıyla kurulmuş ve bu kurumların hemen her biri kendi amaçlarına uygun şekilde
halkevi dergileri de yayınlamıştır.
Trabzon’da 1932-1933 yılları arasında çıkan Akın dergisi, bir halkevi dergisi adıyla çıkmasa da
halkevi dergisi vazifesi görmüştür. Bu çalışmada siyasetten başka tüm konulardan bahseden bilgilendirici
ve bilinçlendirici yönüyle öne çıkan Akın dergisinin Türk edebiyatı ve kültüründeki yeri tespit edilmeye
çalışılmış olup bu doğrultuda halkevlerinin tarihsel gelişimine, halkevlerinin ve halkevi dergilerinin süreç
içinde Cumhuriyet rejimine katkılarına değinilmiştir. Halkevlerinin yayın politikası doğrultusunda
yayınlanmış olan derginin tüm sayıları incelenmiş, derginin şekil özellikleri, yayın politikası, yazar
kadrosu, edebi faaliyetleri tasnif edilerek değişik açılardan değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halkevi, Halkevi dergileri, Akın dergisi, Trabzon.
Abstract
Turkish state, which was born again with republic ideologic,have produced various projects to
educate own people in every respect and develop at all hands.One of the projects was opening
"community centers",which took inspiration from "Türk Derneği" that was founded in 1908 and "Türk
Yurdu Derneği" that was founded in 1911 and "Türk Ocağı" that was founded in 1912, on 19 February
1932. The community centers, that were opened at 9 cities as a first step, had been continuing their
operations increasing in number till their closure. Community centers were established to inform people
about various topics such as science, art, sport, health, economy, trade and music with adherence to
Atatürk's "populism" principle and many foundations have established magazines of community centers
according to suitability of their own aims.
Akın magazine, that was emited between 1932-1933 in Trabzon, has acted as a community
center magazine, although it was not published in the name of community center magazine.Akın
magazine has mentioned every topics other than political subjects .In this study,the place on Turkish
literature and culture of the magazine,that have come into the foreground with its informative side, will
be identified and contibutions of historical development of community centers,community centers and
theirs magazines for republic regime will be mentioned. All issues of the magazine, that has been emited
in the direction of editorial policy of community centers, have been observed and form properties of the
magazine,editorial policy, writer staff, literary activities have been classified and evaluated from
different aspects.
Key Words: Community center, Community center magazines, Akın magazine, Trabzon.
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Giriş
Cumhuriyet ideolojisi ile birlikte yeniden doğan Türkiye devleti halkı, milli mücadele yıllarından
yorgun, yoksul ve çok fazla insan kaybıyla çıkmıştır. Ülkenin pek çok aydını savaşlarda kaybedilmiş geride
kalan nesil ise yoksulluk içinde her şeyden yoksun yetişiyordu. Oysa geride kalan halk yeni devlet için
önemliydi ve onun eğitilmesi gerekiyordu.
İşte böyle zor şartların içerisinde Türkiye devleti her alanda halkını kalkındırmak ve eğitmek adına
çeşitli projeler üretmiştir. Bu projelerden biri de, ilhamını 1908’de kurulmuş “Türk Derneği”, 1911’ de
“Türk Yurdu Derneği” ve 1912’de “Türk Ocağı” adlarıyla devam etmiş olan derneklerden alarak 19 Şubat
1932’de açılan “Halkevleri” olmuştur. “Halkevleri, Cumhuriyet ideolojisinin siyasi, kültürel ve toplumsal
yapıyı düzenlemeye yönelik kurulan bir halk eğitim kurumudur” (Özkaya, 2018: 9).
Halkevleri Atatürk’ün “halkçılık” ilkesine bağlı kalarak halkı; bilim, sanat, spor, sağlık, ekonomi,
ticaret vs. gibi her konuda bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur ve Halkevlerinde “Atatürk'ün ortaya
koyduğu devrimlerle çağın öngördüğü yeni insan tipini yetiştirmek hedeflenmiştir” (Azcan, 2005: 16).
“Halkevleri halk için ikinci bir yuva olarak görülmüş orada fikirler terbiye edilmiş, kültür arttırılmaya
çalışılmıştır. [Aynı zamanda] halkevleri sosyal yardım konularında da elinden geldiği nispette fakir halkın
ihtiyacını temine uğraşmış ve yoksulların yardımına koşmuştur (Azcan, 2005: 62).
Halkevlerinin tüm harcamaları dönemin iktidar partisi CHP yönetim kurulu tarafından
karşılanmıştır. Fakat parti ile olan bu yakınlık çok partili döneme geçişle birlikte halkevlerinin
kapatılmasında önemli bir etken olmuştur. “Halkevlerinin CHP’nin bir yan kuruluşu olarak hareket etmesi
ve devletten beslenmesi, giderek güçlenen muhalefet kanadının başlıca hedefi olmuştur. [Bu sıkıntılı]
süreç 8 Ağustos 1951’de çıkarılan yasanın kabul edilmesiyle son bulmuş [ve halkevleri kapatılmıştır.]”
(Özkaya, 2018: 35).
İlk olarak 9 ilde açılan halkevlerinin zamanla sayıları çok fazla artmıştır. Kapatıldıkları tarih olan
1951’de “bir tanesi Londra’da olmak üzere 63 ilde toplam 478 halkevi ve 4332 halk odası olduğu tespit
edilmiştir” (Azcan, 2005: 13).
İlk açılan halkevi şubelerinden yaklaşık 4 ay sonra “24 Haziran 1932’de” Trabzon Halkevi de
açılmıştır (Azcan, 2005: 55). Halkevlerinin her biri kendi içerisinde dokuz şubeden oluşmaktadır ve bu
dokuz şubenin temel hedefi “eğitim” olarak belirlenmiştir. Trabzon halkevinin dokuz şubesi şöyledir: Dil
ve Edebiyat Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi, Spor Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Halk
Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kütüphane Neşriyat Şubesi, Köycülük Şubesi, Müze ve Tarih Şubesi.
“Trabzon Halkevinde ilk üye kaydı Vali Rıfat Bey tarafından köycülük şubesine yapılmıştır” (Azcan,
2005: 57). “Halkevleri arasında Trabzon Halkevi'nin çalışmaları oldukça dikkat çekici [olmuştur]. Açılan
halkevi ve halk odası sayısı açısından diğer illere oranla daha etkin görünen Trabzon Halkevi aynı
zamanda Ankara'dan sonra en çok tiyatro oyunu sahneleyen halkevi konumundaydı. On dokuz yılda
sahnelediği 68 oyunla örnek gösterilmiş, Atatürk'ün tebrik ve takdirine layık olmuştu” (Azcan,2005: 9).
Halkevlerinin tüm şubeleri kendi içinde farklı alanlarda halkı geliştirmek adına çalışmalar
yapmıştır. “Dil ve Edebiyat şubelerindeki önemli çalışmalar arasında ise düzenli olarak çıkartılan dergiler
geliyordu. Trabzon Halkevi'nin yayınladığı dergi İnan olmakla birlikte köylüler için kısa bir sürede Köy
mecmuası çıkartılmıştır. Fakat bu dergilerden önce hatta Trabzon’da halkevi açılmadan önce halkevi
ideolojisine uygun olarak çıkartılan Akın dergisi vardır. Akın dergisi halkevi yayını olmamasına rağmen
İnan yayın hayatına başlamadan önce bu boşluğu doldurmuştur. “Bu nedenle Trabzon Halkevi süreli
yayınları içinde Akın'a da yer verilmiştir” (Azcan, 2005: 83).
1. Akın Dergisi
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Akın dergisi henüz Trabzon’da bir halkevi açılmamışken ‘halkevi dergisi’ ibaresiyle değil ama
halkevi ideolojisi doğrultusunda 1 Nisan 1932’de çıkarılmıştır. Derginin daha birinci sayısından itibaren
başka illerde açılan halkevleri hakkında haberler yapılmış ve dergiden yaklaşık iki ay sonra Trabzon’da
açılan Halkevinin açılışına özel derginin yedinci sayısına ilave bir bölüm konulmuştur. Bu bölüm ile
“Trabzon Halkevinin açılış töreni tüm ayrıntılarıyla okuyuculara ulaştırılmıştır. Bu katkıları nedeniyle
1932’de halkevi şube başkanları tarafından yapılan bir toplantıda Akın dergisinin imkânlarının artırılması
için maddi yardım yapılması kararlaştırılmış ve yine aynı yıl içinde Akın'ın bir sayısında köylüye 8 sayfalık
köy nüshaları isimli ilave bir bölüm hazırlanması için halkevine tahsis edilmiştir” (Azcan, 2005: 86).
Akın dergisi Trabzon’un yerel edebiyat, ziraat, sanat, spor, folklor gibi değerleri hakkında pek çok
bilgiyi bir araya getirerek halkı bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. İstikbal matbaasında basılan Akın dergisinin
sahibi Hakkı Mahir’dir. Dergi, ‘Gençler mahfili1 himayesinde on beş günde bir çıkan gayri siyasi, ilmi,
mesleki mecmuadır’ ibaresi ile yayınlanmıştır.
Dergiye Akın isminin seçilmesi: Türk toplumunu içinde bulunduğu yetersiz durumlardan
kurtarmak, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hep daha ileriye adım atmanın ve bu adımı hep
birlikte atma gerekliliğini vurgulamak adına çoğulluğu ifade eden bu kelime yerinde olmuştur.
Akın ismi ilk beş sayıda derginin ön kapağında bulunan “İleriye Adımlar” yazısında şöyle ifade
edilmiştir:
“Türk cemiyetinde tutulan yol da ileri cemiyetin yoludur. Atlayarak, sıçrayarak, eskiyi yıkıp yeniye
kalp ve kol uzatarak ilerleyen bir cemiyet her şeyden, her şubeden evvel yaşayışını
kıymetlendirmeye ferdi, pörsümüş bir ruh kalıbı şeklinden çıkarıp içinde bulunduğu hayatı iten ve
ilerleten bir enerji kümesi haline koymağa mecburdur. Böyle bir cemiyette muhit, dar ve sıkı bir
çember olmaktan çıkar, ufuklar kadar geniş ve tatlı şafaklar kadar cazip olur. Trabzon’un ileri
cemiyetlere benzemek ihtiyacını, yalnız zamanın tesirlerine bırakmamalıyız. Eskilerin israf ettikleri
zamanı telafi de bize düşer. Bu nedenle, durmadan, dinlemeden ileri akın!..” (Akıncı, 1932: ö.k.)
“İnkılabın gençliğe ve münevverlere yüklediği vazife: İnandıklarını kafataslarında yaşatmak
değil, onları kendi hayatlarına ve kendi etraflarına saçmaktır ki, yepyeni muhitler yaratmaktır. Bu
yüzden, ileri.. ileri.. daima ileri akın…” (Akıncı, 1932: ö.k.)
Akın dergisinin çıkma maksadı öncelikle Trabzon halkını her konuda aydınlatarak kalkındırmaktır.
Dergi birinci sayısındaki “İntişardan Maksat” adlı ilk yazıda maksadını şöyle ifade etmiştir:
“Başka memleketlerin iç ve dış hayatında günler ve haftalar mühim ilerleyişler, faydalı
yenilikler tesis ederken güzel Trabzonumuzun senelik ilerleyiş blânçoları – hele bir kaç seneden
beri – daima gayiple kapanmakta, bu, görmüş ve geçirmiş şehir her gün biraz daha sönmek ve
çirkinleşmektedir. Her Trabzonlunun içini sızlatan bu halin, şüphesiz, birçok sebeplerden bazısının
irademiz haricindeki umumî hadiselerin neticesi olanları da vardır. Fakat bu, Trabzon’un
gerileyişine kimsenin, kabahati yok demek değildir. Kabahat kimsenin değildir belki.. Fakat
kütlenin, hele genç kütlenin de bu işte kabahati yok mudur, dersiniz? Gariptir ki Trabzon, her
memleketten daha çok genç elemanlar elindedir de.. Fakat netice de meydandadır işte..
Akın Trabzon’un dertlerini, gerileyiş sebeplerini ve ilerlemesi çarelerini araştırmayı vazife
bilecek, iyiyi takdir, güzeli tebrik, cehli tevbih edecek, memleketin bunaltıcı durgunluğunda serin

1

“Gençler mahfili 1923 tarihinde sanat ve kültürün asıl uğraş yapan ve sosyal etkinliklerde bulunan bir kulüptür 1930 tarihine
kadar adı Gençlerbirliği olan kulüp, daha sonra gençler mahfili, 1932 yılında gençler grubu, 1934 yılından sonra da erginler grubu
adını almıştır.” (Azcan, 2005: 8 ).
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bir rüzgâr olmaya çalışacaktır.” (İmzasız, 1932: 2).
Derginin içerisinde içtimaî, ahlakî, tarihî, iktisadî, mizahî yazılar, sanat, spor, sağlık, felsefe ile ilgili
yazılar, şiir, mensur şiir, hikâye, mülakat, hatıra, şiir ve düzyazı tercümeleri, dil derleme yazıları ve yerel
halk inanışlarını anlatan folklor yazıları bulunmaktadır. Her sayının son sayfaları sinema ve tiyatro gibi
sanat sayfalarına, on beş günlük memleket haberlerine ve reklamlara ayrılmış olup 13. sayıdan itibaren
de bunların arasına “Şen Sayfalar” başlığını taşıyan fıkra gibi güldürücü yazıların yer aldığı bir bölüm
eklenmiştir.
Hemen her sayıda aynı konu başlıkları altında yazılar neşreden dergiye iki kere özel bölüm ilave
edilmiştir: Bunlardan ilki 7. sayıda yer alan halkevi açılışına özel açılış nutkunun ve tebriklerin yer
aldığıdır, bir diğeri ise halkevi tarafından çıkarılması istenen 14. sayıya eklenmiş olan köy nüshaları
bölümüdür. Akın dergisi yirmi dördüncü sayıya kadar on beş günde bir, son iki sayısı ayda bir olarak
çıkmıştır. Sayfa sayısı 24 ile 33 arasında değişen Akın dergisinin aboneler için ücreti seneliği: 2 lira, 6
aylığı 1 lira, 3 aylığı 60 kuruştur.
Akın dergisi yayın hayatı boyunca abonmanlarına özel üç kez müzikli organizasyon gecesi
düzenleyerek halkı eğlendirmeyi istemiştir ve her birinde de ayrı bir yenilikle Trabzon’un gece hayatına
canlılık getirmiştir. Bu akın gecelerinin duyuruları ve yapıldıktan sonraki haberleri dergide yer almıştır.
“İstiklal marşından sonra birinci kısım piyano refakatile keman konseri idi. […] İşte Trabzon
senelerdenberi ilk defa bir piyano konseri dinliyordu” (Ali Reşat, 1933: 17)
Akın dergisinin yazar kadrosunun çoğunluğunu Trabzon Halkevinin yönetim kurulunda olan
isimler ile doktorlar, okul müdürleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Geniş bir yazar kadrosuna sahip
olan derginin yazarlarından bir kısmının isimleri şöyledir: Kayalı Oğlu Hamdi, Yahya Saim, Rıfkı Kulaç, Ali
Becil, Faik Ahmet, Sabahaddin Haydar, Enver Tahsin, Süleyman Emin, Enis Tuğrul, Eyüp Sabri, Kenan
Rasim, Celalettin Avni, Tarık Temel, Ömer Sıtkı, Ahmet Kemal, Ömer Celal, Sermel Yekta, Sami Remzi,
İbrahim Sıtkı. Bu isimlerin yanı sıra dergide Melahat Şin ve Pakize isimli kadın yazarlarda yer almıştır.
Akın, genç edebiyat heveslilerini de desteklemek adına 21. sayıdan itibaren onlara “Genç İstidatlar”
bölümü ayırmış ve genç şairlerin şiirlerine yer vermiştir.
Derginin yazar kadrosunda olmamasına rağmen Türk edebiyatının diğer sanatçılarının şiirleri ya
da yazıları dergiye konulmuştur. Bunlardan biri: Süleyman Nazif’in daha önce bir yerde yayınlanmamıştır
ibaresi ile çıkan “Defeder Bin Kazayı Bir Sadaka…” adlı mensur şiiridir. Bir diğeri ise Cenap Şehabettin’in
Muhit dergisinden alınarak koyulmuş olan “Onlar ve Biz” başlıklı yazısıdır.
Akın dergisi Türk edebiyatının değerli yazarlarının ölüm haberlerine ya da ölüm yıl dönümlerine
duyarlı davranarak sanatçı arkadaşları hakkında yazılara yer vermiştir. Örneğin: Ahmet Rasim’in ölüm
haberi (İmzasız, 1932: 4). ve Samih Rıfat’ın ölümü (Ruşen Eşref, 1932: 3). üzerine sanatının anlatıldığı
yazılar bulunmaktadır.
Toplamda yirmi altı sayı çıkan Akın’ın son sayısında kapatılacağına dair hiçbir haber olmamasına
rağmen 1 Haziran 1933’te yayın hayatı son bulmuştur. Dergi ilk sayısından son sayısına kadar hiç çizgisini
bozmamış halkevi dergileri ile aynı düzende sayılarını neşretmiştir.
2. Dergideki Yazıların İncelenmesi
2.1. Halkevi ile İlgili Yazılar
Akın Trabzon halkevinden önce yayınlanmaya başlamasına ve halkevi tarafından çıkarılmamasına
rağmen bir halkevi dergisidir. Dergide halkevinin anlamı, önemi ve görevine dair övgü dolu yazılara sık sık
yer vermiştir:
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“Halkevi demek Türk halkının kendini ve asrını anlaması ve tanıması demektir. Milletin
bütün seciyeleri bu büyük mabedin ışığıyla inkişaf edecektir. Kapısı önünde derin hürmet
hislerimizle eğildiğimiz müessese Türk dimağ, vicdan, zeka, ve hassasiyetinin bilendiği – ileri
atılmak için – hız aldığı yerdir..
Halkevi demek, Türkevi demektir” (Celalettin Avni, 1932: 3).
“[…] Halkevleri siyasi bir müessese değildir. Cumhuriyet Halk Fırkasının siyasi bünyesine
ancak idare noktasından bağlıdırlar. Bu ev kanaat ile bu güne ermekte ne derecede olursa olsun
“Ben Türküm” diyen her ferdin evidir. Her türkü müsavi şeref mevkiinde gören bir zihniyetle
kültür yaratma faaliyeti etrafına toplayıp birlik yapmak onun esas bir şiarıdır” (İmzasız, 1932: 31).
Akın dergisinde halkevlerinin toplantılarına, faaliyetlerine, yönetimdeki değişikliklerine, ne gibi
etkinlikler yaptığına dair olumlu haberlerin yanı sıra halkevlerinin gerektiği kadar çalışmadığını
gördüğünde olumsuz yanlarını da yazılara taşımıştır:
“Halkevlerinin hedefi içine girmeyecek hangi bir saha var ki: Konferanslar mı kurslar mı,
içtimai yardımlar mı müsamereler ve spor faaliyetleri mi? Bunlardan hangisi halkevlerinin gayesi
haricindeki fakat memleketin her tarafında bir derman kaynağı olması istenen ve o maksatla
kurulan bu teşekküller dermana muhtaç bir haldedirler ne kan ne heyecan var.
İçlerinde Halkevleri 1 deftere 500 isim yazılsın ne bir kapının önünde levha asılsın için mi
kuruldu ki bu sönük netice için miydi o parlak açılışlar halka bol bol sitem etmekten haz duyan
münevverler halkevinden başka teşekkülleriniz ve onların da kağıt üstünde kalan maddeleri var.
Fakat içinizde kütlenin ham kıymetlerini eritecek ateş yok 2 menfi kıymet çarpışınca müspet
kıymetler doğar kışın ve içinizin soğuğu çarpışır da bir ateş doğar mı dersiniz teşekküllerimiz bu
uyuşukluklarına bir nihayet verip de kış içinde bir sıcaklık ve toplayıcılık gösteremezlerse yazık
olacak. Halkevlerine nazaran daha mahdut bir çerçeve içinde çalışma gayesi ile teşekkül eden
diğer kulüplerde bu mevsimin uyuşukluk ve bezginlik içinde geçmesini müsaade etmemelidirler.
Zaten onların da gayelerinin en mühim kısmı kütleyi işlemek değil midir?” (I.R., 1932: 11).
2.2. Trabzon ile İlgili Yazılar
Derginin öncelikli amacı o yıllarda Trabzon ilinde neler eksik, Trabzon halkı nelere muhtaç bunları
tespit etmek ve bu yolda çalışmalar yapmaya yönlendirmek olmuştur. Bu tespit için Akın Trabzon’da
yaşayan Trabzon’un ihtiyaçlarını birebir görmüş olan şehrin münevverleriyle mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Mülakat yapılan münevverlerin ortak kanısı hemen hemen aynıdır:
“Trabzon milattan evvel kurulduğuna rağmen bu gün temiz ve medeni bir şehir evsafını
kazanmak için nelere muhtaç değildir ki.. (Hâl) i mi var? İyi bir (borsa) sı mı var, (tiyatro) su mu
var, (hastane) si mi var, ferah verecek bir yeri mi var, iyi suyu mu var, (kanalizasyonu) mu var,
neyi var neyi var?..” (Cevdet, 1932: 11).
“Bu şehrin ihtiyaçlarının başında temiz hava alacak, ucuzca eğlenecek, ferahlık duyulacak
umuma mahsus bir park ve bir de çocuk bahçesi lazım” (Cevdet, 1932: 17).
Derginin ilerleyen sayılarında Trabzon’u bir seyyah şehri yapmayı düşünen yazarlar bunun için
Trabzon’da pek çok turistik yer olduğunu bunların ön plana çıkarılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
2.3. İktisadî Yazılar
Akın dergisinin hemen her sayısında iktisadî yazılar bulunmaktadır. Bu yazılarda Trabzon’da
ekonominin gelişmesi açısından yapılması gerekenlere değinilmiştir. Yapılması gerekenlerin başında
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sanayiyi geliştirmek gerektiğine işaret edilmiştir:
“Sapanın yerini traktör aldığı tezgahın karşısına fabrika kurulduğu günden beri Türkiye bir
sağmal gibi sağıldı, durdu. Birbirine giriftlenen kollar, boş kalan tarlalar makineyle-el, sapanla traktör mücadelesinin yaralılarıydı. Babanın bıraktığı servet oğlunun elinden fraka kızın elinden
ipeğe, ananın elinden boya ve pudraya harcanıyor ve Türk evi her sene bir şeyini kaybediyordu.
(Akıncı,1933: 2).
Bu kaybedişlerin önüne geçmek, ekonomiyi bir an önce geliştirmenin üzerinde durulmuştur.
Dergide “Yaratan Sistem” başlıklı yazıda Türkiye nüfusunda meslek dağılımı bilgileri sayılarla
verilmiş ve Türk toplumunun gelişmek için daha fazla çalışması öngörülmüştür (Becil, 1932: 2-3). Bu
yazıdan sonra diğer sayılarda devam eden iktisadî yazılar daha çok yöre bazında yapılabilecek iş
sahalarıyla ilgili önerileri içermektedir:
Bu önerilerden biri: “Trabzon ve Transit Ticaret” adlı yazıda transit ticaretin bir an önce
Trabzon’da inşasının tamamlanması gerektiği bunun Trabzon’a yeni bir hayat getireceği düşünülmüştür
(Cudi, 1932: 3-4).
Bir diğer öneri ise yörede eskiden önemli bir yer tutan fakat o günlerde azalan yunus balıkçılığı
ve balık yağı üretiminin tekrar canlandırılması gerektiğidir. Bu iş sahasındaki azalmanın önüne eski
usuller bırakılarak geçilecektir. Yunus balıkçılığının devam etmesi ekonomik gelişmeye katkı sağlayacaktır
(M., 1932: 9-11).
Dergide yer alan bir başka iktisadî konuda kredi kooperatifçiliğidir. Birkaç sayı ard arda bu konu
hakkında yazılar yazılmış, kredi kooperatifçiliğinin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır.
Sanayi devriminden sonra artan dışa bağımlılığımızı azaltmak için halk yerli malı kullanımına
teşvik edilmiştir. Bu konuda 12 Kanun-u Evvel 1932’den başlayarak bir haftayı iktisat ve tasarruf haftası
olarak belirlemiş ve yerli malı kullanımının önemine dikkat çekilmek istenmiştir. “Bu hafta içinde bütün
gazinolarda kahve ve çay yerinde fındık, üzüm, incir dağıtılmış. Yerli malı tavsiye edilmiş, tasarruf
önerilmiştir.” (İmzasız, 1932: 24.)
Bu haftayı Akın, haber yapıp destekleyerek İktisat ve Tasarruf Cemiyeti imzalı manilere yer
vermiştir:
Her gün ye bir avuç üzüm
Üzme beni üzüm üzüm
Bu üzümler hep sürülsün
Bağcılar'ın yüzü gülsün

Yaban malı paramızı dışarıya akıtır
Yerli malı paramızı Yurdumuza dağıtır
Yerli malı kullanırsak köylü işler işçi işler
Yaban malı kullanırsak kesat çöker durur işler
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Fındık fındık çıtır çıtır
Hem kan yapar hem ısıtır
Kanın yoksa fındık ye sen
Karadeniz olsun hep şen (İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1932: 12).
2.4. Ziraat Yazıları
Akın’ın her sayısında “Ziraat” genel başlığını taşıyan bölüm bulunmaktadır. Bu bölümdeki yazılar
yöre halkını tarım konusunda bilgilendirmek amacıyla ve her seferinde Çiftçibaşı müstear ismiyle asıl adı
Kazım olan bir yazar tarafından kaleme alınmıştır.
Yazıların içerikleri tamamen yöre halkını kalkındırmakla, onlara bilmediklerini öğretmekle ilgilidir:
Köy işlerinde bir meyve ağacı meyve vermiyorsa yapılacaklar, konservecilikten bahsedilerek konserve
nasıl yapılır, sebzenin yanında meyve konservesinin de yapılabileceği anlatılmış ve satmak için konserve
yapılması önerilmiştir.
Yörenin önemli bir geçim kaynağı olan fındık konusu üzerinde sayılar boyu durulmuştur: Fındığın
geç toplanması ve daldan silkeleyerek toplanması gerektiği ve bu konuda Avrupa’nın örnek alınması
önerilmiştir. Fındığı erken toplamanın zararlarından, fındık toplandıktan sonra yapılacaklardan ve
fındıktan her sene neden aynı mahsul alınamadığı bunun için neler yapılması gerektiği anlatılmıştır.
2.5. Sağlık Yazıları
Derginin her sayısında “Sıhhat” bölümü de bulunmaktadır. Bu bölümde pek çok hastalık ele
alınarak sebepleri, nasıl hastalıklar olduğu, önlemek için neler yapılabileceği anlatılmıştır. Fiziksel ve
psikolojik pek çok hastalığın anlatıldığı yazılar şöyledir: Zührevi hastalıklar, belsoğukluğu ve frengi, kuduz
hastalığı, bağırsak kurdu hastalığı, kemik hastalığı tansiyon hastalığı, ağız hastalığı ve mide hastalığı
teşhisinden tedavisine detaylı bir şekilde sunulmuştur. Öyle ki diş sağlığına değinirken diş fırçalarının
nasıl olması gerektiği üzerine macun konulup konulmamasının nedenlerine kadar yer verilmiştir.
Aynı zamanda bu bölümde anne ve çocuk sağlığı üzerine eğilinmiş ve çocuk düşürmeye neden
olan şeyler ve sonrasında annede olacak hastalıklardan bahsedilirken çocukların nasıl büyütülmesinin
uygun olduğuna dair de bilgiler verilmiştir.
2.6. Kadın Hakları Yazıları
Cumhuriyet dönemi ile birlikte kadınlar pek çok hak elde etmiştir ve bu haklarla birlikte kadınların
hayatın her alanına katılması istenmiştir. Akın dergisi de kadına ne kadar değer verdiğini ve kadın hak ve
hürriyetlerini savunduğunu dergide sık sık kadın hakları, kadınların eğitimi, sosyal hayatı ile ilgili yazılara
yer vererek göstermiştir.
Dergide “İnkılap ve Kadınlık” başlığını taşıyan bir yazıda kadınları daha fazla güçlendirmek adına
şunlar dile getirilmiştir:
“İnkılap, kadınlığı ihmal etmemiş, ona birçok haklar ve birçok imtiyazlar vermiştir. Fakat
görüyoruz ki kadınlık bu hakları alacak kadar seviyelenmemiş, kuvvetlenmemiştir. Cemiyetin zayıf
tarafı budur. […] Bu zararlı vaziyetin devamına müsaade edecek ve kadınlık inkişafını zamandan
bekleyecek kadar geniş devirlerde değiliz. Kuvvetlerimizi seferber etmeli, kadınlığımızı yepyeni
meziyetlerle cihazlandırmalıyız” (Sermel Yekta, 1932: ö.k.).
“Tescilsiz Nikah” başlıklı yazıda ise resmi nikahsız yaşamın kanunlara rağmen hala devam
ettiğinden yakınılmış ve bunun önüne geçilmesi için kadınlar uyarılmıştır. Özellikle köylerde devam eden
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resmi nikahsız evliliklerin sebebini köylerde kadının hem aileye hizmet hem de tarlaya hizmet olarak
görülmesinden, gücüne ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı belirtilmiştir (Faik Ahmet, 1932: 4).
“Münevverle Mülakat” bölümünde bir kadın ile mülakat yapan yazar yazının sonunda: “Trabzon
da bir kadın, bir gazeteciye ilk defa mülakat veriyor. Bu mesut bir tecellidir” (Cevdet, 1932: 18) diyerek
bir kadını hayata katmanın mutluluğunu dile getirmiştir.
“Kadının Hürriyeti” başlıklı yazıda inkılaplar sayesinde dünyanın kenar ve köşesinde mahkûm
kalan kadının yüzündeki peçeyi sıyırarak iş hayatına atılmasından söz edilirken kadının siyasette de
görülmesi istenmiştir (Kayalı Oğlu Hamdi, 1932: 6-7).
2.7. Köylü ile İlgili Yazılar
Halkevleri yaptıkları faaliyetlerle köylülere ulaşmayı, onların sorunlarına çözüm aramayı, onları
yüceltmeyi hedeflemiştir. Akın dergisi bu hedefler doğrultusunda köylüyü ön plana alan yazılara yer
vermiştir. Bunun yanı sıra halkevi desteğiyle ‘bu sayfaları yalnız köylümüz için çıkarıyoruz’ ibaresi ile 13.
sayısına “Köy Sayfaları” adlı özel bir bölüm ekleyerek yayınlamıştır. Köylülerin köyde işlerinin çok
olmasından dolayı şehre indiklerinde çok fazla kalmamaları gelişmelerden haberdar olmalarını
engellemektedir. Buna çözüm getirmek için bu dergiden en az bir tane tüm köylere gönderilmesine karar
verilmiştir. Derginin gönderilmesindeki amaç: “Tıpkı bir mektep hocası gibi, bir doktor gibi, işten ve
ziraatten bilen tecrübeli bir çiftçi gibi halden ve yoldan anlayan bir kılavuz gibi, köylümüzün önüne
düşmek[tir]” (İmzasız, 1932: 25).
Cumhuriyetin köylüye verdiği değer “Köylü Efendiye” başlıklı yazıda şu sözlerle dile getirilmiştir:
“İstibdat devirleri seni köle gibi kullanırdı; Cumhuriyet, sana efendi dedi. Eski devirlerde köle idin,
cumhuriyet devrinin efendisisin, köyde efendi, şehirde efendi, her zaman her yerde efendisin” (İmzasız,
1932: 30).
İnkılapların köyde nasıl uygulanması gerektiği ise şöyle anlatılmıştır: “İnkılabın köye bir emri tebliğ
eden atlı gibi girmesi ve atını sürüp uzaklaşması köyü değiştiremezdi istenen de bu değildir şüphesiz. Köy
bizimle yürüsün geri kalıp ayrılık unsuru olmasın ve gelecek nesiller tezatsız bir cemiyetin çocukları olsun
istiyorsak inkılabı köye bir dinamo kırar gibi oturtmalıyız” (Akıncı, 1933: s. 2).
2.8. Dil Yazıları
Dergideki dil yazılarının pek çoğunda dilimizi yabancı dillerin etkisinden korumanın ve öz Türkçe
kelimelerle konuşmanın gerekliliği vurgulanmıştır: “Günün büyük ve canlı işi söz derlemesidir. Bu,
yabancı dillerden alınan kelimelerle bir ucube haline dönen dilimizi düzeltmek, bir an evvel öz dilimize
kavuşmak için en doğru ve pek lüzumlu bir harekettir, kuvvetli bir ihtiyaçtır” (İmzasız, 1932: 6-7) “Söz
Derlemesi” başlığını taşıyan bu yazının devamında Trabzon havalisinden derlenen yöresel kelimeler
anlamlarıyla birlikte verilmiştir.
Akın dil mevzuunda Türk Dil Kurumuyla da iş birliği içinde hareket etmiş ve Türk Dil Kurumunun
yaptığı bir ankete yer vererek liste liste karşılığı bulunacak kelimeleri yayınlamıştır.
Akın dergisi dili kullanma noktasında başka dergiler hakkında tenkit edici yazılara da yer vermiştir.
Bunlardan bir tanesi olan “Vatandaş Türkçe Konuş” adlı yazıda “Kadro dergisinde İsmail Hüsrev’in yazdığı
öngörülen bir yazıdan alıntı yapılarak kadrocular dil konusunda eleştirilmiş ve onlara Türkçe kelimeleri
daha fazla kullanmaları önerisinde bulunulmuştur (Ka. Re., 1932: 8).
2.9. Edebî Yazılar
Dergideki halkı bilgilendirici yazıların yanı sıra derginin edebi yönünü oluşturan şiire, mensur şiire,
hikâyeye de her sayıda yer verilmiştir ki dergide en çok yer alan edebi tür şiirdir. Dergide 70 tane şiir, 11
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tane tercüme şiir, 7 tane mensur şiir ve 19 tane hikâye bulunmaktadır. Bu tür edebi metinler Akın’ın
sanat yönünü yükseltse de bunlarda estetik kaygıdan ziyade toplumsallık ön planda tutulmuştur.
Derginin bilgilendirici yönü edebi yazılarda da geri plana atılmayarak sanata ve sanatçıya dair
yönlendirici yazılara yer verilmiştir. Gelişen dünya içinde sanatkârlarında kendisini ve eserlerini
yenilemesi gerektiği yoksa bu türlerin ve sanatkârların yok olacağı “Şair, Filozof” adlı yazıda şöyle izah
edilmiştir:
“Makine devri başladıktan sonra şiirle felsefenin yıldızı sönmektedir. Makine devri;
insanların gözü ve gönlü önüne o kadar canlı vasıtalar koymuştur ki artık onların yanı başında
şairle filozofun eski kudretiyle barınması güçleşmiştir. […] Şair ile filozof; makine devrinin
kendilerine kazmakta olduğu mezara hemencecik girivermemelidir. Bu işte dahice atılışlar ister.
Şiirle felsefeyi makine harıltıları arasında bile insanlara sevdirecek yaman bir atılış.. Şekilde,
muhteviyatta okuyanları kıskıvrak yakalayacak bir yenilik ister. Başka türlü her gün değişen,
tazeleşen inkılapçı bir dünya ortasında şiirle felsefenin yaratılıştan kalma şekil ve muhteviyata
tutunmasına imkan yoktur” (Kulaç, 1932: 5-6).
2.10. Tarih Yazıları
Akın’da tarihi yazılara sıklıkla yer verilerek bazen tarihi olaylar bazen de Naima gibi ünlü tarih
yazarlarının hayatlarından, yaptıkları faydalı işlerden söz edilmiştir. Bunun yanı sıra bugün hala tartışılan
tarih yazıcılığına dikkat çekilmiştir. Bu konuyla ilgili olan “Ödenecek Bir Borç” adlı yazıda tarihimizi
yabancıların eline bırakmamızdan şikâyet edilmiştir. Oysa kendi kökümüze sahip çıkarak Türk tarihini
milletimizin yazması ve öğretmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur:
“Biz burada İdadî sıralarında Cengiz’i telin eden ve kırkçadır halkından bir millet doğurtan
tarihleri okurken onlar, Trabzonlu Rum çocukları, mekteplerinde, eski Yunan tarihiyle beraber,
tarih hocaları “Sava Yuvandis” in yazdığı “Trabzon tarihini” okuyorlardı. İşin acıklı tarafı buradadır
işte. Onlar kendilerini memleketin öz evladı ve hakları gasbolunmuş hakiki varisleri sayarken biz
henüz ne olduğumuzun farkında bile değildik. Onlara göre biz müstevli ve bir gün bu diyardan
göçücü idik.. Ellerindeki kitap böyle diyordu. İşte onlarla aramızdaki bu hars, bu maziyi takdir
farkı, daha birçok şeyler gibi, bizi ana yurdumuzu tanımaktan da mahrum bırakmıştır. Bu suç
kimindir? Onu burada araştırmak lüzumsuzdur. Lazım olan şey bu günahın yükünden mutlaka
silkinmek, maziyi severek onun aynası olan tarihe hürmet etmek seciyesini edinmektir” (Baki,
1932: 2-4).
2.11. Spor Yazıları
Derginin her sayısında spor sayfaları bulunmaktadır. Bu sayfaların genelinde futbol maçları
haberleri yapılırken tenis gibi farklı spor dalları hakkında da yazılar yazılmıştır. Spor haberlerin dışında
sporun önemi, faydaları ve gerekliliği anlatılmıştır.
Harp yıllarından yorgun çıkan halkın aile hayatındaki kayıpları gidermek için hayatta kalan aile
fertlerine daha fazla yük yüklenmiştir. Bu yükler altında hayat mücadelesi veren gençlerin spor yapmaya
vakitlerinin olmaması konusuna dikkat çekilerek onlar için cazip teşvikler yapılması için önerilerde
bulunulmuştur.
İnsanların şehirlere göç ettikçe kapalı alanlarda oturarak çalışmalarından kaynaklanan
tembelliklerine çözüm olarak spor yapmamaları tavsiye edilmiştir. “Spor ve Sporcu” adlı yazıda bu durum
şöyle dile getirilmiştir: “Tabiatın bağrında insan vahşi şekilde yaşarken spora lüzum olmadığını
medeniyetin ise insanları masa, sandalye veya bir çarkın başına bağlamasından kaynaklı hareketsizlik
bünyemiz, kudretimiz, sıhhatimiz üzerinde menfi tesirler yapmıştı” (Hamdi, 1932: 2). Bu tesirleri
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azaltmak için spor yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
2.11. Sinema ve Tiyatro yazıları
Derginin her sayısının son sayfalarında yer alan sinema ve tiyatro sayfalarında oyunlar, filmler,
filmlerde yer alan dünyaca ünlü jönler, jönlerin resimleri ve oynadığı filmler tanıtılmıştır.
Ayrıca şehrin sinema ve tiyatrosuna getirilen yeniliklerde kaleme alınmıştır: “Şehir sineması sesli
film tesisatı yapmağa karar vermiş ve bu kararın süratle tatbikine başlamıştır. Getirecekleri sesli
makinenin en son modellerden olacağını ve Trabzon halkına zevkli bir yaz hayatı temin edeceklerini
kuvvetle ümit ediyoruz” (İmzasız, 1932: 22).
Sonuç
Yıpratıcı bir savaştan çıkarak yeni kurulmuş olan Türkiye devleti, “Halka Doğru” ilkesini
benimseyerek halka yönelmiş ve onu her alanda eğitmek, aydınlatmak ve kalkındırmak istemiştir. Çünkü
bu savaşı kazanan Anadolu halkıdır ve artık o aydınlatılmalıdır. Bu aydınlanmayı sağlamak, halka ulaşmak
için yapılan çalışmalardan biri de 19 Şubat 1932’de açılan Halkevleri olmuştur. Halkevleri Türkiye’nin pek
çok ilinde açılarak halkı ekonomi, ticaret gibi iktisadî konuların yanı sıra bilim, sanat, spor gibi alanlarda
da eğitmek adına kurulmuştur. Halkevleri kendi içlerinde kollara ayrılarak organize olmuştur. Bu
kollardan biri olan Dil ve Edebiyat kolu çeşitli kitaplar, broşürler, süreli yayınlar çıkararak halka ulaşma
görevinde bulunmuşlardır. Hemen tüm halkevlerine ait bir süreli yayın çıkarmışlardır.
İlk açılan halkevlerinden yaklaşık 4 ay sonra 24 Haziran 1932’de açılan Trabzon Halkevinde
durumlar tersine işleyerek Trabzon Halkevinden önce halkevi ideolojisine uygun 1 Nisan 1932’de Akın
dergisi çıkarılmıştır. Bilgilendirici ve bilinçlendirici yönüyle öne çıkan Akın dergisi Cumhuriyetin ilk
yıllarında Trabzon’da halkın eğitimi ile ilgili faaliyetlere önemli bir katkı sağlamıştır. Bu katkılarından
dolayı halkevinden destek görmüştür. Akın, halkevi ibaresini üzerinde taşımamıştır ama bir halkevi
dergisi olarak kabul edilmiştir. Trabzon Halkevinin kendi adına çıkardığı İnan dergisi halkevi açılışında beş
yıl sonra çıkarılmaya başlanmıştır ki bu aradaki boşluğu bir buçuk yıl kadar Akın dergisi doldurmuştur.
Akın dergisinde yazan kişilerin çoğunluğunu Trabzon halkevini kuran ve yöneten kişiler
oluşturmaktadır. Derginin içerisindeki yazılar tamamen yöre halkının sorularına ve sorunlarına çözüm
bulucu niteliktedir. Dönemi içerisinde halka yöneliş hareketine fayda sağlamış olan Akın 26. sayısını
yayınladıktan sonra 1 Haziran 1933’te kapatılmıştır.
Kaynakça
Aça, Mehmet. (Kış 2008). “Halk Bilgisi Haberleri ve İnan Dergileri Bağlamında 1929-1949 Yılları Arası Halk
Bilimi Ve Halk Edebiyatı Araştırmalarında Trabzon’un Yeri ” , Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Y. 1,
S. 1, s. 9-20.
Akın, (1932). “Halkevinin Açılma Merasimi”, Akın, S. 7, s. 15-39.
Akıncı, (1932). “İleriye Adımlar”, Akın, S. 18, s. 2.
Akıncı, (1932). “İleriye Adımlar”, Akın, S. 2, s. ö.k.
Akıncı, (1933). “İleriye Adımlar”, Akın, S. 19, s. 2.
Ali Reşat, (1933). “İkinci Akın Gecesi”, Akın, S. 19, s. 17-20.
Ali Rıdvan, (1933). “Midemizi Nasıl Koruyabiliriz?”, Akın, S. 20, s. 13-14.
Ali Rıdvan, (1933). “Tansiyon Hastalığı”, Akın, S.23, s.14-15.
282

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Azcan, İbrahim. (2003). Türk Modernleşmesi Trabzon Halkevi. Trabzon: Serander Yay.
Becil, Ali, (1932). “Yaratan Sistem”, Akın, S. 2, s. 2-3.
Cevdet, (1932). “Münevverle Mülakat”, Akın, S. 1, s.10-12.
Cevdet, (1932). “Münevverlerle Mülakat”, Akın, S. 2, s. 10-13.
Cevdet, (1932). “Selahattin Beyle Bir Saat”, Akın, S. 3, s. 6-8.
Cudi, Osman, (1932). “Trabzon ve Transit Ticareti”, Akın, S. 7, s.3-4.
Cudi, Osman, (1932). “Trabzonda Kredi Kooperatifleri”, Akın, S. 9, s.5-7.
Çiftçibaşı, (1932). “Ziraatin Kârlı Bir San’atları”, Akın, S. 4, s. 13-14.
Çiftçibaşı, (1932). “Fındık Topladıktan Sonra”, Akın, S. 10, s. 12-13.
Çiftçibaşı, (1932). “Erken Fındık Toplamanın Zararları”, Akın, S. 8, s. 11-12.
Çiftçibaşı, (1932). “Fındıktan Niçin Her Sene Muntazaman Dolgun Mahsul Almıyoruz?”, Akın, S. 13, s.1314.
Çiftçibaşı, (1932). “Köy Konuşukları”, Akın, S. 2, s. 14.
Çiftçibaşı, (1932). “Ziraatin Kârlı Bir San’atları”, Akın, S. 7, s. 10-11.
Çiftçibaşı, (1932). “Ziraatte Kârlı Bir San’at”, Akın, S. 3, s. 13-14.
Faik Ahmet, (1932). “Tescilsiz Nikâh”, Akın, S. 2, s. 4-5.
H.M., (1932). “Balık Yağcılığımız ve İnkişafı Çareleri”, Akın, S. 10, s. 9-11.
Hamdi, (1932). “Spor ve Sporcu”, Akın, S. 4, s. 2-3.
I.R., (1932). “Kışa Girerken”, Akın, S. 17, s. 10-11.
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, (1932). “Başlıksız”, Akın, S. 18, s. 12.
İmzasız, (1932). “İdman Ocağı-Necmiati Maçı”, Akın, S. 17, s. 20.
İmzasız, (1932). “Akın Gecesi”, Akın, S. 5, s. 18-20.
İmzasız, (1932). “Büyük Bir Gayip”, Akın, S. 13, s. 4.
İmzasız, (1932). “İktisat ve Tasarruf Haftası”, Akın, S. 18, s. 24.
İmzasız, (1932). “İntişardan Maksat”, Akın, S. 1, s. 2.
İmzasız, (1932). “Jean Murat”, Akın, S.12, s. 16-17.
İmzasız, (1932). “Köylü Efendiye”, Akın, S. 13, s.30.
İmzasız, (1932). “Sinema Haberleri”, Akın, S. 1, s. 22.
İmzasız, (1932). “Söz Derlemesi”, Akın, S. 18, s. 6-7.
İmzasız, (1932). “Trabzonda: Tenis Faaliyeti ve Tenisçilerimiz”, Akın, S. 12, s. 21.
Ka. Re. (1932). “Vatandaş Türkçe Konuş”, Akın, S.7, s. 8.

283

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Kayalıoğlu Hamdi, (1932). “Kadının Hürriyeti”, Akın, S. 1, s. 3-5.
Kayalıoğlu Hamdi, (1932). “Kadının Hürriyeti”, Akın, S. 1, s. 6-8.
Kulaç, Rıfkı, (1932). “Şair, Filozof”, Akın, S. 5, s. 5-6.
Özkaya, Hilal. (2018). Bilgi Irmağı Aksu Dergisi. İstanbul: Arı Sanat Yay.
Recep, (1933). Konuşunuz ve Konuşturunuz, Akın, S. 23, s. 7-8.
Ruşen Eşref, (1932). “Bir Ses Dindi”, Akın, S. 18, s. 3.
Selim Sabri, (1932). “Zührevi Hastalıklar ve İçtimai Tehlike”, Akın, S. 2, s. 17.
Süleyman Emin, (1932). “Ağız Hıfzıssıhhası”, Akın, S. 8, s. 14.
Süleyman Nazif, (1932). “Defeder Bin Kazayı Bir Sadaka”, Akın, S. 8, s. 10.
Tayip Zühtü, (1932). “Çocuk Hıfzıssıhhası”, Akın, S. 10, s. 14-15.
Temel, Tarık, (1932). “Kemik Hastalığı Tedavisi”, Akın, S. 7, s. 12-13.
Vefa Baki, (1932). “Ödenecek Bir Borç Daha”, Akın, S. 5, s. 2-4.

284

Bildiri Kitabı

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Paper Book
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Öz
Geçen yüzyıl Balkanlardan İstanbul’a ve Anadolu’ya birçok göçün hikâyesini barındırır. Bu göçün
Türk eğitimine, Türk edebiyatına, Türk müziğine ve Türk basın tarihine kazandırdığı önemli isimlerden biri
de Hakkı Süha Gezgin’dir. 1895’te Manastır’da doğan Hakkı Süha, ilk öğrenimini Manastır ve Selanik’te
tamamlamıştır. 1913’ten sonra ilkokul öğretmeni, sonraki yıllarda da İstanbul Erkek Lisesinin edebiyat
öğretmeni olarak çalışmıştır. Vakit gazetesinde “Seyyah” imzasıyla yazdığı köşe yazılarıyla uzun yıllar
devrin aktüel konularına temas etmiştir. Sanatçı “Haftalık Musavver Malûmat-ı Nafia Mecmuası, Genç
Kalemler, Resimli Ay, Sevimli Ay, Hayat Mecmuası, Yeni Türk Mecmuası, Resimli Perşembe, Yeni
Mecmua, Fağfur Mecmuası, Ayda Bir, Din Yolu, Varlık” gibi birçok yayın organında çeşitli konulara dair
yazı, şiir ve hikâyelerini yayınlamıştır.
Bu çalışmada öncelikli olarak sanatçının biyografisi hakkında bilgi verilecek, sanatçının dergilerde
kalan ve birçok ansiklopedi ve edebiyat araştırmasında “roman” olarak tanıtılan “Aşk Arzuhalcisi” adlı
hikâye kitabında yer alan on dokuz hikâyesi arasından farklı temaları içeren dört hikâyesi seçilerek önce
özetlenecek daha sonra da değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyografi, Hakkı Süha Gezgin, Hikâye, Dergi, Sanat.
Abstract
The last century contains many stories of immigration from the Balkans to Istanbul and Anatolia.
One of the important names that this immigration brought to Turkish education, Turkish literature,
Turkish music and Turkish press history is Süha Gezgin. Hakkı Süha, who was norn in Monastir in 1895,
completed his primary education in Monastir and Thessaloniki. After 1913, he worked as a primary
school teacher, and in the following years he worked as a literary teacher of İstanbul Erkek Lisesi. For
many years, he mentioned about the actual issues of the era with the articles he wrote in the
newspaper Vakit with the sign "Seyyah". Hakkı Süha Gezgin published his articles, proses and poetry
about various subjects in several media organs, such as “Haftalık Musavver Malûmat-ı Nafia Mecmuası,
Genç Kalemler, Resimli Ay, Sevimli Ay, Hayat Mecmuası, Yeni Türk Mecmuası, Resimli Perşembe, Yeni
Mecmua, Fağfur Mecmuası, Ayda Bir, Din Yolu, Varlık” (mecmua means magazine).
In this study, firstly, the biography of the author will be given and the four stories containing
different themes will be summarized and evaluated among the nineteen stories from the story book
titled "Aşk Arzuhalcısı", which is published in the magazines and presented as "novel" in many
encyclopaedia and literary researches.
Keywords: Biography, Hakkı Süha Gezgin, Story, Magazine, Art.
Giriş: Hayatı – Sanatı - Eserleri

Hakkı Süha Gezgin, 1895 yılında Manastır’da doğar. Babası Miralay Ali Rıza Bey, annesi Manastırlı
Elmas Hanımdır. Aile lakabı “Anahtarağası Oğulları”dır. İlk ve ortaokulu Manastır’da ve Selanik’te okuyan
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Hakkı Süha babasının Yemen’de şehit olması üzerine İstanbul’a amcasının yanına gelir. Hadika-i
Meşveret’te Lise eğitimini tamamlar. Amcasının vefatıyla ailenin geçimini üstlenen sanatçı
“Gaziosmanpaşa, Nişantaşı, İstanbul” Sultanilerinin ilk kısımlarında öğretmenlik yapar. Daha sonra Halit
Fahri Ozansoy’la aynı evi paylaşacakları Muğla’ya tayin olur. 1920 yılında aralarında Ziya Gökalp ve Ali
Canip Yöntem’in de bulunduğu bir heyet tarafından sınav edildikten sonra orta okul ve lisede
öğretmenlik hakkı kazanan sanatçı çoğunluğu İstanbul Erkek Lisesinde olmak üzere, Çapa Kız Muallim ve
Fener Rum Lisesinde emekli olduktan sonra da Şişli Terakki Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. 1962
senesinde akciğerlerinden rahatsızlanmış Londra’da tedavi görmüşse de 6 Nisan 1963 senesinde yurda
döndükten yedi ay sonra 7 Kasım 1963’te vefat etmiştir.1
Türk edebiyatının Tarık Buğra, Sait Faik, Kenan Hulusi Koray gibi ediplerinin öğretmeni olan Hakkı
Süha, Türk müziğinin yaşayan hafızası Alaeddin Yavaşça’nın Lisede edebiyat öğretmeniyken evinde
düzenlediği meşklerde de onun gelişimine büyük destek olur. Alaeddin Yavaşça hocasının bu yönünü
yakınında ki kabiliyetleri toparlayan adamdı, o olmasaydı Selahattin Tanur da olmazdı biz de olmazdık”
(Yavaşça 2011: 39) şeklinde ifade eder. Hakkı Süha Gezgin’in evinin Beşiktaş Akaretler Şair Nedim
sokağında 110 numaralı hafif sarıya çalan bakımlı bir ev olduğunu Klasik Türk musikisinin önemli
isimlerinin ve Yahya Kemal’in de zaman zaman katıldığı meşklerin bu evde yapıldığını da Alaattin
Yavaşça’nın ifadelerinden öğreniyoruz.
Öğretmenlik Hakkı Süha Gezgin’in yaşam biçimi olarak benimsediği bir meslektir. Kendisine
öğretmenlikten başka mesleğe geçmesini tavsiye eden arkadaşına yazdığı cevabında öncelikli olarak
arkadaşına uyarı mahiyetinde “Mağrur adamlar, ehramların tepesinden esirlerine bakan firavunlara
benzerler. Düşünmezler ki onlara aşağıdaki insanları karınca cüssesinde gösteren mesafedir ve
aşağıdakiler de onları nihayet şaha kalkmış bir karınca zannederler” (Ayvazoğlu 2013: XXIII) cevabını
verirken bu mesleğin ruhuna yer edişini de “Yükseklerden yuvarlanan bir taş, yatağına yerleşince nasıl
sükûn bulursa benim ruhum da ilk defa sınıfa girince öyle derin bir huzur bulmuştu, yüzlerce uyanık,
parlak gözlerin bütün muhabbetiyle gözlerime daldığı an her şeyi unutmuş cezbelenmiştim. İlk dersimde
neler söylediğimi tabii şimdi hatırlayamam, fakat şurasını söyleyeyim ki, o gün bugün hala her sınıfa
girdikçe aynı heyecan ve coşkunluğu duyarım” (Ayvazoğlu 2013: XXIII-XXIV)2 cümleleriyle anlatır.
Öğretmen ve musikişinas kimliğiyle devrin tanınan isimlerinden olan Hakkı Süha Gezgin’in,
kazanmış olduğu itibarın arkasında kaleminin tesiri yadsınamaz bir yere sahiptir. Hece vezniyle şiirler
yazan devrin birçok dergisine şiirlerini veren Hakkı Süha Vakit gazetesindeki Seyyah imzalı Sütunlarda
Seyahat köşesiyle ve birçok farklı dergiye verdiği gündelik yazılarıyla da devrin anılan isimlerinden biri
olmuştur.
Hakkı Süha Gezgin’in dikkate değer bir yönü de hikâyeciliğidir. 1928 yılında yayınladığı “Aşk
Arzuhalcisi” sanatçının adını ilk hikâyesinden alan kitabıdır. On sekiz hikâyenin yer aldığı bu kitabın
“Küsuf, Zehirli Yoldaş, Hulle” dışındaki on beş hikâye kendisinin de belirli tarihlerde yazı işleri
müdürlüğünü yaptığı Resimli Ay ve Sevimli Ay mecmualarında yayınlanmıştır. Sanatçının bu kitabı dışında
on bir farklı hikâyesi de yine bu dergilerde yer alır. “Aşk Arzuhalcisi” kitabı; “Aşk Arzuhalcisi, Canfes Tütün
Kesesi, İsyan, Tekinsiz Ev, Şapka Tüyü, Kızıl Efe, Muzaffer Ölüler, Küsuf, Zehirli Yoldaş, Hulle, İki Mektup
Son Uyanış, Kandil, Esrarlı Nargile, Recm, Bir Kedi Yüzünden, Yırtılmış Mektuplar, Büyük Mefkûre” adlı
eserlerden oluşur. Dergilerde kalan kitaplaşmamış Hikâyeler ise; Aslanımın Aşkı, İstanbul Gece Yarısından
Sonra, Adsız Kahraman, Erenler Sofrasında, Delik Budalası, Kıskançlık, Son Çare, Helvacı Güzeli, Delinmiş

Hakkı Süha Gezgin’in biyografisi Hafi Kadri Alpman’ın Portreler adlı eserinden özetlenmiştir.
Aynı yazı için bk. Hakkı Süha Gezgin,“Niçin Muallim Oldum” c. 2, nr. 10-22 (TS. 1341), s. 17. bk. Emine Bilgehan Türk
(2005), “Zekeriya Sertel’in Dergiciliği Üzerine Bir İnceleme” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sos. Bil.
Enst. Erzurum.
1
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Balon, Bire Beş” adlarını taşır.
Daha çok olay hikâyesi özelliği taşıyan bu metinler hem sanatçının yaşamış olduğu son dönem
Osmanlı toplumunun hem de erken dönem Cumhuriyet Türkiye’sinin sosyal hayatından izler taşır.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserleri üzerine Gezgin, “Romanı kuru hakikatler zincirinden
ibaret sayanlar, ondaki zengin şiiri yadırgarlar. Bu yadırgama, şiirin ne tatlı bir ölçü ile esere yayıldığını
göremediklerindendir. Gerçek sanat eseri, hiçbir zaman çoban çevresi ve azami hudutta hakikatlere bağlı
kalmaz ve gerçek sanatkâr asla herkes gibi konuşmaz.” değerlendirmesini yapar. Kendisi de nesirlerinde
dilin kullanımında bu hassasiyeti gözetir. Onun köşe yazıları ve hikâyelerinde ince ses özelliklerine, deyim
ve atasözlerinin titizlikle işlendiği örneklerle sıklıkla karşılaşılır. Hikâye kahramanlarının hemen hepsi
İstanbul ve çevresinde yaşayan tiplerdir. Dilin kullanımı ve davranışlarında dönem özelliklerini görmek
mümkündür.
1. Hikâyeleri

Hakkı Süha Gezgin’in bizim tespit edebildiğimiz yirmi dokuz hikâyesi Balkanlardan İzmir’e uzanan
coğrafyanın mekân, dil ve kültürel özelliklerini barındırır. “Beşiktaş Kânun-ı Evvel 340” tarihiyle bitirilen
Aslanımın Aşkı hikâyesinden 1928’de basımı yapılan Aşk Arzuhalcisi kitabında yer alan hikâyelere kadar
uzanan dört yıllık süreçte yayınlanan metinleri konularına göre şu başlıklar altında tasnif edebiliriz.
Aile konulu hikâyeler: İsyan/ Mukaddes İsyan, İki Mektup, Helvacı Güzeli
Millî mücadele /savaş konulu hikâyeler: Canfes Tütün Kesesi, Tekinsiz Ev, Kızıl Efe, Muzaffer
Ölüler, Zehirli Yoldaş, Büyük Mefkûre, Adsız Kahraman, Bire Beş,
Kadın konulu hikâyeler: Aşk Arzuhalcisi, Şapka Tüyü, Hülle, Son Uyanış, Kandil, Esrarlı Nargile,
Aslanımın Aşkı, Yırtılmış Mektuplar, Delinmiş Balon
Sosyal hayat konulu hikâyeler: Recm, Bir Kedi Yüzünden, İstanbul Gece Yarısından Sonra, Erenler
Sofrasında, Kıskançlık, Son Çare,
Saplantı konulu hikâyeler: Küsûf, Delik Budalası,
Hakkı Süha Gezgin’in hikâye kahramanları sanatçının kendi yaşadığı dönemin izlerini yansıtır.
Tasviri yapılan kahramanların giyim kuşamları, iç mekanlarda bulunan eşyanın özellikleri, evler, sokaklar
son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarının izlerini taşır.
Cumbalı evler, ada vapurunu bekleyen yolcuların tasvirleri, hastalarını ev ev dolaşan doktorlar,
Balkanlar’da isyan eden Bulgarlar, İzmir’de nara atan Rumlar, sevgilisinden haber bekleyen hastalıklı
tipler, söz dağarcıkları, hitap şekilleri ile yine sanatçının tanığı olduğu zamanın özelliklerini arz eder.
1.1.Aşk Arzuhalcisi

Aşk Arzuhalcisi uzun bir aradan sonra karşılaşan iki arkadaşın sohbetleri üzerine kurgulanır.
Arkadaşı Celil’in görüntüsündeki değişikliği hisseden anlatıcı, bu değişime sebep olan paranın kaynağını
sorar. Bunlar; zengin bir dulla evlenmek, miras, komisyonculuktan sonra basın dünyasına girme şıkkı
olarak tahmin edilse de bunun mümkün olmayacağı özellikle basın ihtimalinin imkansızlığı “Muharrirliğini
bilirim; fakat o yoldan vaktiyle ben de geçtiğim için, kalemin insana pek de bu kıyafeti verebileceğini
ummuyordum. Demek devir değişmiş. Hangi gazetedesin?
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-Ne gazetesi be budala! Matbaaların kapısından sefalet akıyor. Yüzleri sararmış, sönük gözlü
gençleri zerre zerre öldüren o muhitte sıhhat ve para ne gezer? Sen, adamakıllı sersemlemişsin”
cümleleriyle değerlendirilir. Yazar hikâyesinde “kalem” ile geçinmenin mümkün olmayacağını kalemiyle
geçinen bir kahraman üzerinden verir. Fakat buradaki zıtlık sokaktaki insanın yaşam şeklinin aksine aslında “kalem”i alışılmışın dışında kullanan- zengin sosyal sınıfın anlatımıyla verilir. Sevdikleri erkeklere
güzel söz söylemek, şiirle hitap etmek isteyen hanımlara önceleri hatır ilişkisiyle birkaç mısra yazan Celil,
sonra bunu ücret karşılığı yapmış taleplerin fazlalaşmasıyla da bir yazıhane açmıştır.
Tamamen bir ticarethane özelliği kazandırılan iş yeri kendisine gelen müşterilerin ruhuna uygun
olarak dekore edilmiştir. Bunlar Anlatıcının bakış açısıyla verilir. “Dostum hanın en iyi ve en itibarlı kısmını
kiralamıştı. Yazıhanenin kapıları kalın pamuklu kadifelerle, duvarlar, yaldız kandili kelebekler
muaşakalarını gösteren nefis kâğıtlarla kaplanmıştı. Sağda, maun bir etajer üzerinde aşk timsali ok atan
kanatlı bir çocuk heykeli yükseliyordu. Biraz evvel Celil’in süslü çantasında da aynı heykelin kabartma
minyatürünü görmüştüm.”
Hikâye, edebiyat ve sanat dünyasına da ekonomik boyutuyla bir eleştiri getirmiş olur. “Kuzularım,
size yardım, bütün ilham sahiplerine borçtur. Fakat unutmayınız ki biz de insanız ve ilham perisi bize
hayalden başka bir şey getirmez. Ne yazık ki şairlerin de vücudu, midesi var pazarlığa mecburuz. Ben,
şiirlerimi beşer liraya şuraya buraya satıyorum. Hem de yalnız bir tabını. Halbuki size yazdığım şiirler
bana bu parayı getirmedikten ma’adâ esersiz kalmamı da intâc ediyor. Daha fenası edebiyat piyasasına
bu kadar bol şiir arzı başlayınca, imtiyaz sahipleri indinde kredimizde bozulur. Her tehlike, bir emniyet
mıntıkası tesisini emreder. Ben de kendimi sigorta ettirmeye mecburum.
Celil’e arkadaşının yönelttiği “Koca şair!” ithamına karşılık Celil
“-Kafiye taciri de daha yaraşır.” cevabını verir. Bu edebiyat tarihlerinin şiir ve özelliklerine dair
yapılan değerlendirmelere her kafiyeli söyleyişin şiir olmayacağı fikrinin farklı bir izahıdır. Anlatıcı Parayla
vezinli ve kafiyeli söz yazmayı hikâyenin sonunda “Aşk Arzuhalci”liği olarak adlandırır.
1.2.Büyük Mefkûre

Büyük Mefkûre, Fransız Devrimi sonrasında dünyayı etkilemeye başlayıp sonucunu
imparatorlukların yıkılıp yerini yeni dünya düzeniyle ulus devletlere bırakan milliyetçilik akımının tesiriyle
oluşan tartışmalar üzerine kurgulanmış bir metindir. Batıda ulus devletler kurulurken doğuda bütün millî
unsurları reddettiğini iddia eden sosyalizm baş göstermiş ve kendi etkinlik alanını genişletmeye
çalışmıştır.
Hikâyenin ana kahramanı Dündar; “Gafil çocuklar! Divane gençler! Büyük Mefkûre dediğiniz bu
murdar şey, hakikatte korkunç bir yılandır. Simsiyah halkaları bir gün kement olup boynunuza geçecek.
Kâğıtlar üzerinde bile hudutlarını kanlı saliplerle ayıran bezirgân insanlığın melekleştiğini görmek
istiyorsunuz. Hasretinizin sonu gelmeyecek, ömrünüz boş, sefil bir yalanı tekrar ede ede son nefese
varacak.” hitabıyla sözünü teslim aldığı yazarın bakış açısını verir.
Dündar’a karşıt düşüncede sosyalizmi temsil eden genç ise fikri kadar zayıf ve tutarsız tasvir edilir.
“Uzun saçları ürpermiş gözlerinin altı çürümüş, sıska bir genç reddetti:” Zayıf genç kendi düşüncesini; “Haşa! Biz gafil değiliz. Biz, istikbalin rüyasını görmüş, bütün dünyanın kardeşlik müjdesini almış insanlarız.
Hudutların arasına o kasap çengellerini andıran kızıl putları siz, milliyetçiler diktiniz. Sizin azgın iştihanız,
korkunç ihtirasınız olmasaydı, milletler çoktan el ele verecek, dünyada kan ve gözyaşı nehirleri artık
akmayacaktı.” sözleriyle ifade eder.
Bu hitapların yapıldığı toplantıdan sonra Bolşevik devriminden kaçıp İstanbul’a sığınan Rusların
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sefaletinin aksine Boğazda zengin bir yalıda ailesi ile oturan Yorgiyef Dündar’ı sıklıkla yalıya davet eder.
Kardeşim diye tanıştırdığı Katerina Dündar’a yaklaşır. Dündar bu ailenin söylediklerinin aksine bir ailenin
ötesinde iş birliği içinde olduklarını düşünür ve kendisine duyulan itimadı yok edecek davranışlardan
uzak durur. Katherine bir akşam davetinde Dündar’a fazla içki içirir kendi de içer kimsenin olmadığı arka
odaların birinde Katherina biraz dalınca Dündar, Katherina’nın elbisesinde “Kızıl çeka” mühürlü bir
mektup bulur. Mektupta “(çekiç) mühürlü” ıslahına gayret beyhudedir. Tenha bir yerde randevuya davet
neticeyi kolaylaştıracak sukut ve gayret” ifadesi bulunmaktadır. Dündar yalı ve ahalisinin Komünist
propagandası için bir araya gelmiş misyonerler olduğunu kendisinin de ikna edilemeyince yok edilmesi
gereken bir kurban olduğunu anlar.
19 Teşrin-i evvel 1341 tarihinde Resimli Ay mecmuasında neşredilen bu hikâye basım yılı itibariyle
1917 Bolşevik Devrimini takip eden süreçte İstanbul’a gelen Ruslar arasında Bolşevizmi yaymaya çalışan
kendi fikirlerine karşı çıkacak kişileri de yok etmek üzere faaliyet gösteren bir grup etrafında kurgulanır.
1. 3. İsyan/ Mukaddes İsyan

Mukaddes İsyan, Resimli Ay mecmuasının “Temmuz 1340, s.1 nr. 6” künyeli sayısında yayınlanmış
bir hikâyedir. Hakkı Süha, bu eserini kitabında İsyan adıyla yayınlamıştır. Bu hikâyede yazar evlilik
konusunu geleneksel aile içinde yetişen Rana’nın ailesinden farklı düşünceleri ile yaşadığı çatışma
üzerine kurgulamıştır. Ailenin bozulan ekonomik ve sosyal durumu uzun anlatımlara başvurmadan küçük
nesneler üzerinden ince bir üslup kullanılarak; “Masanın üstünde bu eski, fakat düşkün ailenin son
ihtişam hatırası, mineli altın zarflar duruyordu. Rana, bu zarfların muhafazalarından çıkmasındaki manayı
çok iyi bilirdi.” cümleleriyle verilir. Firdevs Hanım, kızının taliplisinin maddi durumuyla ilgilenip zengin
birinin kızını istemesini lütuf sayarken kızı “küfvunu” aramaktan söz eder. Anne için denklik zenginlik gibi
bir sıfatken kızı için bir fıtrat uyumudur.
Bu geleneksel ailede Rana farklı düşünen bir genç kızdır. Evlilik konusunda görüşlerini söylemesi
annesini öfkelendirir. “Rana, yavrum, sen bir tuhaf oldun... Her şeye doğrudan doğruya girilmez. Hele
bazı şeyler vardır ki onlar konuşulurken kızlara yalnız sükût ve itaat düşer.” ikazıyla uyarır. Firdevs
Hanımın kızını bir kasap zenginine münasip görmesi, büyük kızı Şehima’nın aynı yolla başlayan fakat kötü
sonuçlanan evliliğine rağmen annesinin iradesine karşı koyamayışı, ince bir üslupla dile getirilir. Rana’nın
bu yapıya karşı koyuşu onu kitaplarla yetiştiren abisine bağlanır. “Rana’yı aile seviyesinin fevkine çıkaran,
şimdi serhatların kim bilir neresinde çarpışan ağabeyi Cemal’di. Onu kütüphanesine ortak etmiş,
bildiklerini öğretmiş; hatta Hayat isimli büyük kitabın da bazı sahifelerini anlatmıştı. Cemal, kader ve
tahsil sevkiyle ailesinden ayrı yaşamış ve bütün manasıyla zamanın erkeği olmuştu. Kardeşini evvela
mektuplarıyla sonra da beraber başlayan hayatı içinde uyandırmış, güzel vücuduna layık bir kafa ve
düşünce sahibi etmişti.” Bu Tanzimat’tan beri sorgulanan evlilik usulünün yeniden değerlendirilişidir. Bu
yeni değerlendirme geleneksel yanlışın karşısında “-Küfüvünü aramak kibir değil anne. Bunu Allah da,
ahlak da emreder” hitabıyla karşı duran yeni bir tipin doğuşudur. Rana, bu hikâyede Türk edebiyatında
Mizancı Murat’ın, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Gönül Hanım, Halide
Edip’in, Yeni Turan romanı gibi birçok eserle oluşturulmaya çalışılan okuyan sorgulayan yeni kadın tipinin
temsilcisidir.
Rana’nın reddine rağmen düzenlenen nikah töreninde Rana, vekalet için gelen kişiye “-Efendiler,
izdivaçta tarafeynin rey-i sahibi olduğunu bana müracaatınızla tasdik ediyorsunuz. Veysel Bey’i
tanımıyorum ve kendisine hiçbir hak vermek fikrinde değilim. Bittabi bu karardan sonra vekâlet, nikâh
vesaire hiçbir şey mevzu bahis olamaz. İmam Efendi’ye böylece söyleyin.” cevabını vererek nikahı
sonlandırırken yazar da misafirlerden çıkan uğultuyla eserine son verir.
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Hakkı Süha Gezgin, Nisan 1926, s.3, nr.2 Künyeli Sevimli Ay mecmuasında yayınladığı “İki
Mektup” adlı hikâyesinde ise, Rana ve Hümeyra isimli iki genç kızın mektuplaşmasını verir. Bu metinde
Rana İsyan hikâyesinde emrivakiyle yapılan evliliğin karşısında durduğu gibi burada da devrin salon
hayatlarında yaşanan ilişkilerin karşısındadır. Arkadaşı Rana’yı “Hâlâ köşende oturup okuyor musun?
Bütün kitapların birer deli saçması olduğunu sana hâlâ öğretmeyen alimliğine doğrusu acıyorum, Rana’yı
Bir kadın için tesadüf ettiği erkeğin kalbinden başka kitap yoktur.” cümleleriyle yargılarken o da
arkadaşının ilişkilerine “Bilirim, salonlarınızda aşk, bir seldeki çamur gibi akar. O bulanık muhite girenlerin
eteklerine biraz bu çamurdan bulaşması mukadderdir.” Değerlendirmesini yapar. Rana’nın âşık olduğu
kişinin bakış açısıyla kadınlar üzerine “Yalnız et ve sinirden ibaret olanlar dişi! Kalp ve kafa sahipleri
kadındır.” değerlendirmesi yapılır. Bu hikâye “Bulup kopya eden: Hakkı Süha” (Türk, 2005, s. 379)
ifadesiyle tamamlanır. Bu da Rana’nın kahraman olarak yer aldığı bu metinlerin sanatçının tanığı olduğu
yaşamlardan mülhem yazıldığı fikrini güçlendirir.
Romanda Daldırma tekniği1 olarak değerlendirilen aynı özellikleri taşıyan karakterin farklı
kurgularda yer alışını bu iki hikâyede Rana üzerinden görürüz. Rana, kadınlığın güzel yüz ve fizik
özellikleri ile birlikte kadının duygu yönüyle, aklını kullanan birey olarak kimlik buluşunu temsil eder.
Kendisini yaşanılan hayatın nesnesi olmanın ötesinde özne olarak gören ve bu durumu önce kadınların
kabul edip gereğini yapması gerektiğini vurgular. Bu geleneksel algının karşısında yeni kadın tipinin
doğuşu, belki de Dede Korkut Hikâyelerinde kendini kimlik olarak kabul ettirmiş Türk kadın tipine
yeniden dönüşün hikâyesidir.
1. 4. Kızıl Efe

Osmanlı paşalarından birinin İzmir’de Rum bir kadından olan çocuğu Yorgi, Kordon boyunda Türk
delikanlıları haraca bağlamış bir meyhanecidir. Hikâye iki bölüm şeklinde kurgulanır birinci bölümde
yanlışlıkla efenin kızanlarına yakalanan anlatıcının efenin Madran dağında onunla karşılaşıp sofrasına
konuk oluşu, ikinci bölümde de anlatıcının Çınarlıkahve’de efeliğin yanlış bir gelenek oluşunu söylemesi
üzerine Kızıl Efe’nin efelik hikâyesi ve kahramanlığı anlatılır. Yorgi tanımadığı Türk babasının öfkesini
halka zulmederek alırken efe onun karşısına çıkan güç olur. Kızıl Efe de Yorgi’yi meyhanesinde
öldürdükten sonra Madran dağına çıkmış, dünya edebiyatında Robin Hood gibi birçok örneği olan “Soylu
eşkıya” kavramıyla tanımlanabilecek bir efedir. Kızıl Efe, E.J. Hobsbawn’ın, Badits adlı eserinde sıraladığı
soylu eşkıyanın;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soylu eşkıya bir suç işlediği için dağa çıkmaz, bir haksızlığa uğradığı için dağa çıkar ve eşkıya olur.
Yapılan haksızlıkları düzeltir.
Ancak kendini savunmak ya da haklı olmak koşuşuyla öç almak için adam öldürür.
Eğer yaşarsa halkının arasına, toplumun saygın bir üyesi olarak döner.
Halk kendisine hayrandır ve onu destekler.
Karalın ya da imparatorun düşmanı değildir, çünkü onlar adaletin kaynağıdır. Soylu eşkıyanın
düşmanı, bölgesindeki mütegallibedir (Moran, 1997, s. 80). özelliklerini taşır.

Hakkı Süha Gezgin’in Halit Fahri Ozansoy’la ev arkadaşı olarak yaşadıkları, beraber öğretmen olarak
çalıştıkları Muğla, yazarın bu hikâyesinde canlı tasvirlerle yerini bulan Madran Dağı eteklerindeki bir efe
mekânı olarak görülür. Kızıl Efe, haraç ya da nam almak için dağa çıkmış biri değildir. O halka zulmeden
birinin başını gövdesinden ayırırken etrafı saran kandan unvanını alan bir halk kahramanıdır. Kızıl Efe’nin
öldürdüğü tek kişinin Yorgi olduğu da “Tövbe de oğul!... Kızıl Efe Yorgi’den başka kimseyi öldürmedi”
(Gezgin, 1928, s. 54) ifadesiyle vurgulanır.

1

Rifat, M. (2009). Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
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Sonuç

Hakkı Süha Gezgin, çocukluğunun Balkan coğrafyasını ve sonrasında geldiği İstanbul beyefendisi
sıfatıyla anılacak kadar benimsediği İstanbul’u öğretmen olarak gittiği Ege coğrafyasını bütün yönleriyle
eserlerinde işlemiş, yaşadığı dönemin sosyal meselelerini, kültürel unsurlarını, sade açık anlaşılır bir dille
kaleme almış çok yönlü bir sanatçıdır.
“Baksam denizlerde yüzen Hilale
Gümüş dalgaların gelir hayale!
Yürekler dayanmaz, Tuna, bu hale..
Seni kimler verdi düşman eline ?
Gülleler sarılmış ince beline…” (Gezgin, 1918, s. 245-246) mısralarıyla yaşadığı dönemin kaybedilen vatan
topraklarının acısını mısralarına sindirmiş bir şair, Türk musikisinin korunması ve geliştirilmesi için
devrine ön ayak olmuş bir neyzen, günün nabzını tutan bir köşe yazarı olarak Türk kültür hayatındaki
yerini almış bir aydındır.
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Bildiri No: 93 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Öz
Osmanlı’da Tanzimat’la birlikte Batılılaşma anlamında önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin
basın yayın faaliyetleriyle doğrudan ilişkisi vardır. Devlet bu dönemde çağdaş uygarlıkların halkıyla
ilişkisine bakarak kendisi de benzer bir düzen kurmanın yoluna gitmeye karar verdi. Devletin halka
yaklaşması çok yönlü ve ülkede alışılmadık bir uygulama olduğundan bu konuda inişli çıkışlı bir seyir
görülmektedir. Tanzimat’tan sonra görülen süreli yayınlar, bundan sonra hem kültür hem de siyasetin
önemli araçlarından biri haline gelmiştir. O günden beri Türkiye’deki hemen tüm gelişmeler, basın
eksenli seyir göstermiştir. Tanzimat aydınlarının Sultan II. Abdülhamit’e karşı gösterdikleri mücadele, 33
yıl sonra da olsa karşılığını bulmuştur. Bu, ülkede aynı zamanda basının da gücünü ortaya koydu.
Cumhuriyetin milli devlet politikasıyla ortaya çıkmasının ardından yüzyıllardır devam eden padişahlık
sisteminin yerini doldurmak için basın, olabildiğince etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Zira yeni
yönetim biçiminin değerlerinin halka anlatılması ve benimsetilmesi bir zorunluluktu. Ülkede
Cumhuriyet’in kurumsal bir yapıya kavuşması ihtiyacı vardı. Tanzimat ya da II. Meşrûtiyet de demokrasi
açısından önemli hamleler olmakla birlikte gerek bir kurum aracılığıyla gerekse sistemli bir söylem
kullanılarak halka yeterince anlatılıp yayılmadığından yüzeysel kalmıştı. Bu bağlamda 1931’de hazırlıkları
başlayan Halkevlerinin 19 Şubat 1932’de açılmasının ardından kısa sürede beklenen ilgi sağlandı. Yurdun
hemen her tarafında yeni ideolojiyi halka benimsetecek bu kurumlar açılmış oldu. Dokuz şubesi bulunan
halkevleri, bulundukları yerde halkı eğitecek, her türlü toplumsal değerleri araştırma, derleme ve
incelemelerle bulup gündeme taşıyacak, halkın aydınlık seviyesini üst düzeye çıkartacaktı. Halkevlerinin
kapsamlı çalışmalarını basının gücünü göz ardı ederek değerlendirmek olanaksızdır. Nihayet pek çok
halkevi, faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak için, çoğunlukla yöresinin tarihi, kültürel mitolojik bir
değerinin ismiyle dergi çıkarma yoluna gitmiştir. Ankara’da Ülkü, Giresun’da Aksu, Antalya’da Türk
Akdeniz, Zonguldak’ta Kara Elmas, Manisa’da Gediz, Bursa’da Uludağ vb. gibi isimlerle çıkan bu dergiler,
ayrıca devlet eliyle bir yazı, edebiyat ve bilim okulu olmuştur. Halkevi dergilerine bu gün bakıldığında
cumhuriyetin ilk yıllarında şehirlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bakışını da görmek mümkündür.
İnkılaplara daha fazla ilgi gösteren şehirlerin heyecanları dergilerine de yansımıştır.
Birinci sayısı 19 Şubat 1944’te basılan Ordu dergisi, “Ordu Vilâyeti Halkevi Dergisi”dir. Dergi, 24
Şubat 1946’daki 8. sayıyla aralıklarla da olsa birinci dönemini tamamlamıştır. Dergi, ikinci döneminde
“Yeşil Ordu Dergisi” adıyla 30 Ağustos 1947’de yayınlanır. Mayıs 1950’de ise 13. ve son sayısı çıkar.
Böylece iki dönemde toplam 21 sayı çıkan “Ordu” ve “Yeşil Ordu” dergisi, yayın hayatı boyunca hem
Ordu Halkevi’nin faaliyetlerini söz konusu etmiş, hem de diğer halkevleri dergileri gibi yörede devlet
eliyle bir basın yayın çalışması olmuştur. Dergi, içerisinde Ordu’nun kültür, sanat, edebiyat ve sporuna
dair pek çok unsuru barındırmaktadır. Aylık çıkan derginin periyodunda aksaklıklar olduğu görülür. Dergi,
içerik ve yazar kadrosu olarak da, en yakın vilayet Giresun’la karşılaştırıldığında, zengin bir görüntü
vermez.
Bu çalışmada Ordu Halkevi ve çalışmaları üzerinde durulacaktır. Halkevi yayın organı olan “Ordu”
ve “Yeşil Ordu” dergisi etrafında yeni ideolojinin halka benimsetilmesi ve bunun sonuçları üzerindeki
durulacaktır. Bu anlamda dergideki yazı, şiir ve görseller incelemeye tabi tutulacak bunların şiir, öykü,
folklor araştırmaları, bilimsel araştırmalar vb. gibi konulara göre istatistiki bilgileri verilecektir. Bu
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bağlamda Ordu’nun ilgili tarihlerdeki yaşayışı ve düşünüşü hakkındaki veriler elde edilecektir. Bu veriler
değişik alanlarda bilim ve kültürün hizmetine sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halkevi, Ordu, Yeşil Ordu dergisi, kültür, sanat

The Ordu Halkevi Media Organ: Ordu and Yeşil Ordu Magazines
Abstract
In the Ottoman Empire, important developments in terms of westernization were experienced
during the Tanzimat period. The periodical publications after the Tanzimat period have since become
one of the important tools of culture and politics. The largest shift thus had been witnessed within the
realm of media. Following the emergence of the Turkish Republic, the press began to be used as
efficiently as possible in order to replace the centuries-old system of the sultanate through the
implementation of national state policy. The reason being of course was to spread the values of the new
administration to the public at large. Turkey during this period also needed to bring together a
corporate structure. Shortly thereafter, community centres or “halkevleri” were established across the
country, with the first once opening on February 19, 1932, and which attracted tremendous interest. It
is impossible to evaluate the comprehensive work of the community centres without also considering
power of the press. Finally, in order to publicize its activities to the masses, many a community had
extended their reach by publishing magazines that catered to the historical, cultural, and mythological
values of the regions within which they were found. One such examples of this is the “Ordu Vilayeti
Halkevi Magazine”, published in the province of Ordu magazine on February 1944. The magazine had
published a total of 8 issues—the final one being released on February 24, 1946. An additional
magazine, “Yeşil Ordu Dergisi”, was first publisehd on August 30, 1947, and ran a course of 13 issues
until May 1950. This magazine contains interesting content about the culture, art, literature, and sports
in Ordu.
This paper will focus the Ordu Halkevi and on two of its magazines “Ordu” and “Yeşil Ordu”
through the lens of the new ideology of the period. In this sense, articles, poems, and visual materials,
alongside stories, folkloric research, and scientific research contained within each magazine will be
subject to examination. Moreover, statistical information will be given according to such themes of the
content. In this context, information about the life and intellectual production in Ordu relevant to the
period will be obtained. This data will be presented to various scientific and cultural services.
Keywords: Halkevi, Ordu magazine, Yeşil Ordu magazine, culture, art.

Giriş: Ordu ve Yeşil Ordu Dergileri

Ordu ili Halkevi’nin süreli yayın organı olarak birinci dönemde Ordu ismiyle 19 Şubat 1944’ten 24
Şubat 1946’ya dek 8 sayı çıkan dergi, ikinci dönemi olan Yeşil Ordu1 ismiyle 30 Ağustos 1947’den
Demokrat Parti’nin büyük bir seçim zaferi kazandığı Mayıs 1950’ye kadar 13 sayı olmak üzere toplam 21
sayı çıkmıştır. Ordu ve Yeşil Ordu da ülkedeki diğer Halkevleri yayın organları gibi o dönemde devlet
partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin ideolojisi doğrultusunda yayın yapmıştır.
Ordu dergisinin ilk sayısı, 19 Şubat 1944’te Ordu Halkevi’nin Dil ve Edebiyat Şubesi tarafından 16
Dergide yapının kullanımı, “Yeşil Ordu” ve “Yeşilordu” olarak geçmekte, bu konuda herhangi bir tutarlılık bulunmamaktadır.
Dergi ismindeki klişeden metindeki kullanımlara dek sürekli değişkenlik gösteren bu yapıya rağmen bu çalışmada “Yeşil Ordu”
ifadesi tercih edilmiştir.
1
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sayfa olarak çıkarılmıştır. Derginin yazı ve abone işlerine Halkevi’nin Dil ve Edebiyat Şubesi Başkanı Sadri
Us bakmaktadır. Dergi, ORDU adıyla ve “Ordu Vilayeti Halkevi Dergisidir” klişesiyle çıkmaya başlamıştır.
Derginin dış kapak arkasında “Evimiz Çalışmaları” başlığı altında 1943 yılında Dil Edebiyat, Güzel Sanatlar,
Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Yayın, Köycülük gibi sekiz kolun
çalışmaları kısaca anlatılmıştır. Sonraki sayfada ise “Partimizin Yaratıcısı ve Ebedî Başkanı Ebedî Şef
ATATÜRK” ifadesinin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı sayfa numarasız olarak yer
almaktadır. Sonraki sayfada da yine “Partimizin Yaşatıcısı ve Değişmez Genel Başkanı Millî Şef İNÖNÜ”
ifadelerinin üstünde İsmet İnönü’nün fotoğrafı yine sayfa numarasız olarak yer almıştır. Derginin arka
kapağında ise “20 Kuruş” ve derginin basım yeri olan “Vilâyet Matbaası” ifadeleri yer almaktadır. Arka
kapağın arkasında “Evimiz Dil – Edebiyat Şubesi tarafından her ayın (19) unda çıkarılır” ifadesinin altında
“Yazı ve Abone İşleri İçin, Dil ve Edebiyat Şubesi Başkanı Sadri Us’a Müracaat Edilmelidir” ve “Sayısı 20,
Yıllığı 240 Kuruştur. Adres: Ordu Mecmuası - Ordu” bilgileri vardır. Bu bilgilerin altında ise “Halkevi
Dergileri” başlığı altında ülkedeki 37 Halkevi ve dergisinin isimleri verilmiştir.
Derginin hemen bütün sayılarının şekil özellikleri benzer şekildedir. Ancak bazı bilgiler zamanla
değişikliğe uğramıştır. Örneğin Ordu dergisinin 3. ve Yeşil Ordu’nun 11. sayısı farklı olarak 20’şer sayfa
diğerleri 16 sayfa olarak çıkmıştır. Sayının fiyatı Ordu ve Yeşil Ordu’nun ilk sayısı 20; ondan sonrakiler 25
kuruştur. Yıllık abonelik ise Ordu’da 240 kuruşken Yeşil Ordu’da 150 kuruşa düşmüştür. Ordu dergisinin
Yazı İşleri Müdürü Sadri Us’ken Yeşil Ordu dergisininki Muhsin Karlıbel olmuştur.
1. Yayın Politikası ve İçeriği

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kendini halka anlatma araçlarından biri olarak düşünülen Halkevleri,
hızlı bir şekilde örgütlenme çalışmalarına başladı. “19 Şubat 1932’de, yeni halkevlerinin genel merkezi
olarak belirlenen eski Türk Ocakları binasında halkevlerinin resmi açılışı gerçekleş”(Özkaya 2018:
26)tikten sonra başlangıçta 15, daha sonra da diğer halkevleri hızlı bir şekilde açılmış ve örgütlenmesini
tamamlamıştı. Ordu Halkevinin de içinde bulunduğu ülkedeki halkevleri büyük bir heyecanla çalışıp
kendilerini gösterirler. Dokuz şubenin yoğun faaliyetlerinin sonunda halkevleri çalışmalarının daha geniş
kitlelere ulaşmasını sağlamak ve ortaya çıkan birikimi değerlendirmek için dergi çıkarmaya başlarlar.
Merkez halkevinin Ülkü dergisini çıkarıp bunu yurdun en uzak yerlerine dek ulaştırması, diğer
halkevlerinin de teşvik etmiş ve kısa zamanda ülkedeki diğer Halkevleri yayın sahibi olmaya çalışmıştır.
Ordu Halkevi ise diğerlerine göre bu konuda daha zayıf kalmış, süreli yayın faaliyetlerini
geciktirmiştir. Bunun değişik nedenleri olmakla birlikte birincisinin Halkevi ve yönetiminin pasifliğiyle
ilişkilendirilmesi doğru olur.1 İki dönem yayın yapan Ordu Halkevinin ilk dönem dergisi olan Ordu ise
ancak 19 Şubat 1944’te yayınlanmaya başlamıştır. Halkevi, derginin ilk sayısını yine halkevinin açılış
yıldönümüne denk getirerek heyecanı bir kez daha yaşamış ve yaşatmak istemiştir.
Derginin ilk sayfasının üst kısmında çerçeve içinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun: “Biz Türk’üz.
Türkçü’yüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçü’lük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal o
kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil çoğalan ve çoğaltan Türkçü’yüz
ve her vakit bu istikamette çalışacağız. 5/8/1942 Şükrü Saracoğlu” ifadeleri derginin yayın politikası
açısından önemlidir. Derginin sunuş yazısını Sadri Us “Çıkarken” başlığı altında yazmıştır. İlk sayfada yer
alan yazının epigramı da Ziya Gökalp’in “Halka doğru gitmek, harsa doğru gitmek mahiyetindedir. Çünkü,
halk milli harsın canlı bir müzesidir. Okumuşlar! Bırakınız gururu. Millî harsı öğreniniz Milletten!.”
ifadeleridir.

İlk sayısı Eylül 1933’te sonuncusu Mayıs 1950’de olmak üzere toplam 59 sayı çıkan Giresun’un Halkevi dergisi Aksu, sayfa
sayısı, içeriği ve yazar kadrosu yönüyle bu konuda bilgi verici niteliktedir. Ayrıntı için bk. Hilal Özkaya (2018), Giresun Halkevi
ve Bilgi Irmağı Aksu Dergisi, Arı Yayınları, İstanbul.
1
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Sadri Us, derginin sunuş yazısına halkevlerinin kuruluşuna vurgu yaparak başlamaktadır:
“19 Şubat, Türk inkılap ve cemiyet tarihinde büyük bir kalkınışın sembolü olup Türk inkılabının
şuura dayandığını ifade eden ve Türk’e nurlu yarınlar müjdeleyen yüce bir tarihtir. Bu tarih, Büyük
Türk Dünyasının milli özden doğacağı hakikatine ulaşılarak halka dönüşün, halkın bünyesinde
yaşayan milli özü arayışın kat’î hamlesidir. Bu gün gönülleri tutuşturan, ruhları kaynaştırarak
olgunlaştıran ve millî harsın kaynağı olan ‘Halkevlerimizin’ açılışının dönüm yılıdır” (Us 19 Şubat
1944: 1).
Sadri Us, yazısının devamında, son asırlarda Osmanlı’daki kozmopolit yapının millî benliğe zarar vermeye
başladığını, Cumhuriyet idaresininse milleti karanlıktan kurtararak milli birliği sarsan sınıf ve imtiyaz
kavramlarına darbe vurduğunu söyleyip bu anlamda sözü Ziya Gökalp’e getirmektedir:
“Cumhuriyet temelleri hazırlanırken okumuşlarımız sözlerinin her kelimesinde bir hakikat güneşi
parlayan büyük mürşit ve mütefekkir Gökalp’in her fikrini bir nas telâki ederek ve izinden
yürüyerek hars ve medeniyet mefhumlarının ifade ettiği manayı çözmeğe çalışmışlar ve nihayet
medeniyetin, ferdî irade ile yaratılabilen ictimaî hadiselerin mecmuu olup ilim ve fenden mürekkep
bulunduğu; harsın ise öz ve millî duyguların ta kendisi olduğu neticesine varmışlardır” (Us 19 Şubat
1944: 1).
Yazar, Türk aydınlarındaki halka gitme algısının sonucunda Türk Ocakları ve Halkevlerinin
doğduğunu ifade etmekte ve bu gün halkın okumuşlardan; okumuşların halktan milli harsı öğrendiğini
dolayısıyla herkesin yararlandığını ifade etmektedir. Ona göre bu gün Halkevlerinde millî ve toplumsal
yaşantının temelleri atılmaktadır. Yazar, Ordu dergisinin ülkedeki heyecana ortak olduğunu, bu
mukaddes yola atıldığını, samimiyetle uzatılan her kardeş elini samimiyetle sıkacaklarını söyleyerek
yazısını “Tanrı Türk’ü yaşatsın!” ifadeleriyle tamamlamıştır.
Dergide Halkevlerinin en büyük görevi sayılan halka yönelme duyarlılığı, gerek faaliyet raporları
gerekse yazı ilgisi yönüyle dikkatleri çekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 Haziran 1945’te
çıkardığı ve 15 Haziran 1945 Cuma tarih ve 6032 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan 4753 numaralı
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”1ndan sonra dergi de 17 Haziran 1945’teki numara 7’yi tamamıyla bu
konuya ayırmıştır. Derginin bu sayısının kapağında “Özel, Toprak Bayramı Sayımız” ifadesi yer almaktadır.
Sayının ilk yazısını CHP Halkevi Başkanı Yekta Karamustafa “Toprağın ve Bayramın Kutlu Olsun Köylüm!”
başlığıyla yazmıştır. Yazar bu yazısında köylü için kanunun önemine işaret etmektedir:
“Aylarca Büyük Millet Meclisimizin tarihi salonlarında sürekli tartışmalardan sonra en son şeklini
alan bu kanun; bu gün Türk çiftçisine armağan edilmiştir. Bu kanun Türk köylüsünü yarıcılık ve
gündelikçilikten kurtaracak ve köylünün bu memleketin efendisi olduğunu reel olarak ortaya
koyacaktır. Bu toprağın üstünde bu toprak için kanını akıtan ve bu mutlu toprakta eti ile kemiği ile
harman olan Türk Köylüsünün yüzyıllardan beri değişmeyen bahtı bu kanunun nurlu meşalesiyle
aydınlanacaktır.” (Karamustafa 17 Haziran 1945 1).
Dergide zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu’nun kanunun gerekliliği ve çerçevesini ayrıntısıyla
anlattığı meclis konuşmasına da yer verilmiştir. Derginin bu sayısında ayrıca Halil Gürpınar’ın “Toprak ve
Köylü” (Gürpınar 17 Haziran 1945: 8), İmzasız, “Toprak Kanunu’nun Özü” (İmzasız 17 Haziran 1945: 9),
Sıtkı Can’ın “Çalışanlarımız” (Can 17 Haziran 1945: 10), adlı şiiri, Namık Senih Mayda’nın “Toprak Adamı”
(Mayda 17 Haziran 1945: 11) adlı kısa hikâyesi, Ziya Gökalp’in, “Köy ve Köylü” (Ziya Gökalp 17 Haziran

Kanun, sekiz bölüm ve 66 maddeden oluşmaktadır. Kanun sonunda da TBMM, üç adet madde onar. Bu maddelerin birincisinde
kanun için “…Atatürk’ün yüce adını en derin saygı ile anar”, ikincisinde “… Yüce Şef İnönü’ye en derin saygılarını sunar”,
üçüncüsünde “… Sayın Saracoğlu Hükümetini kutlar, ona sevgi duyguları içinde başarılar diler” (Resmi Gazete 15 Haziran 1945:
8897).
1
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1945: 13) adlı şiiri, Yekta Karamustafa’nın, “Köyler” (Karamustafa 17 Haziran 1945: 13) adlı şiiri, konuyla
ilgili diğer yazılar olmuştur. Derginin diğer sayılarında da benzer yazı ve şiirler yer almıştır. Yalçın Kaya’nın
“Köye Doğru” adlı manzum hikâyesinde Cumhuriyet’in köye bakışını görmek mümkündür:
“Biz en büyük bir güneşin yıldızlarıyız,
Yeni bir ufk açan İnkılap kızlarıyız!
Sen bu köyü beş yıl sonra gel bir defa gör:
Baca, duman, neşe, hayat, hamle, traktör!” (Kaya 19 II. Teşrin 1944: 13).
O dönemlerde halka gitmekle köylüye gitmek hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Nüfusun
büyük bir çoğunluğunun köyde yaşaması, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” demesi,
bu ilgiyi adeta devlet politikası haline getirmiştir. Şehirlerdeki Halkevleri, aydınların faaliyetlerini
gerçekleştirebileceği resmî kurumlar haline gelmiştir. Buralarda tetkik gezileri, konferanslar,
müsamereler, sağlık taramaları düzenlenmiş, bu arada aydınlar halktan aldıklarını da süreli yayınlarda
yayınlamışlardır. Dolayısıyla halk ve aydın arasındaki bu uyuşma ve kaynaşma devletin Halkçılık ilkesini de
başarılı kılmıştır.
Ordu ve Yeşil Ordu dergisinde tarih konusu da önemsenmiştir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden
hareketle millî ve ilmi tarihe yönelme, halk içindeki aidiyet duygusunu pekiştirmek için güçlendirilmeye
çalışılmıştır. Dergi, üzerine düşeni yapma ödevini benimsemiştir. İlk sayıdaki Halit Yalçın’ın “Türk
Tarihinden Sayfalar” üst başlığı altında bulunan “Çanakkale” (Yalçın 19 Şubat 1944: 2/7) adlı yazısı millî
bilincin yerleştirilmesini amaçlayan yazılardan birdir. İkinci sayıdaki Sadri Us’un “Türk Tarihi” adlı yazısı da
millî tarihin bütünlüğünü işaret etmektedir. Sadri Us yazısında “… Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Selçuk
Devleti veya Osmanlı Devleti diye birtakım ayrı devletler olmadığı gibi bu devletlere ait ayrı tarihler de
yoktur. Bir bütün olan Türk Tarihini, Selçuk Tarihi, Osmanlı Tarihi diye ayırmak da Türk Tarihine, Büyük
Türk Birliğine karşı yapılan en büyük bir cinayettir” (Us 19 Mart 1944: 1) diyerek Tük tarihi yazımına farklı
bir bakış açısı getirdiğini göstermektedir.
Dergide Halit Yalçın’ın Türk tarihiyle ilgili coşkulu yazıları yer almıştır.
Derginin sürekli önemsediği konulardan biri de memleketle ilgili yazılardır. Dergide ülkenin diğer
şehirleri gibi Ordu şehrinin de tarihi, coğrafyası, folkloru, güzellikleri, sorunları, gelişmeleri söz konusu
edilmeye çalışılmıştır. Derginin ikinci serisinin ilk sayısındaki Sıtkı Can’ın Ülkü dergisinin 113. Sayısından
iktibas edilen “İlimizi Tanıtıyoruz - Ordu” adlı yazısı, şehrin güzelliklerini konu edinmiştir: “Ordu’yu görüp
de sevmiyen, ona bağlanmıyan bilmem var mıdır? Kusursuz bir güzel gönülleri nasıl çeker, özlemiyle
tutuşturursa Karadeniz’in bu inci şehri de öyledir. Gören, gerçekten sever, ayrılan mutlak üzülür” (Can 30
Ağustos 1947: 11). Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Yusuf Ziya Ortaç, bu arada TBMM’de
Ordu’yu temsil etmektedir. Şehirle ilgili gelişmelere duyarlı olan Yusuf Ziya Ortaç’ın Yeşil Ordu’daki
“Yarınki Ordu” başlıklı yazısı şehre olan ilgisini de göstermektedir. Halkevi dergisinin Ordu’nun sesi
olması gerektiği fikrini dile getiren şair, şunları söylemiştir: “Fındık bahçelerimizin aralarını işliyecek elle
kullanılır traktör ihtiyacını düşünürken; evsafı bozulan elmalarımıza eski değerini kazandıracak ucuz
himmetleri düşünürken; lif çıkarma makinesine küçük ihtiyacı düşünürken; Tarım Bakanlığı kadar hususî
sermayeyi de düşünüyorum” (Ortaç 1 Kasım 1947: 1).
Ülke ve şehir kalkınmasına önem veren derginin şehirdeki tarımdan eğitime, sağlıktan kültüre
bütün gelişmeleri heyecanla takip ettiği ve sayfalarına taşıdığı görülür. Ordu Lisesi’nin açılışı buna
verilecek örneklerden biridir. Şehrin eğitim tarihi açısından çok önemli bir aşama olan 26 Eylül 1949’daki
özel okulken devlet okulu haline gelen Ordu Lisesi’nin açılışı dergide oldukça önemsenmiştir. Dergide
konuyla ilgili yazılar ve söylevler çıkmıştır. Naci Tiryaki’nin “Liseye Kavuşan Ordu” adlı yazısı buna bir
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örnektir. Yazıya çerçeve içinde “Bütün yoklukları ve sıkıntıları bir tarafa bırakarak yalnız müşterek bir
istek olarak ‘Lise’ye hasret çeken Orduluyu bu arzusuna kavuşmuş görmek, bizler için bir bahtiyarlık
teşkil ettiği kadar bu uğurda çalışanlar için de bir iftihar vesilesi olacak kıymeti haizdir” (Tiryaki 1 Ocak
1948: 1) ifadeleriyle başlayan yazar, şehrin bu okula ihtiyacını anlatır. Dergide konuyla ilgili Hamdi
Arda’nın “Yeni Okul ve Aile”( Arda 1 Ocak 1948: 2/8), Yeşilordulu imzasıyla “Ordu İrfan Tarihinin En
Mutlu Günü 26 Eylül 1949” (Yeşilordulu Ekim 1949: 8), “Lisemizin Açılış Töreninde Söylenen Hitabeler”
(İmzasız Ekim 1949: 9-10) gibi yazılar yer almaktadır. Ordu milletvekili olan Yusuf Ziya Ortaç da okulun
açılışında söylev verenlerden biridir. Ortaç, 26 Eylül 1949’un Ordu’nun hayatında unutulmayacak
bahtiyar bir tarih olduğunu, bu gün Ordu Lisesi, Perşembe Ortaokulu ve Gazi Kitaplığı’nın açıldığını
söylediği nutkunda şunları da belirtmiştir: “Bu memleketin, asırlarca karanlığa boğulmuş köylüsü, halkı,
sizin bilgi dolu kafanızdan ışık, sevgi dolu kalbinizden ateş bekliyoruz. Onları aydınlatmak ve ışıtmak
mutlaka ödenmesi lazım bir vatan borcudur” (İmzasız Ekim 1949: 9).
Dergide önemli bir isim olan Sıtkı Can’ın günümüz araştırmacılarına kaynak olabilecek “Fonetik
Bakımından Ordu Ağzı” (Can 30 Ağustos 1947: 4-5. / 1 Kasım 1947: 4-5/10. / 1 Ocak 1948: 4-5. / 1 Mart
1948: 4/12-13. / 1 Mayıs 1948: 4/10.) isimli hacimli derleme çalışması dikkat çekicidir.
Dergi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletinin prensip kararlarını benimsemiş ve her türlü
gelişmeler için bilimin kaynağına gitmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bilim, teknoloji, sağlık, spor,
eğitim ve kültür alanlarında Avrupa merkezli gelişmeleri Ordu özelinde değerlendirmeye önem vermiştir.
Eğitimle ilgili, Halil Gürpınar’ın “20. Asrın Başlıca Terbiye Prensibleri” (Gürpınar 19 Şubat 1944: 11-12. /
19 Mart 1944: 10-11.), Nâsır Saydam’ın “Çocuk Psikolojisi ve Terbiyesi Üzerinde Bir İnceleme” (Saydam 1
Kasım 1947: 6/11 / 1 Ocak 1948: 7/14), Recai Erayrıç’ın “Üstün Zekâlı Çocuklar” ( Erayrıç: 1 Ocak 1948:
10 / 1 Mart 1948: 8), yazıları bunlara örnektir. Dergide spor da önemsenmiş bir konudur. Bu konuda
Kemal Top’un, “Futbolcularla Bir Konuşma”(Top Şubat 1950: 6), “Sporda Sağlık Problemi”(Top 1 Mayıs
1948: 6-7), “Tarihî ve Millî Sporlarda Halk Oyunlarının Rolü” (Top Ekim 1949: 6), “Yaz Kampları”(Top 1
Temmuz 1948: 9/15), “Gençlik ve Spor” (Top 1 Mart 1948: 6/14) isimli önemli yazıları vardır. Ziraatla ilgili
ise Ziya Ekinci’nin mısır üretimi hakkındaki “Yıllık İstihsalâtı Nasıl Çoğaltabiliriz?” ( Ekinci 19 Şubat 1944:
14-15) yazısı dikkat çekicidir. Yine ziraatla ilgili Huriye Genç’in “Fındık Kurdu”(Genç 19 Mart 1944: 15-16),
Ziya Ekinci’nin “Soya Fasulyasının Vilâyetimizdeki Ziraî Ehemmiyeti” (Ekinci 19 Nisan 1944: 18-20) ve
“Yeşil Gübrenin Ehemmiyeti”, “Toprakların Beslenmesinde Gübrelerin Ehemmiyeti ve Gübre Çeşitleri”
(Ekinci 30 Ağustos 1947: 13-14. / 1 Kasım 1947: 15 / 1 Mart 1948: 12 / 19 Şubat 1945: 16 / 17 Haziran
1945: 16) Huriye Genç’in “Elma Ağaçlarına Ârız Olan Zararlı Böcekler”(Genç 19 Mayıs 1944: 15-16), Hayri
Berber’in “Tavuk Hastalıkları”( Berber 1 Mayıs 1948: 15-16), Ahmet Refik Ülker’in “Mikrop Âlemine Bir
Bakış”( Ülker Mart 1950: 5 / Mayıs 1950: 10) adlı yazılar dergideki bilimsel yazılardandır. Ordu ve Yeşil
Ordu dergilerinde hukuk da önemsenmiştir. O dönemde Ordu Cumhuriyet Müddeiumumisi (Başsavcı)
olan M. Ali Sebük’ün “Memleket Kriminolojisi: Mücrimler ve Onların Arkasından Ağlıyanlar” (Sebük 19
Şubat 1944: 5-7. / 19 Mart 1944: 5-6. / 19 Nisan 1944: 14-15. / 19 Mayıs 1944: 11-12.) isimli 4 sayıda
yayınlanan uzun yazısı dikkate değerdir. Mahmut Bayramlı’nın Amerika’daki gibi başkanlık yönetim
şeklini anlattığı “Başkan Hükûmeti”( Bayramlı Şubat 1950: 4-5/13) adlı yazısı da önemlidir. Dergide
özellikle kamuoyunda “Toprak Kanunu” olarak bilinen “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” hakkında yazılar
da bulunmaktadır.
Dergi folklor konusuna çok önem vermiş, Halkevlerinin en önemli amaçlarından olan “halka
doğru” anlayışını benimseyerek bu konudaki çalışmaları sayfalarına taşımıştır. Bu konuda Fevzi
Güvemli’nin “Uzunisa Köylerinde Düğün” (Güvemli 19 Şubat 1944: 8-10), Murad Sükûtî Karaca’nın bir
halk şairi olan Âcizi ile ilgili “Meçhul Bir Şair: Âcizî” (Karaca, 19 Mart 1944: 8 / 19 Nisan 1944: 7-8), “Bir
Saz Şairi Âşık Muhibbî İle Baş Başa” (Karaca 19 Şubat 1945: 7), “Ordulu Kemençeci Yunus” (Karaca 30
Ağustos 1947: 9-10 / 12), “Ordulu Rahmi” (Karaca 1 Kasım 1947: 8-9), “Yavadılı Hakkı’nın Karısı İle
Dondurmacı Yusuf’a Ait İki Ağıt” ( Karaca 1 Ocak 1948: 11-12), “Ordu Köylerinde Söylenen Düğün
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Türkülerinden Birkaçı”( Karaca 1 Haziran 1949: 9), “Halkşâiri Vonalı Yusuf Kenan” (Karaca 1 Mayıs 1948:
14) gibi yazıları vardır. Bu konuda ayrıca Ordu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sıtkı Can’ın “Ünyeli Ziya
Behlül”(Can 19 Mayıs 1944: 10-11), “Ünyeli Şair Mazhar Haznedar” (Can 1 Temmuz 1948: 7), yine Ünyeli
Server adlı bir şair için yazdığı “Unutulmuş Bir Şair” (Can 1 Eylül 1948: 3) adlı yazıları vardır. Sıtkı Can’ın
derleme çalışması olan “Ordu Folklorundan Sayfalar - Bilmeceler” (Can 1 Temmuz 1948: 2/15 / 1 Eylül
1948: 9-10) adlı çalışmasında bilmeceler ve cevapları vardır. Suna imzalı yazarın “Bir Kına Gecesinde
Dinlediklerim”( Suna II. Teşrin 1944: 6-7), Salim Samim Erdoğan’ın, “Kız Kaçırma” (Erdoğan Ağustos
1949: 14-15) adlı yazıları da bulunmaktadır. Dergide ayrıca Halit Benli, “Fındığa Maniler” başlığı altında
sekiz adet mani yayınlamıştır. Bu manilerden toplumsal yaşantıda fındığın yeri anlaşılmaktadır:
“Bir yaram var derinde,
Sen sar onu serinde,
Beraber gidelim de,
Fındık bahçelerinde” (Benli 1 Eylül 1948: 11)
Halkevleri, hemen her alanda halkın gelişmişlik düzeyini yukarılara çıkarmaya çalışmıştır. Yeni
devletin de bakış açısıyla modern bir insan ve toplum oluşturmaya çalışan dergide sanatla ilgili yazılar da
yer almıştır. Fevzi Güvemli’nin “Uzunisa Köylerinde Tiyatro” (Güvemli 19 Mayıs 1944: 4-5 / 19 II. Teşrin
1944: 5), Ordu Halkevi bünyesinde halka film izletmek amacıyla kurulan sinema hakkında İmzasız bir
yazarın yazdığı “Sinema” (İmzasız 19 Şubat 1945: ÖKİ), Murad Sükûtî Karaca’nın “Ordu Şehrinde İslamî
Eserler: İbrahimpaşa Cami ve Kitabesi”(Karaca 1 Ocak 1948: 3 / 1 Mart 1948: 5 / 1 Mayıs 1948: 10),
Namık Senih Mayda’nın “Sanatın Bazı Meseleleri” (Mayda Ağustos 1949: 2), M. Sıtkı Birben’in “Şiir Nedir
ve Nasıl Olmalıdır?”( Birben Mayıs 1950: 11-12.) adlı yazısı buna verilebilecek örneklerdendir.
Dergide yabancı kültür ve edebiyatlar da takip edilmiş ve zaman zaman çeviri yazılar
yayınlanmıştır. Ordu ve Yeşil Ordu’da toplam 21 adet çeviri yazı yayınlanmıştır. Bu çevirilerin çoğunluğu
şiir olmakla birlikte hikâye, deneme ve fikrî yazılar da yer almaktadır. W.C. Bryant, Victor Hugo, Musset,
Bourdillon, Emily Dickinson, Gustav Löbon, Hamlin Garland, Oscar Wilde, dergide çevirisi yapılan
sanatçılardandır.
Dergi iki ayrı dönem ve isimde çıkmıştır. Ordu adıyla 19 Şubat 1944’ten 24 Şubat 1946’ya kadar 8
sayı; Yeşil Ordu adıyla 30 Ağustos 1947’den Mayıs 1950’ye dek 13 sayı çıkmıştır. Derginin ikinci serisinde
de birincisindeki anlayış devam etmiştir. Yeşil Ordu adıyla çıkan ilk sayıda Yeşilordu imzasıyla yazılan
“Yolumuz ve Gayemiz” başlıklı yazıda bu durum kendini gösterir. “Yeşilordu’da –daha ziyade- ilimizi
ilgilendiren yazılar bulacaksınız. Yerine ve sırasına göre, ilmî, edebî, sıhhî, eğitsel konuları da ihmal
etmeyeceğiz” (Yeşilordu 30 Ağustos 1947: 1).
Derginin Yeşil Ordu adıyla çıkan ikinci serisinde yayın politikası değişmemiş Atatürk İlke ve
İnkılaplarının geniş halk kitlelerine anlatılması, halkın her açıdan kalkındırılması için yazı, şiir ve
fotoğraflar yayınlanmıştır.
Derginin bir halkevi yayın organı olması, onu tam olarak bir siyasi yayın yapmıştır. Başlangıçta
ülkenin tek partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi, bir devlet partisi olarak halka yaklaşmış ancak
sonraları Demokrat Parti’nin varlığıyla ülkede çoğulcu yapı kendini göstermiştir. Özellikle 1946’dan sonra
iktidar hâlâ CHP olsa da DP’nin zorlamasıyla bazı değişiklikler gündeme gelmiştir. Örneğin muhalefetin
CHP’nin Türk milletinin mukaddesatına düşman bir parti olduğu yönündeki propagandasına karşılık
CHP’de bazı türbelerin halkın ziyaretine açılmasını sağlar. Bu durum Yeşil Ordu dergisine de yansımıştır.
“Tarihî Kıymeti Haiz Türbeler Açılıyor” başlıklı haberde Millî Eğitim Bakanlığı’nca araştırılıp müzeler gibi
belli günlerde 20 türbenin halkın ziyaretine açıldığı, başka türbelerin de bu amaçla araştırılmakta olduğu
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bilgisi yer almaktadır. Bu türbeler şunlardır: “Atatürk muvakkat kabri, Hacıbayram türbesi, Söğüt’te
Ertuğrul Gazi, Göynük’te Akşemsettin, Bursa’da Osman Gazi, Orhan Gazi, Çelebi Mehmet, Bolayır’da Gazi
Süleyman Paşa, İstanbul’da Fatih, Yavuz, Kanunî Süleyman, İkinci Mahmut, Mustafa Reşit Paşa, Barbaros
Hayrettin, Mimar Sinan, Gazi Osman Paşa, Kırşehir’de Âşık Paşa, Konya’da Selçuk Sultanları, Akşehir’de
Nasrettin Hoca, Urfa Caber Kalesi’nde Süleyman Şah türbeleri[…]” (İmzasız Mart 1950: AKİ).
Türkiye’de 14 Mayıs 1950’de yapılan ve TBMM’nin 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim,
ülkedeki çoğu dengeleri değiştirmiştir. CHP’nin büyük bir yıkım, DP’nin de “Yeter Söz Milletindir”
sloganıyla zaferle ayrıldığı seçimlerin hemen ardından ülkedeki tüm Halkevi yayın organları gibi Ordu
Halkevi dergisi Yeşil Ordu da son yayınını Mayıs 1950’de yapmıştır.
Derginin son sayısına bakıldığında diğerlerinden çok da farklı şeyler olmadığı görülür. Haliyle
dergiyi çıkaranların son sayıyı yayınladıklarını bilmedikleri anlaşılmaktadır. Bunu da seçimlerle
ilişkilendirmek mümkündür. Zira CHP de bu seçimlerde böylesine bir hezimeti ön görmemiştir. Ancak
dergi, Fahriye Kınalı’nın son sayıdaki “Bağ Bozumu”(Kınalı Mayıs 1950 14-15) hikâyesi gibi bir bağ
bozumu kaderi yaşamıştır, denilebilir.
2. Şiirler

Ordu ve Yeşil Ordu dergileri, şiir açısından oldukça verimlidir, denilebilir. Toplam 109 şiirin
yayınlandığı dergilerde en fazla şiir, 11 taneyle Murat Sükûtî Karaca’nındır. Sıtkı Can’ın 9, Selâhattin
Kurtuluş’un 7, Yekta Karamustafa’nın 6, Ömer Şahin’in 5 şiiri vardır. Dergide Türk edebiyatının önemli
isimlerinin şiirleri de az da olsa bulunmaktadır. Bunlardan Ordu milletvekili Yusuf Ziya Ortaç’ın 2, Halil
Soyuer, Cahit Sıtkı Tarancı ve Behçet Kemal Çağlar’ın birer şiiri vardır. Ayrıca dergi, Yahya Kemal
Beyatlı’nın 3, Ziya Gökalp, Orhan Seyfi Orhon ve Hıfzı Topuz’un da birer şiirini başka dergilerden
alıntılayarak yayınlamıştır.
Dergide birden fazla şiiri olan diğer isimler, Orhan Arıtan (4), Abdülvahap Bilgin (2), Cem Havzanlı
(4), Çiğdemdağlı (5), Halit Benli (3), Hasan Fehmi Süerdem (2), Kemal Aksoy (3), Mustafa Sıtkı Birben (3),
Orhan Vural (2), Rifat Gökçen (3), Salim Samim Erdoğan (2), Selim Sabâ Saraç (2)tır.
Dergideki manzumelerin dışında ayrıca şiir ve şairlerle ilgili yazılar da yer almaktadır. M. Sıtkı
Birben’in “Şiir Nedir ve Nasıl Olmalıdır?”( Birben Mayıs 1950: 11-12.) adlı yazısı şiir sanatıyla ilgilidir.
Bunun dışındaki yazılar genellikle şairler ve şiirleri ile ilgili araştırma, derleme yazılarıdır. Bu yazılar
çoğunlukla yöre şairlerini söz konusu etmektedir.
Sonuç

Erken Cumhuriyet aydınlanmasının Ordu’daki yansımalarını gösteren Ordu ve Yeşil Ordu dergileri,
ülkedeki benzerlerine göre yeterli hacimde ve nitelikte değildir. Bunun yanında şehrin Atatürk ilke ve
inkılaplarına bakışını, Cumhuriyet’in kazanımlarına şehrin ve şehir aydınlarının katkılarını göstermesi
açısından önemlidir. Tüm yurtta hızlı bir şekilde gelişme gösteren aydınlanma sürecinde Ordu’nun da
yeri, bu dergilerde kendini göstermektedir. Dergilerde o dönemde Ordu’da bulunan aydınların yazılarının
olduğu gibi Ordulu aydınların da yazı ve şiirleri vardır.
Ordu şehrinin o zamanki yapısı, manzarası, fiziki özellikleri, tarımsal faaliyetleri, eğitim ve kültür
düzeyi bu dergilerde görünmektedir. Şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan devlet lisesinin eğitim
öğretime kazandırılma süreci, Ordu ağzının özellikleri, Orduda edebiyat; edebiyatta Ordu, bu dergilerde
kendilerine yer bulmuş konulardır.
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19. Yüzyıl Aydın ve Şairi Olarak Bayburtlu Zihni’nin Şiirlerinde Trabzon
Nazire Erbay
atatürk üniversitesi

Bildiri No: 116 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Türk şiiri, dünya edebiyat tarihinde ifadesini bulan varlık evreninin zenginliğini kadim kültürüne
ait edebî, ilmî, insanî, dinî, ahlakî, coğrafî birikim ve derinliğini beslendiği bu kaynaklarla beraber
oluşturmuştur. Bu zenginlik, öncelikle klasik şiirle halk şiirinde yer alan metinlerde dil, söyleyiş, üslup ve
mazmun kullanımına ait özellikler incelenmek suretiyle ispatlanmaktadır. Adı geçen edebî varlık, özel
anlamda Türk kültürü hakkında genel bilgi edinmek, nihayetinde belli yargılara varmak açısından önem
arz eder.
Bayburtlu Zihni 19. yüzyıl Osmanlı şairlerindendir. Şairin doğum ve ölümü konusunda çelişkili
veriler bulunmasına rağmen yapılan arşiv çalışmalar sayesinde bazı tarihler ortaya çıkarılmış ve Zihni’nin
1797-1860 tarihleri arasında yaşadığı kayıtlara geçirilmiştir. Bayburtlu Zihni, eserleriyle hem klasik, hem
de halk şiirinin temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Zihni’ye, bugünden yaşadığı yüzyıla
bakıldığında, Osmanlı’nın kültür zenginliğini eserlerinde yansıttığı için bir kültür şairi olduğu söylenebilir.
Bu durum şairin kendi dönemine kadar gelen kadim değerleri kullanmasındaki başarılı eserlerinin sonucu
ve ayrıca dinî, ilmî, edebî alandaki zengin bilgi birikiminin eserlerine yansıyan etkisinden olduğu rahatlıkla
tespit edilebilir. Şu da bir hakikattir ki şair, hece ölçüsü ile yazdığı bazı şiirleriyle edebiyat tarihlerindeki
şair-şiir değerlendirmelerinde daha çok söz konusu edilmiştir. Oysa Zihni, birçok Osmanlı şairine yazdığı
nazirelerin yanında bu edebiyata özgü bütün şekil ve muhteva özelliklerini eserlerinde başarılı bir şekilde
kullanarak klasik şiirdeki tekâmülünü de ortaya koymuştur. Ayrıca Bayburtlu Zihni, Osmanlı şiirinin Arap
ve Fars edebiyatına özgü nazım şekillerini Anadolu kültür ve medeniyetine uyarlar. Şair klasik şiirin konu,
tema, dil, üslup ve anlatım özelliklerine uygun bir şekilde ve en önemlisi, 19. yüzyılın bakış açısında
değişen ve yenilenen bazı unsurları eserlerinde hep beraber kullanır. Daha açık bir ifadeyle Zihni,
Tanzimat’la başlayan Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı kültürleri arasındaki tarihi süreçte, sonradan da
etkileri görülecek olan geçiş döneminin derin izlerini eserlerinde yansıtır. Dolayısıyla Bayburtlu Zihni’nin,
aruz ve hece veznini şiirlerinde başarı ile kullanması bu bağlamda mühimdir. Zaten şairin Doğu
kültürünün Batı kültürüne olan tarihi yaklaşımında, gelenekle beraber var olması önemlidir. Bu
verilerden hareketle Bayburtlu Zihni, kadim Osmanlı kültürünün yüzyıllardır kendi değerleriyle
oluşturduğu, Doğu kültür ve medeniyetinin sağlam omurgasının son temsilcilerinden biri olması
bakımından eserleri dikkatle incelenmelidir.
Bayburtlu Zihni Divanı, klasik Türk şiirinin mürettep divan oluşturma anlayışına göre tertip
edilmiştir. Bilinir ki şair, eserlerini devletin bir memuru iken hatta devlet dairelerinde yaşadığı birtakım
sıkıntılardan dolayı yaşadığı sürgün hayatı esnasında yazmıştır. Zihni Divanı’nda karşılaştığımız ipuçları,
şairin hayatını Bayburt, Erzurum, Trabzon, Of gibi Anadolu’nun belli merkezlerinde geçirdiği tespit
edilmektedir. Bu arada şairin divanında bilhassa Trabzon’a özel önem atfettiği görülmektedir. Bayburtlu
Zihni Divanı’nda yer alan başta; “Kasîde-i Muaşşerât”, “Der-Sitâyiş-i Müşîr-i Eyâlet-i Trabzon”, “Der-Hakkı Vâlî-i Eyâlet-i Trabzon Tercî-i Bend”, “Trabzonda Hâcı Pîr Efendi Dershânesine”, “Trabzon
Mahbeshânesine”, “Târîh-i Ferzend-i Osmân Pâşâ Müşîr-i Trabzon”, “Târîh-i Câmi-i Müşârün İleyh BeTrabzon”, “Trabzon Müşîri Abdullah Pâşâ Getürdigi Su Târîhi” başlıklı eserleriyle şehir hakkında tarihî,
mülkî, idarî, kültürel ve sosyal anlamda değerlendirmeler yapar.
Özetle Bayburtlu Zihni’nin devletin değişik kademelerinde memuriyet yapmış bir şair ve aydın
olarak klasik şiirin şekil ve muhteva özelliklerine uygun bir Anadolu şehri olan Trabzon hakkında
yaşadıkları, gördükleri şahsi bakış ve değerlendirmeleriyle sosyo-kültürel yapıyı detaylı bir şekilde ele
aldığı görülmektedir. Bu çalışmada Bayburtlu Zihni’nin yıllarca görev yaptığı Trabzon’la ilgili klasik şiirin
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dil, üslup, söyleyiş ve mazmun anlayışına göre ortaya koyduğu eserler ele alınacaktır. Özellikle şairin
farklı nazım şekilleriyle dönemin sosyo-kültürel, idari durumunun edebi bir bakış açısıyla nasıl ortaya
koyduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca bu çalışmada yer alan eserler, bugünden 19. yüzyıla doğru edebi
duyuş ve hissedişle Trabzon’un, devlet-toplum da dahil olmak üzere, çok yönlü bir panoramasını da
ortaya koymaya yardımcı olacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Bayburtlu Zihni, Devlet, Mekân, İnsan, Trabzon
Abstract
Turkish poetry has created the richness of the entity universe with its expression in world
literary history, together with these sources of literature, scientific, human, religious, moral,
geographical accumulation and depth belonging to the caste culture. This richness is first proved by
examining the characteristics of language, speech, style and use of metaphor in texts in classical poetry.
The literary being mentioned is important in terms of getting general information about Turkish culture
in a special sense and ultimately reaching certain judges.
Bayburtlu Zihni is a 19th century Ottoman poet. Despite the existence of contradictory
statements about the birth and death of the poet, some dates have been revealed through archival
studies and It was recorded in the records of the mentality that lived between 1797-1860. Bayburtlu
Mihni was accepted as representative of both classical and folk poetry with his works. Therefore, it can
be said that Zihni is a cultural poet because he reflects the richness of the Ottoman culture in his works.
It is also true that the poet has been more concerned with poetry versus poetry, especially poetry
versus poetry in literary history. However, Zihni has shown the evolution of classical poetry by using all
the features and content characteristics of this literary genre successfully in his works besides the
nazires he wrote to many Ottoman poets. Bayburtlu Mihni also adapts the poetic forms of Arabic and
Persian literature of Ottoman poetry to Anatolian culture and civilization. Poet classical poetry uses
some elements which are changed and renewed in the way of 19th century, in accordance with the
subject, theme, language, style and narration characteristics and most importantly all together in his
works. More explicitly, the mind reflects the deep traces of the transition period in the historical process
between the Eastern and Western cultures of the Ottoman State that started with the Tanzimat, and
later on with the effects. Therefore, it is important in this context that Bayburtlu Zihni successfully uses
aruz and syllabic poems in his poems. It is important that the poet has a tradition in his historical
approach to the Western cultures of Eastern culture. From this point of view, the Bayburtli Mihni must
be studied carefully in order that the deep-rooted Ottoman culture has been one of the last
representatives of the strong backbone of Eastern culture and civilization, which has been formed for
centuries by its own values. Bayburtlu Mihni Divanı is organized according to the understanding of
classical Turkish poetry to create a mürettep divan. It is known that the poet wrote his works during the
time of exile, when he was an officer of the state, and even because of some troubles he lived in
government offices. The clues we have encountered in Zihni Divanı, it is determined that the poet's life
is spent in certain centers of Anatolia like Bayburt, Erzurum, Trabzon, Of. In the meantime, it is seen that
the poet has especially attached importance to Trabzon in his divan. At the beginning of the Bayburtlu
Zihni Divanı “Kasîde-i Muaşşerât”, “Der-Sitâyiş-i Müşîr-i Eyâlet-i Trabzon”, “Der-Hakk-ı Vâlî-i Eyâlet-i
Trabzon Tercî-i Bend”, “Trabzonda Hâcı Pîr Efendi Dershânesine”, “Trabzon Mahbeshânesine”, “Târîh-i
Ferzend-i Osmân Pâşâ Müşîr-i Trabzon”, “Târîh-i Câmi-i Müşârün İleyh Be-Trabzon”, “Trabzon Müşîri
Abdullah Pâşâ Getürdigi Su Târîhi” he makes historical, historical, administrative, cultural and social
evaluations of the city with his works titled it.
In short, the Bayburtli Zihni seems to have dealt with the socio-cultural structure of the
Trabzon, which is an Anatolian city in accordance with the features and content characteristics of
classical poetry, as a poet and an intellectual who has served in various stages of the state, with his
personal views and evaluations. In this study, the works of Bayburtlu Mihni which he has worked for
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years on the basis of classical poetry language, style, narration and imagery understanding about
Trabzon will be studied In particular, it is evaluated how the poet reveals the socio-cultural and
administrative situation of the period with a different literary form with different forms of poetry. In
addition, the works in this study will help to reveal a versatile panorama of Trabzon including the statesociety with the literary sense and feeling towards the 19th century.
Key Words: Bayburtlu Zihni, State, Place, Human, Trabzon
Bayburtlu Zihni, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinde büyük kırılmalar yaşadığı bir dönemde
hem devlet memurluğu ve devlet adamlığı yapmış, hem de sanatkâr ruhunun ona ilham ettiği heyecanla
Türk halk kültürü ve klasik Türk şiiri alanında zengin eserler ortaya koymuş bir aydın ve şairdir. Asıl adı
Mehmet Emin olan Zihni’nin doğum yeri Bayburt ve doğum tarihi 1797’li yıllardır. Şairin ölüm tarihi ise
büyük ihtimalle 1860 yılının son günleridir.
Memuriyet hayatı son derece hareketli geçen Bayburtlu Zihni’nin arşiv kayıtlarındaki bilgilerden
yola çıkarak, Hopa’da, 12 Rebiü'lahir 1268/5 0cak 1852’de de Of kazasında müdürlük yaptığı
bilinmektedir. Yaklaşık bir yıl sonra 18 Safer 1269/1 Aralık 1852’de bu görevinden azledilmiştir. Ünye
kazasında da bir süre müdürlük yaptıktan sonra, 1855 yılı başlarında Karaağaç kazasına atanmıştır.
Trabzon'un Vakfıkebir ve Tonya kazalarında da müdürlük yapan Zihni, daha sonra müdür Abdulkadir
Ağa’nın istifası üzerine 2 Muharrem 1276/1 Ağustos 1859’da vekâleten Ünye kaza müdürlüğüne ikinci
defa atanmış, birkaç ay sonra da asaleti tasdik olunmuştur. Ünye, Zihni Efendi’nin son memuriyet yeridir.
Bunların dışında 1840’da Akka’da memuriyet görevi ifa eden Zihni’nin Bayburt ve Erzurum’da da farklı
görev ve memurluklar yaptığı anlaşılmaktadır. (Özger, 2004: 211-225) Yaşadığı bu yerlerle ilgili
sıkıntılarını eserlerinde sıklıkla dile getiren Zihni’nin şikâyetlerine rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek
muhtelif yerlerde görev yapmaya devam ettiği bir hakikattir. Ayrıca şairin bahsedilen memuriyetleri
dolayısıyla çok sayıda tayin, azil, istifa yaşadığı görev yerleri arasında Kudüs, Mısır, Karaağaç, İstanbul da
sayılabilir. (Özger, 2004: 211-225)
Mevcut bilgilere göre eğitimi konusunda kesin malumat bulunmayan Zihni’nin eserlerinden yola
çıkarak iyi eğitimli, döneminin sosyal ve siyasal olaylarına duyarlı, hazır cevap, bir aydın şair olduğu tespit
edilebilir. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal anlamda büyük hareketlilik, değişim ve dönüşüm yaşadığı
19. yüzyılda bir devlet memuru olarak defalarca sürgünler yaşayan Zihni, ünlü bir şair olarak, terekesi
arasında maddi değeri pek de olmayan birkaç parça eşyasının yanında, Kur’an-ı Kerim’den başka kitabın
olmaması ayrı bir dikkattir.
Bayburtlu Zihni, klasik Türk şiir geleneğini eserlerinde zengin şiir diliyle yansıtırken belirtilen
değişik devlet kademelerinde görev yapması dolayısıyla bulunduğu yerlerle ilgili çok sayıda detay bilgi
verir. Ayrıca hayatın içinden biri olarak Zihni, yaklaşık yedi asır süren klasik şiiri edebi söyleyişindeki
gelenekle olan bağı, ince benzetmeleri, kendine özgü istiareli kullanımlarındaki dikkati ile sanat, hayat ve
insan arasında çok sayıda eserinde kurduğu ilişki ile edilgen bir şair olmadığını ispatlar. Bu noktada şairin
klasik şiirin kendine mahsus edebi niteliklerini yansıtan ve akıllarda kolaylıkla yer edebilecek, estetik yönü
kuvvetli beyitler de söylemiş nadir sanatkârlardan olduğu da unutulmamalıdır.
Zevk u safâlar bahş ider cân u dile câm-ı sabûh
Âb-ı bekâlar bahş ider Hızra bile câm-ı sabuh
Sun destini sâkî müle ref ola devrândan güle
Bir bana vir bir bülbüle bir de güle câm-ı sabûh (Bayburtlu Zihni, 40/1, 2)
Bayburtlu Zihni Divanı’nın baş tarafında yer alan tarih düşürmelerinde görev yaptığı yerlerden
Trabzon ve ilçelerini değişik vesilelerle, sıklıkla yad ettiği görülür. Şairin Of’la ilgili “Târîh-i Seyfi Hayreddîn
Pâşâ” başlıklı tarihinde Paşa’nın Of’a yaptığı hizmetleri anlatır. Of ve Sürmene’nin güzelliğini, şirinliğini
anlatan şair, aynı zamanda 2. Mahmut’un bir genelge yayınlayarak başta tüm ordu mensuplarının fes
giymelerini zorunlu hale getirmesinin yansımalarını beyitlerinde, Of özelinde, tarihi göndermelerle
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ortaya koyar:
Hümâyûn bahtı lâmi-i tâli’i seyr et kazâ-yı Of
İçilmez bir geçilmez bahr idi asrın lisânında
Alâka-kerdesidir Of arûs-ı lütfunın şimdi
Kazâ-yı Sürmene bir sürmedir sân sürmedânında
Gidüb Of’ı toyurdı hân-ı lutfile dönüb geldi
Mükerrer sükker olmışdır senâsı Of lisânında
Ne kaldı kur’a-i şer’iyyeye hâcet ne örfiyye
Götürüb yazdırır evlâdını her keslü yanında
Zevâtın başlarında kalmadı fes giydirildi hep
Görince askeriyye ragbeti hâhiş-gerânında
Bu tarih düşürmenin yanında Bayburtlu Zihni, uzun süre görev yaptığı Of’u, bir gazelinin redifi
olarak seçer ve şair orada yaşadıklarının adeta bir özetini gazel nazım şeklinin kendine has dil, anlatım,
estetik ve şekil özelliklerini dikkate alarak ifade eder. Zihni, mısralarında Of’da görev yaparken
görevinden nasıl azledildiğini dile getirir. Şair, kazanın adı ile çektiği sıkıntıları birleştiren ses oyunlarının
yanında buraya olan sevgisini dile getirmekten de geri durmaz:
Of Of’dan azl olub kaldım kurı feryâda of
On bir aydan gitdi mahsûl-i maâşım bâde of
Ben Of oldım Of ben ü ben Ofla âlufteyim
Âşık olmışdır bana Of ben Of’a üftâde of
Of’dan bir Of dahî eyler tevellüd âhlar
Ser çeküb âfâka eyler âlem-i bâlâda of
Sâl kırk oldı der-i vâlâ-yı destûr anda
İtmedim terfi-i rütbe şöyle kaldım sâde of
Penç ü dih sâl oldı gerçi hâceyim yâ hâmise
Râbia mümkindi ancak olmasa arada Of
Öyle of çeksem ki hep azâyı tahrîk eylesem
Ola ki bir iş göreydi meclis-i vâlâda Of
Mısra-ı berceste-i evvelde târîh Zihniyâ
Of Of’dan azl olub aldım kurı feryâda of (Bayburtlu Zihni, 159)
Bayburtlu Zihni, Trabzon’la ilgili müstakil manada yazdığı kaside, tarih düşürme ve terci-i
bentlerin yanında çok sayıda gazel, kaside ya da bentlerle yazılan nazım şekillerinde bir vesile ile mutlaka
fırsat bularak ya şehri ya da kazalarını zikreder:
Nedir bu şîme-i memdûha o hüsn-i nüvâz eşkim
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Serâpâ kendine bend eyledin şehr-i Trabzonı (Bayburtlu Zihni Divanı, Târîh-i Beher Mısra)
Bayburtlu Zihni’nin hayatının tabii akışının gereği haline gelen şehirden şehire dolaşması,
buralarda yaşadığı ve gördüklerinin neredeyse bütününü eserlerine bir şair-aydın olarak devlet ve
toplum özelinde bilhassa yer vermesi daha geniş perspektiften bakıldığında ilginç sonuçlar açığa
çıkacaktır. Bu bakışla kısa bir değerlendirme şu şekilde yapılabilir:
İnsan, tabii çevre ya da oluşturulan çevre ile arasında bir ilişkinin olduğu malumdur. Bu ilişki de
sosyolojiden edebiyata, psikolojiden şehir bilimine hatta siyaset bilimine kadar birçok disiplinin müstakil
ya da ortak konusu olmuştur. Bilinir ki, “Saadete erişmek maksadıyla kurulan her topluluk fâzıl bir
topluluk sayılır. Onun içindir ki, bütün şehirleri saadete erişmek maksadıyla el ele vererek çalışan bir
millet de fâzıl bir millettir; bütün milletleri, saadete ulaşmak maksadıyla elbirliğiyle çalışan bir dünya da
fâzıl bir dünya olur.” (Farabi, 2001: 80) Dolayısıyla iktidarın kültür politikası, adalet anlayışı ve adaleti
uygulaması, topluma yönelik yaptığı hizmetlerle, bu oluşum sürecine katkı sağlar. Bu değerlendirmeyle
iktidar ve sanatkâr arasında da ortaya konan/konacak faaliyetler farklı gözükse de, birlikteliğin içinde ve
hedefin tayini noktasında nitelikte benzerlikler vardır. Çünkü, “Tabiat ve doğuşunda riyasete müsait olan
kimsenin yapacağı sanat herhangi bir sanat olamaz. Zira şehirdeki sanatların çoğu, riyasete değil, hizmet
etmeye mahsusturlar. Zaten insanların çoğu da hizmet etmek için yaratılmışlardır.” (Farabi, 2001: 84)
Osmanlı kültür coğrafyasında var olan sanatın sanatkâr aracılığıyla hem bireysel manada hem de devlet
eliyle halkın yanında olması toplumsal saadete ulaşma gayretlerindendir. “Fazıl şehir halkının bildikleri ve
yaptıkları müşterek şeyler bulunduğu gibi, bilimde ve işte, her tabakaya ve her ferde mahsus şeyleri de
vardır. İşte saadet merhalesine bu iki şeyle varılır: biri, ferdi başkasına bağlayan beraberlikle, diğeri, ferdi
mensup olduğu zümreye bağlayan beraberlikte.” (Farabi, 2001: 93) Kısacası, bu bağlamda sanatkârın
devlete yapacağı katkı sanatsal olduğu kadar topluma yönelik de en büyük destektir. Zaten devletin
halkla olan etkileşiminin yanında mekânın anlaşılması, yorumlanması ve insan ile olan bağı, klasik şiirin
birçok nazım şeklinde baştan beri var olduğu dikkat çekici bir husustur. Bu durum iktidar-toplum
düzleminde ele alındığında birçok dönemde halka yönelik hizmetlerin takdiminin kültürel boyutunun
sanat yoluyla insanlara duyurulması yoluna da işaret eder.
Bahsedilen konu daha da detaylandırıldığında kısaca şu değerlendirmeyi yapmak söz konusudur:
Osmanlı şairleri estetik anlamda ortaya koydukları eserleriyle devlet hizmetlerini halka duyurma
vazifesini üstlenmişlerdir. Halkın hizmetine sunulan zengin kültürel mekânlar hususunda ilk akla gelen,
tarih düşürülürken aslında bu mekânları görmeyenlere anlatma, tanıtma imkânı vermektir. Şairler bu
hizmetlere yönelik anlatımlarında şiirin özüne yönelik imkânlardan faydalanarak, görsel algının mümkün
olmadığı durumlarda mekânın zihinsel imgesini metaforlu anlatımlardaki renk, doku, form gibi algılarla
anlatmak istediklerini ortaya koymuşlardır. Ayrıca tasarlanmış mekânlarla ilgili eserlerin anlatıldığı
metinler oluşturmak için değişik edebi türlerin ortaya konulması, tarih düşürmelerin kaleme alınması bir
taraftan iktidara hizmet ederken o yerin/mekânın içinde yaşayan ya da yaşamayanların mekânla olan
aidiyetlerinin gelişmesine, kültürel kimliğin oluşmasına da önemli katkıda bulunmuştur. Çünkü
Osmanlı’nın İmparatorluk oluşum sürecinde mekân oluşturma ile varlığın ortaya konulması hatta
kıtalararası hâkimiyetteki hareket düzeyinin artması toplumsal düzene verdiği önem ve insanı merkeze
alan hizmetleriyle doğru orantılı gelişmiştir. Devletin halka yönelik yaptığı bilhassa kültürel toplum
hizmetleri birey, grup ve insanlar arası düzenin, huzurun temini ve en önemlisi toplumsal kimliğin
tanımlanmasını sağlayan unsurdur. Bu faydaların yanında, devlet ve halkın yan yana geldiği çalışmalar
aynı zamanda mekân üzerinden otorite/denetim göstergesi olarak kabul edilmelidir.
Bayburtlu Zihni’nin devlet, mekân ve insan düzleminde Trabzon ve kazaları ile ilgili şiirlerinde yer
verdiği konulara, iktidarın verdiği hizmetler ve insan-mekân bağlamında bakmak gerekir. Bu çalışmada
Bayburtlu Zihni Divanı’nda Trabzon’da yaşadığı döneme ait bakış açısında var olan üçayaklı ilişkiyi
anlatan, devlet-insan-mekân, şiirler hakkında değerlendirme yapılmaktadır. Zihni’nin şiirlerindeki
değerlendirmelerde siyasî ya da mülkî gücün, toplumsal güç ilişkilerini düzenlemede mekâna işlemeye
çalıştıkları kültürel kodlarla kendini var etmesi dikkatlerden kaçmamaktadır. Çünkü devletin halka yönelik
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her türlü hizmeti özelde de belli mekânlara yönelik inşa çalışmaları sosyal ilişkileri, toplumsal düzeni inşa
edicilik özelliği bağlamında etkisi ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında Bayburtlu Zihni’nin bir devlet
memuru olarak toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen mekânlar inşa etmenin önemini bildiği
için divanında inşa edenle beraber mekân hakkında da bilhassa değerlendirme yapması geleneksel bir
tavır olup rastgele bir seçim değildir. Bu bakışla Zihni, bilhassa tarih düşürmelerinde geleneksel
söyleyişteki belli mekânları zikretse de yaşadığı yüzyılın siyasî ve sosyal karışıklığın da devletin insanlara
yönelik maddî düzlemdeki varlığını, toplumsal olayları düzen ve düzensizlik öngörüsü içerisinde,
biçimlendirmesinin sanat yoluyla da mümkün olduğunu da göstermektedir. Zihni, devleti temsil eden bir
yetkiliden bahsederken bile yaşanan şehre, mekâna ve yapılan hizmetlere gönderme yapması son
derece bilinçlidir. Bu aynı zamanda, günümüz ölçeğinde düşünüldüğünde, dönem itibariyle devletle halk
arasındaki bir tanıtım ya da reklam vesilesi olarak düşünülebilir.
Yukarıda bahsedilen bireylerin kendilerini mekânlarla aidiyet duygusu geliştirerek varlıklarını
sürdürmelerine yönelik Bayburtlu Zihni’nin şiirlerinden örnekler verilebilir. İnsanın mekân içinde var
olması veya yaşaması, orayı sahiplenme duygusu ve orada korunup, kollanma hislerini de artırdığı şairin
şiirlerinde görülebilir. Bayburtlu Zihni, Trabzon’a yönelik övücü bir söyleyişle dile getirdiği ve “Kasîde-i
Mu’aşşerât” başlığı taşıyan şiirinde alışılagelen nazım şekli tanımlarının dışında bir uygulama sergiler.
Zihni bu şiirde Trabzon’u olağanüstü ölçülerde güzelliği olan bir mekân olarak tanımlar, tasvir eder.
Şehre kattığı manevî güzellik unsurlarıyla anlatan Zihni, Zühdü Efendi’nin ehl-i İslam bir kişi olarak
Trabzon’nda varlığının bir nasip ve uluhiyet göstergesi olduğunu belirtir:
Kasîde-i Mu’aşşerât
Odur şehr-i Trabzona meger nûr-ı basar peydâ
Vücûhıyla nevâ itmiş zamîrinde makarr peydâ
(Trabzon öyle bir şehirdir ki, anlayışın nuru ortaya çıkar. O mekânın bulunduğu yerle
yüzler ahenkle varlık gösterir.)
Hayât-ı câvidânîdir bu şehr-i şöhret-efzânın
Mehâzî-i per-i cibrîldir âvâzesi ânın
(Bu şöhret artıran şehir ebedi hayattır. O [şehir] Cebrail’in kanadının sesidir.)
Gıdâsıdır sadâsı sâkinân-ı çarh-ı bâlânın
Bu şehr-i ümmete çokdır egerçi lutf-ı Mevlânın
(En yüksek feleğinin sakinlerinin sadası, gıdasıdır. Öyle ki, efendinin lütfu bu ümmet
şehrine çoktur.)
Bu şehrin zîveri Zühdi Efendi misl-i lâlânın
Trabzon olalı görmiş mi yâ ey Zühdi akrânın
(Zühdü Efendi, lala benzeri, bu şehrin süsüdür. Ey Zühdü akranın Trabzon olalı böyle birini
gördün mü?)
Açılmış gülşen-i câmide güldir zevk-i Ḳur’ânın
Yigirmi sâldir hatmi salât-ı şehr-i gufrânın
(Yirmi gündür rahmet şehrinin salalarının hatmi, Kur’an’ın zevki caminin gül bahçesinde
açılmış güldür.)
Namâzı arkasında Zühdî’nin kıl varsa irfânın
Bu bâgın gel gül istişmâm kıl şebboy u reyhânın
(Zühdü’nün arkasında irfanın varsa namazı kıl. Bu bağa gel şebboyun ve reyhanın
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kokusunu al.)
Mekâna bağlılık, insanın mekânla olan aidiyet duygusu hayatı algılamaya, geçmişe ve an’a olan
bağlılığı bazı sembol inşalarla beraber, sosyal ilişkileri düzenlediği gibi temelde psiko-sosyal
gereksinimleri de ortaya koyar. İktidarın yaptığı hizmetlerle tarihe imza atması hatta ölümsüz eserlerle
kendilerinin de ölümsüzlüğü hedeflemeleri söz konusudur. İlaveten toplum yararına sunulan eserlerle
aidiyet duygusu artan halkın da mekânla birleşen ruh dünyası hak ve sorumluluk duygusunun
gelişmesine de vesile olur.
Bayburtlu Zihni’nin “Trabzonda Hâcı Pîr Efendi Dershânesine” başlıklı tarih düşürmesinde edebi
eseri topluma hizmet ve mekâna duyulan aidiyet duygusunu yansıtan önemli bir şiirdir. Şair adı geçen
dershane hakkında düşüncelerini övgü, bağlılık ve sevgi duyguları arasında dile getirir. Zihni Trabzon’un
merkez kazası olan Ortahisar’daki bu mekânın mescit, kütüphane ve dershane niteliğinde olduğunu
belirterek eserine başlar. Anlaşıldığı kadarıyla Hâcı Pîr Efendi Dershânesi ilmin merkezi konumundadır.
Rüstem Paşa’nın inşa ettirdiği anlaşılan dershaneye yönelik anlatımlarının içinde şair Hâcı Pîr Efendi,
Beyzavi gibi devlet ve kültüre adını yazdıran âlimlerden bahseder. Devletin halka hizmetini dini
unsurlarla da anlatan şair, çalışan ve üreten bir toplumla, ‘faziletli şehirlerin’ esas ulaşılması gereken
hedef olduğuna da vurgu yapar. Zihni, Necm suresinin 39. ayetinde manasını bulan, “İnsan ancak
çalıştığına ulaşır.” İlahi kelamıyla çalışma ve üretmenin hedeflere ulaşmada esas olduğuna vurgu yapar.
Trabzonda Hâcı Pîr Efendi Dershânesine
Habbezâ bu cây-ı vâlâ mescidin
Hem kütübhâne vü hem dershânedir
(Ne hoş bu yüce mekânın mescidi hem kütüphane hem dershanedir.)
Câmi-i Ortahisâra zîb ü fer
Tâ’ir-i hayrü’l-umûra lânedir
(Ortahisar cami süs ve parlak emirler hayrının kuş yuvasıdır.)
Âb-ı rûy-ı millet-i İslâmiyân
Dâg-ı çeşm-i zümre-i küfrânedir
(İslam milletlerinin yüz suyu kâfir zümresinin göz dağıdır.)
Hazret-i Rüstem Pâşâ âsâr kim
Himmet-i bâlâ-yı düstûrânedir
(Rüstem Paşa hazretlerinin eserleri öyledir ki, kaidelerin en yücesinin himmetidir.)
Hâcı Pîr Efendi hâce ışkına
Bir neşîmen-gâh-ı âşıkânedir
(Hacı Pir Efendi Hoca aşkına âşıkane şekilde oturulacak bir mekândır.)
Her oda bir kasr-ı ra’nâ bî-kusûr
Cennet-âsâ her yeri nûrânedir
(Her oda kusursuz güzel bir kasırdır. Her yeri cennet süsleyen bir nur mekânıdır.)
Sîne germişdir sabâya revzeni
İstirâhat bunda minnet cânedir
(Pencere sabah rüzgarına göğsünü germiştir. Bunda cana bir dinlenme yalvarma canadır.)
Bir müşîre olmadı elhak nasîb
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Bu eser bir sa’y-i Rüstemânedir
(Doğrusu bir müşire nasip olmadı, bu eser Rüstem gibi çalışanın eseridir.)
Dânişîn bir câydır bî-imtinân
İttikâsı kâdir-i mennânedir
(İlmin olduğu imtihansız ameli ihsanı cömertliği bol bir mekândır.)
Ders-i pîrîdir pesend-i Beyzavî
Her rumûzı behcet ü Ken’ânedir
(Her işareti güzellik ve Kenan’a özgüdür. Pirin dersi Beyzaviyi takdir edendir.)
Nahv-ı mantık ne tefâsîr ü hadîs
Dersleri ol zâta mahsûsânedir
(Mantığın cümle bilgisi ne tefsir ne de hadis dersleri o zata mahsustur.)
Kîl-i kemâl üzre celâle dikkati
Emr-i illâ mâ se’â insânedir
(Kemal sözü üzerine kızgınlığa dikkatini verdi. “İnsan ancak çalıştığına ulaşır.” emridir.)
Okusun ilm ü bedî ü hem beyân
Mâdde vü hey’et tülû kâşanedir
(Hem ilim hem güzel sanatlar hem de edebiyat okusun. Madde ve heyetin doğduğu bir
yuvadır.)
Zihnî bir geldi iki târîh-i hûb
Bu işâret zümre-i irfânedir
(Zihni bir güzel tarih oluştu. Bu irfan zümresinin işaretidir.)
Mecma-ı fenn ü ulûm bir dâr-ı kütüb
1265
Ne güzel mescid mu’allim-hânedir
1265
(Kütüphanelerin kapısı ne sanat ve ilmin toplandığı yerdir. Orası ne güzel bir öğretmenevi
mescididir.)
Bayburtlu Zihni imaret, dershane gibi halka sunulan hizmetlerin yanında toplumda huzuru
sağlayan, suçluları ıslah eden mekânların inşası hakkında da divanında beyitler oluşturur. Şair, “Trabzon
Mahbeshânesine” başlıklı şiirinde mazlumların devlet korumasına alındığının göstergesi olan bir
hapishane inşasından bahseder. Bu şiirde suçluların ıslahına dair yol, yöntem ve çareler de üreten şair,
Rüstem Paşa’nın inşa ettiği mekânın suçluları cezadan, helak olmaktan kurtulamadığı bir yer olarak
anlatır.
Trabzon Mahbeshânesine
Ref’ idüb muzlim-ı mazlûmı yerinden lütfâ
Eyledi âsaf-ı zîşân bu mahalle inşâ
(Mazlumu zulüm yerine lütufla yücelterek şanlı vezir bu mahallede inşa etti)
Nice mahbûsları ol cây helâk itmişidi
Oldı bu mü’essiri icrâ ile me’cûr hakkâ
(Nice mahpus yatanları o mekân helak etmişti. Öyle ki bu eseri ortaya koymakla onları
uzaklaştırdı.)
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Ba’de-mâ sâye-i lütfundan iderler râhat
Ya’ni bu cây-ı ferhunde fukarâ vü zü’afâ
(Şöyle ki, bu mesut mekân, fakiri ve zayıfı lütfunun gölgesinde bade içenler [artık] rahat
ederler.)
Ḳurtarub mühlikden halkı bu ihsânından
Ser-te-ser oldı ahâlî-i Trabzon ihyâ
(Helak edenlerden bu ihsanın halkı kurtarır. Trabzon halkı [bu şekilde baştan başa] ihya
oldu.)
İ’tinâ eyleye Allahı seven bu câye
Aldıra hayr du’â şâh-ı cihâna vüzerâ
(Allah’ını seven bu mekâna itina göstersin. Cihanın şahı vezire hayır dua etsin.)
Zihnî târîh-i selefde olan âsârı gibi
Yapdı bu mahbes-i memdûhı da Rüstem Pâşâ
1266
(Zihni eski tarih eserleri gibi Rüstem Paşa övülesi bir mahpushane yaptı.)
Bayburtlu Zihni, “Trabzon Müşîri Abdullah Pâşâ Getürdigi Su Târîhi” başlıklı şiirinde ise Abdullah
Paşa’nın Trabzon’a su getirmesini konu edinir. Şair, devletin yaptığı bu hizmeti klasik şiir estetiğine uygun
bir şekilde benzetmeli ve mübalağalı anlatımıyla yazar. Zihni, Trabzon’a getirilen suyun toplumda
bıraktığı izlenimi Hicaz’ın ya da Kerbela’nın suya kanması ile eş değerde gösterir. Bayburtlu Zihni,
Trabzon’un su ihtiyacının karşılandığı bu çalışmayla halk-devlet yakınlaşmasını da ortaya koyar.
Trabzon Müşîri Abdullah Pâşâ Getürdigi Su Târîhi
Sikender himmeti âb-ı hayâtı aldı zulmetden
Trabzonu sudan kandırdı hızra tev’emân oldı
(İskender himmeti karanlıktan aldı ab-ı hayat. Trabzon’u sudan kandırdı Hızır’a ikiz [denk]
oldu.)
Arâzî-i Hicâzı sanki kurtardı susızlıkdan
Hüseyn-i Kerbelânın rûhına kevser-feşân oldı
(Sanki Hicazın arazisi susuzluktan kurtardı. Kerbela Hüseyin’ine kevser saçan oldu.)
Hadîs-i ahsenü’-l hayrât mâden-i fî sebîlillah
Akıtdı selsebiller sâkî-i dil teşne-gân oldı
(Hayrat güzelinin hadisini Allah yolunda dağıttı. Gönül sakisi susadı cennet suyu akıttı.)
Lisân-ı hâl ile mîzâblardan âblar dirler
Bizim her katremiz bir âb-ı kevserden nişân oldı
(Hal diliyle su oluğu sular derler. Bizim her damlamız bir kevser suyundan iz oldu.)
Biz ol hamr u aselden müste’ârız meşreb-i kâfûr
Tüsemmâ selsebîliz aynımız bâġ-ı cinân oldı
(Biz kâfir meşrepten şarap ve balı ödünç almışız. Selsebil olarak adlandırılan ırmak, cennet
bağında gözümüz oldu.)
Bu sûretle hitâm-ı miski târîhin didim Zihnî
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Trabzona bu sâl-i kûhsârlardan âb-ı revân oldı
(Trabzon’a bu dağların yamacından akarsu aktı. Zihni bu şekilde miskin sonunun tarihini
bitirdim.)
Bayburtlu Zihni’nin Trabzonlu âlimler, devlet adamları ya da genel olarak Trabzon’la ilgili yaptığı
kişi ve mekanlarla ilgili diğer eserlerinden bazıları aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir:
Der-Sitâyiş-i Müşîr-i Eyâlet-i Trabzon
Ey ber-âvürde-i nesrîn-i gülistân-ı irem
Gül-i sad-berg-i nühüm gülbin-i gülzâr-ı kerem
Çemene degse eger pây-ı nesîm-i keremin
Gül-i handânı ider hande komaz lâlede gam
Reşkden lâle-sıfat dâg örinürdi güller
Hande-i rûyın eger râzına olsa mahrem
Sâhil-i bahr-ı siyâha düşeliden sâyen
Görmedi kimse eyâletde sitem-i gussa vü gam
Unudıldı eseri şehrde endûh-ı gamın
Basalı devlet ü ikbâl ile bu hâke kadem
Cûdını peyker-i ihsânına sarf eylerdi
Kef-i lütfunda ki hâsiyyet görse Hâtem
Meclis-i devletine gamlu gelen şâd gider
Zihî hâsiyyet-i hâk-i der-i ârâyiş-i cem
Âyet-i nûr okunur cephe-i tenvîrinde
Hûn-ı ihsân-ı firâvânına toymaz âdem
Mevc-i eltâfına her lahza visâl-i eclinden
Yüz sürer subh u mesâ sâhil-i ihsânına yem
Eser-i feyz-i kudûmünle eyâlet pür-zeyn
Şeref-i lütf-ı visâlinle ahâlî hurrem
Reşehât-ı himemin bahs-ı hayât-ı dil ü cân
Nefehât-ı keremin nefha-i Îsîden dem
Sâye-i ma’delet-i şâh-ı cihân-bânîde
Öyle bir ehl-i nazardır ki o düstûr-ı kerem
Pister-i râhat-ı bâlîn-i ferahdır cümle
Dâhil-i havza-i hükmündeki efrâd-ı ümem
Bu çerâgâhda bir mertebedir emn ü emân
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Ki gezer gürgle mîş şîr ile âhû tev’em
Ya’ni ol zât-ı mekârim-şiyem Osmân Paşa
Hâmî-i şer’-i metîn-i kâfile-sâlâr-ı kerem
Bî-ziyâ subh u mesâ habl-i metîn-i şer’i
Tavk idüb gerden-i endîşesine müstahkem
Olmış icrâ-yı sünen ‘uhde-i vâlâsına farz
Öyle bir bârika-i dîndir ol ‘âlî hakem
Öyle düstûr ki tedbîrine Âsaf hayrân
Öyle Âsaf ki Süleymân-ı zamâna elzem
Öyle düstûr ki efkârına Sâ’ib bende
Görse endîşesin olurdı Felâtun mülzem
Öyle düstûr ki nâm âver-i şân-ı devlet
Öyle sultânda ânıñ gibi düstûr-ı ehem
Öyle düstûr ki ol zât-ı ferişte-sîret
Adl ü insâfda Bû Bekr ü Ömer bî-mübhem
Öyle düstûr ki iklîm-i edeb-sâlârı
Sâhib-i hilm ü hayâ sânî-i Zinnûreyn hem
Öyle düstûr-ı mekârim ki sehâvetde Alî
Âciz ahlâk-ı pesendîdesi vasfında kalem
Görmedi mislini emcâd-ı selef dîde-i çarh
Haberin virmedi târîh-i Arab şerḥ-i Acem
İnhirâf eylememiş semt-i rızâ cevâbîden
Basmamış nehy evine mâ-hasal ömrinde kadem
İtmemiş şakk-ı şefe meclis-i emmârede hîç
Sevmemiş nefsinin arzûsını misl-i Edhem
Yüzi pür-nûr özi bir nûr-ı muṣavver gibidir
Gören ahvâlin olur nâsiyesinden âlem
Zihnî âdâb-ı ri’âyetle du’â vaktidir
Gerçi her lahza-i senâ-hânısın anın her dem
Hem vezir hem de ver’a sâhibi hem nîk-hisâl
Hem halîm hem de selîm Âsaf-ferhunde şiyem
Her kalem böyle vezîrin olamaz vassâfı
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Sühan-i nâdire lâzım ana bî sehv ü kalem
Sâyesinde hüner ârâyiş-i devrân oldın
Dahi dîvâne muvaffak eyle bî-renc ü elem
Kim yaman ṣansa ana bulmaya tîġinde emân
Kul ola kapusuna düşmen olursa Rüstem
Çekile sâye-i şâhânede bâ-izz ü şeref
Nâm-ı vâlâsına şeyhü’l-vüzerâlıkla rakam
Bu du’â zîver-i âmâc-ı icâbet olsun
Hürmet-i Ahmed-i Muhtâr ü bi-ism-i a’zam
Der-Hak-ı Vâlî-i Eyâlet-i Trabzon Tercî-i Bend
Ey yâver-i erbâb-ı kalem âsaf-ı devrân
Vey sâhib-i seyf ü kalem nâdirü’l-akrân
El minnetü lillâh ki devr oldı muvâfık
Sad şükr ki bu devrde virdi bize yezdân
İtmez mi felek ahd-i vefâ üzre ser-âgâz
Kim görmedi zâtın gibi bir âsaf-ı zîşân
Virdi şerefin çehre-i nevrûza cilâlar
Güldi yüzi dehrin hele ey mihr-i dırahşân
Ey dâver-i revnak-dih-i gülzâr-ı sadâret
Vey saf-der-i zi-bende-i evreng-i melâhat
Nevrûzla teşrîfe sabâ virdi haberler
Açıldı reh-i gonce-i maksûda zaferler
Ârâyiş-i sahn-ı çemen-âsaf gelecekdir
Çârûpkeşi dergehidir sünbül-i terler
Ezhâr-ı çemen hâbdan olsun heme bî-dâr
Bu dem ki nesîmile sabâ cândân eserler
Gül mevsimi feryâd demi ey bülbül-i hâme
Saçılsa nola pây-ı güle ber-i hünerler
Bu bâgda benim bağrı yanık bir dahi lâle
Bilmem beni bahtım mı ya kim koydı bu hâle
Bu mevsim ferhunde-eser müjde-i bülbül
Bu bâgda şimden gerü artar şeref-i gül
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Anda bulur erbâb-ı hüner feyz-i neşâtı
Bu neş’eyi virmez güle ne sâġar u ne mül
Nergis göz açup bâgda teşrîfini gözler
Pâyine döşenmiş yere yüz sürmege sünbül
Gamlı gelen ol bezm-i güle şâd giderler
Ahsenet zihî hâk-i der-i feyz-i tecemmül
Sâkî kerem eyle mey-i gül-fâmı dolandır
Mest-i mey-i magrûra gam u ġussa kazandır
Teşrîf kıl ikbâl ile gerdûn sana mecbûr
İcrâ-yı hükm hükm-i hümâyûn sana mecbûr
Hâk-i der-i eltâfına yüz sürmege hâzır
A’lâ ile ednâ-yı Trabzon sana mecbûr
Bir sînesin âgûşını bahr itdi müheyyâ
Her subh u mesâ sâ’at ü her gün sana mecbûr
Saf-beste ayag üzre turur reh-güzerinde
Servî-i çemen-i kûhla hâmûn sana mecbûr
Kühsâr havâlandı temâşâ-yı visâle
Açdı kefîn ihsâna ciger-i dâgla lâle
İnsâfına yok hadd ü ‘aded lütfuna gâyet
Ey servî-i âzâde-i gülzâr-ı belâġat
Ṭurdım adlinde küşâde gül ü lâle
Ey gülbin-i gül-berg-i gülistân-ı adâlet
Teşrîfini gûş ideli basmaz ayagım yer
Ey gonce-i bâg u kerem ü lütf-ı inâyet
Deryâya düşüb gelmege yol virmedi bahtım
Ey zîb ü feri gülşen-i gül-berg-i feḫâmet
Ben sende senin vasf-ı seniyyen hele kande
Zabt eyleyemem edhem-i kilkim ki bu fende
Of’da müdîr olmışidim akdem-i nüh mâh
Cünham yogidi zerre ḳadar hâlikim âgâh
Ger böyle çalınmış ise de hâme-i takdîr
Azlim ki bilâ cünha vukû buldı hezâr âh
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Magdûr kalub oldum o azl üzre perîşân
Gurbetde mihen-bend-i esîrim yed-i kûtâh
Bu sâle degin görmedigim zulm-i sarîhi
Bu sâlde gösterdi felek bendenize âh
Bu sâlde ne mansıb ü ne sîm ü zerim var
Sâyende fakat ehl-i kemâlim hünerim var
Sâyende ki her hidmete şâyân u mahallim
Teşrîfin ile toldı gelür bend ki çillem
Akdem yine lütfunla olub Hopa müdîri
Bu kerre de muhtâc idügim lütfa müsellem
Rahm itmez isen hâlime Allah nükrde
Yok yerlere yol göklere ref olmaga eşlem
Ḥâḳ-i dergeh-i minnetim çün ḳademim var
Yokdur yem-i eltâfına hadd oldur edillem
Dil teng ü tehî dest kalub gayr-ı te’emmül
Ne dâ’ire-i dilde sabr var ne tahammül
Ṭurdıkça cihân zâtını var eylesün Allah
Her rûzınu nevrûz-ı bahâr eylesün Allah
Her bir şebini bin şeb-i kadre bedel itsün
Her rûzını bin rûz-ı mesâr eylesün Allah
Bir müşkil ki Hak vire bin gûne suhûlet
Her emrine tevfîkini yâr eylesün Allah
Meşşâta-i kudret tarasın turra-i bahtın
Her subh u mesâ feyz-i nisâr eylesün Allah
Zihnî de senâ-hânın olub bahr ile berde
Gülsün yetişür aglamasun gezdiği yerde
Târîh-i Ferzend-i Osmân Pâşâ Müşîr-i Trabzon
Sa’d-ı sâ’atde tulû’ itdi meh-i nev-âsâ
Burc-ı sa’de bu civân-baht-ı me’âlî ensâl
Âfitâb-ı dâye kamer lâlâ hamel geh-vâre
Müşterî baht u kamer tâli’-i utârid ikbâl
Mahz-ı feyz-i kerem mevhibe-i rabbânî
Çemenistân-ı dil-i âsafda tâze-nihâl
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Dîde-i âleme göstermeye Allah kederin
Kim odır âsaf-ı zîşân-ı mehâsin ahvâl
Besmele sırrı ile Zihnî didim târîhin
Fethi Ahmed beg ola fâtih-i kenz-i âmâl
Târîh-i Câmi-i Müşârün İleyh Be-Trabzon
Dâver-i mülk-i himem Hazret-i Osmân Pâşâ
Kim odır adl u sehâ hilm ü hayâda meşhûr
Himem-i zü’l-keremi haslet-i zinnûreyni
Kıldı bu câmi’i ser-tâ-be-kadem câmi’-i nûr
Nûr-ı Osmâniyye yâ kasr-ı Adndır gûyâ
Revzeni matla-ı nûr mahfeli ser menzil-i hûr
Tâk-ı müstahkem-i gerdûn-ı mu’allâ mânend
Ka’betullaha halîl oldı cenâb-ı düstûr
Oladır rûz-ı cezâ bâ’is-i avfı anın
Hürmet-i Mescid-i Aksâ vü kitâb-ı mestûr
Ne binâ belki düşüb mevc-i yem-i vahdetden
Sâhil-i magfirete zevrak-ı zenbe magfur
Min binâ mesciden icrâ ile me’cûr oldı
Kıldı mecmû’ ahâlî dahî sa’y-i mevfûr
İtdiler şehr-i Trabzonu ser-â-ser ihyâ
Ola bânîleri de öyle ser-â-ser mesrûr
Ẕihni bu ma’bed-i pâke iki garrâ târîh
Söyledim her biri bir nüsha-i Tevrât [u] Zebûr
Çârsû buldı şeref-i Ka’be-i ‘ulyâ-mânend
1255
Beldeye ma’bed-i nûr oldı bu beyt-i ma’mûr 1255
Târîh-i Veliyyüddîn Efendi Trabzonî
An neslin nesîl-i ilm ü irfân
An ceddin fühûl-i İbn-i Âdem
El-meşhûr Veliyyüddîn Efendi
El-fâzıl zarîf zât idi hem
Kıl ânı enîs-i hûr u gılmân
Yâ Rab bi-hakk-ı ism-i a’zam
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Zihnî bu hadîs târîh olsun
Mevtü’l âlimü kemevtü’l- âlemü
Sonuç
Osmanlı İmparatorluğu öğrenmeyi, düşünmeyi, ilmi, çalışmayı hem iktidar hem de sanat
anlamında devlet yönetiminin temel felsefesi edinmeseydi haliyle cahilleşen bir devletin
sanatkârından, filozofundan da bahsedilmeyecekti. Osmanlı İmparatorluğunun, imparatorluk
olma sürecinde sadece bir coğrafyaya hâkim olma ya da iktidar hırsıyla fetihler yapmadığı
malumdur. Millet yaşadıkça devlet de var olacaktır bilinciyle kıtalararası hakimiyetini kuran
Osmanlı İmparatorluğu’nun iktidar anlayışında, insanı mutlu etmek devlet felsefesi olmuştur.
Buraya ilaveten Osmanlı fethettiği yerlerdeki canlı ve cansız bütün varlık ve nesneye yönelik
muamelesi içinde adalete dayalı yönetim sisteminde, muktedir olmayı sanat icra etmekle eş
değer tutmuştur. Sanatkârlar da Osmanlı-Türk kültür ve medeniyetini yansıtan edebî eserlerinde
lirik söyleyişlerini bir tarafa bırakmadan devlet-sanatkâr birlikteliğini ortaya koyarlar. Çünkü
topluma, şehre dair olanların sanat yoluyla aktarılması sıradan bir eser ortaya çıkarmanın
ötesinde, gelecek için yapılacak mühim bir vazife olarak görülmelidir. Saray edebiyatı
adlandırmasının sınırlı idrakinin ötesinde şairler, iktidarın yaptığı toplumsal hizmetleri,
gelenekselliği bir tarafa bırakmadan, sanatlarını vasıta kılarak güne ve geleceğe duyurma adına
şiirler yazmışlardır.
Bayburtlu Zihni, Anadolu’da yetişmiş bir devlet memuru, aydın-şair olarak eserlerinde
lirik anlatımlarının yanında, toplumsal ve siyasal konulara da yer vermiştir. Şair yaşadığı yüzyılın
sıkıntılarını, bizzat kendisinin yaşadığı haksızlıkları ve toplumun genelinde olup bitenleri,
şiirlerinde sıklıkla dile getirir. Bayburtlu Zihni, bunların yanında birçok Osmanlı şairinin geleneksel
olarak yüzyıllardır devam ettirdiği, devletin insana yönelik yaptığı hizmetleri bilhassa eserlerinde
yer vermiştir. Devlet-insan ve mekân bağlamında görülmesi gereken bu eserler, mekâna ve
devlete yönelik aidiyet duygusunu artırdığı gibi, yine devletin ve milletin bekası adına önemli
çalışmalar olarak ayrıca değerlendirilmelidir.
Kaynakça
Bayburtlu Zihni Divanı, (2014). haz. Nazire Erbay, haz. Erzurum: Bakütam
Farabi, (2001). El-Medinetü’l Fâzıla, haz. Nafiz Danışman, Ankara: MEB Yayınları
Özger, Yunus, (2004). “Bayburtlu Şair Zihnî’nin Ölümü ve Tereke Defteri”, A.Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (26), 2004, 211-225.
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Bâkî’nin Gözünden Sultan Süleyman
Savaşkan Cem Bahadır
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 118 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Bâkî, Klasik Türk Şiiri’nin önde gelen şairlerinden birisidir. 1526'da İstanbul'da doğmuş, 1600
yılında yine İstanbul'da ölmüştür. Bâkî, Divan Edebiyatı'nda I. Klasik dönemin en önemli şairleri arasında
gösterilmektedir. Şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getirmiş ve yaşarken "Sultanü'ş-Şuârâ"
(şairler sultanı) unvanını almıştır. Şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir. Fatih Camii müezzinlerinden
Mehmed Efendi'nin oğludur. Bazı kaynaklar çocukluğunda saraç çıraklığı bazıları ise serrâclık(cami
kandillerinin yakılması işi) yaptığını söylemektedir.
Zamanının ünlü müderrislerinden Ahaveyn lakaplı, Karamanlı Ahmed ve Mehmed efendilerden
ders aldı. Hocası Mehmed Efendi için yazdığı "Sünbül Kasidesi" ile ününü artırmış ve dönemin ünlü
şairlerinden Zâtî'nin dikkatini çekmiştir. Bâkî, Kanunî Sultan Süleyman’ın hüküm sürdüğü (1520-1566)
yıllarda şairlik yeteneğini ispat etmiş ve saray toplantılarına çağırılan şairler arasına katılmıştır. Bâkî’nin
devlet işinde de aynı başarıyı yakaladığı söylenebilir. Zira Bâkî, şeyhülislamlıktan bir önceki makam olan
Rumeli Kazaskerliği’ne kadar yükselmiş çeşitli sebeplerden dolayı şeyhülislam olamamıştır. Bâkî Divanı’na
bakıldığında Kanunî dönemine ait birçok sosyal olayın şiirlerde kendilerine yer bulduğu görülmektedir.
Bâkî’nin, Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan Kanunî Sultan Süleyman’a nazire adı verilen (bir şairin bir
şiirine aynı konu, vezin ve kafiyede benzer) şiirler yazdığı da kaynaklarda yer almaktadır.
Kanunî’nin ölümünün ardından Bâkî’nin terkib-bend nazım şekliyle yazdığı ve “Kanunî Mersiyesi”
olarak adlandırılan eseri edebiyat tarihi açısından önemlidir. Eser mersiye türüne güzel bir örnek teşkil
etmektedir. Mersiye, Arapça “resâ” kökünden gelmektedir. Ölen bir kişinin ardından onu iyilikleriyle yâd
etmek anlamında kullanılır. Mersiye kısaca, “Ölmüş bir kimse üzerine yazılmış manzume” olarak da ifade
edilir. Divan edebiyatında mersiye “ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi
taraflarını anlatmak ve ölen kişilere karşı şairin ilgisini ifade etmek üzere yazılan lirik” şiirler olarak
tanımlanır. Ölen kişinin iyiliklerinin anıldığı, çeşitli konulardaki meziyetlerinin dile getirildiği
bölümlerinden dolayı mersiyeler, “methiyenin, ölenin ardından yazılan şekli” olarak da nitelendirilebilir.
Mersiyeler, kaside, gazel, müseddes, muhammes, kıt’a, terkib-bend, terci-bend gibi nazım şekilleriyle
yazılabilirse de en çok kullanılan nazım türü terkib-bend şeklidir.
Çalışmaya konu olan Bâkî’nin, Kanunî Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine kaleme aldığı “Kanunî
Mersiyesi” de terkib-bend nazım şekliyle yazılmıştır. Amacımız “Kanunî Mersiyesi”nde bir şair gözüyle
Bâkî’nin, Sultan Süleymanı nasıl gördüğünü edebî tanımıyla Kanunî’yi tasvir ederken nelere teşbih ettiğini
dile getirmeye çalışmaktır. Eser incelendiğinde Bâkî’nin hemen her bentte Kanunî Sultan Süleyman’ı
farklı benzetmelere konu ettiği görülmektedir. Bahsi geçen benzetme unsurları şu şekilde sıralanabilir:
“lale, cür’a, gülberg-i ter, güher, İskender, Dara, hurşid, mâh, meh-likâ, dürr-i şâh-vâr, aziz, Behrâm,
peleng-i kûh-ı vegâ”dır. “Kanunî Mersiyesi” aruzun mef’ûlü/ fâ ilâtü/ mefâ’îlü/ fâ’ilün kalıbıyla
nazmedilmiştir.
Eser sekiz bentten meydana gelmiş ve son bent hariç (son bent 10 beyittir) her bent sekiz
beyitten oluşmuştur. Eser toplam 66 beyitten teşekkül etmiştir. Eserin ilk beyiti Farsça’dır. Bâkî, yedinci
bentte Sultan Selim (II. Selim) Han’ı, son bentte ise Kanunî Sultan Süleyman’ın ölümünü kırk sekiz gün
saklayan Sokullu Mehmet Paşa‘yı zikretmektedir. Terkib-bend “Mersiye-i Sultân Süleymân Han ‘Aleyhi’rrahmeti Ve’l-gufrân/ Allah Rahmet ve Mağfiret Eylesin- Sultan Süleyman Mersiyesi” başlığı Bâkî
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Divanı’nın musammatlar bölümünde ilk şiir olarak yer almaktadır. Çalışmada öncelikle Bâkî’nin hayatı
hakkında kısa bilgi verilecek ardından mersiye türü kısaca tanıtılacak son olarak da çalışmaya konu olan
“Kanunî Mersiyesi”nde, şairin Kanunî Sultan Süleyman’ı teşbih ettiği unsurlar bahsi geçen beyitlerden
hareketle izah edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bâkî, Kanunî Mersiyesi, Teşbih Unsurları.
Giriş
Bâkî, Klasik Türk Şiiri’nin önde gelen şairlerinden birisidir. 1526'da İstanbul'da doğmuş, 1600
yılında yine İstanbul'da ölmüştür. Bâkî, Divan Edebiyatı'nda I. Klasik dönemin en önemli şairleri arasında
gösterilmektedir. Şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getirmiş ve yaşarken "Sultanü'ş-Şuârâ"
(şairler sultanı) unvanını almıştır. Bâkî, Kanunî Sultan Süleyman’ın hüküm sürdüğü (1520-1566) yıllarda
şairlik yeteneğini ispat etmiş ve saray toplantılarına çağırılan şairler arasına katılmıştır. Bâkî’nin devlet
işinde de aynı başarıyı yakaladığı söylenebilir. Zira Bâkî, şeyhülislamlıktan bir önceki makam olan Rumeli
Kazaskerliği’ne kadar yükselmiş çeşitli sebeplerden dolayı şeyhülislam olamamıştır. Kanunî’nin ölümünün
ardından Bâkî’nin terkib-bend nazım şekliyle yazdığı ve “Kanunî Mersiyesi” olarak adlandırılan eseri
edebiyat tarihi açısından önemlidir. Eser mersiye türüne güzel bir örnek teşkil etmektedir. Mersiye,
Arapça “resâ” kökünden gelmektedir. Ölen bir kişinin ardından onu iyilikleriyle yâd etmek anlamında
kullanılır. “Kanunî Mersiyesi” aruzun mef’ûlü/ fâ ilâtü/ mefâ’îlü/ fâ’ilün kalıbıyla nazmedilmiştir. Eser
sekiz bentten meydana gelmiş ve son bent hariç (son bent 10 beyittir) her bent sekiz beyitten
oluşmuştur. Eser toplam 66 beyitten teşekkül etmiştir. Eserin ilk beyiti Farsça’dır. Bâkî, yedinci bentte
Sultan Selim (II. Selim) Han’ı, son bentte ise Kanunî Sultan Süleyman’ın ölümünü kırk sekiz gün saklayan
Sokullu Mehmet Paşa‘yı zikretmektedir. Terkib-bend “Mersiye-i Sultân Süleymân Han ‘Aleyhi’r-rahmeti
Ve’l-gufrân/ Allah Rahmet ve Mağfiret Eylesin- Sultan Süleyman Mersiyesi” başlığı Bâkî Divanı’nın
musammatlar bölümünde ilk şiir olarak yer almaktadır.
Döneminin sultaü’ş-şuarası Bâkî, yazdığı mersiyesi ile Kanunî Sultan Süleyman’ı, teşbih sanatına
güzel örnekler vererek yâd etmiştir. Aşağıda seçilen beyitlerden bazıları klasik şiirin temel benzetme
unsurlarına örnek teşkil ederken bazıları Bâkî’nin, şairlik kudretini ön plana çıkarmaktadır. Aşağıda yer
alan beyitler önce nesre çevrilmiş ardından şairin Sultan Süleyman’ı benzettiği kavramlar vech-i şebeh
ilişkileri izah edilmeye çalışılarak ifade edilecektir.
An ol güni ki âhir olup nev-bahâr-ı 'ömr
Berg-i hazâne dönse gerek rûy-ı lâle-reng
I. Bend/2. byt
“Ömür ilkbaharının sona erip de lâle (gibi kırmızı) renkli yanakların, sonbahar yaprağı (gibi sapsarı) bir
hale döneceği o günü aklından çıkarma!”
Bâkî, klasik şiirde gençliği simgeleyen bahar ve ihtiyarlığı/ölümü simgeleyen sonbaharı kullanarak
bir tezat ilgisi kurmuş ve beyiti bu çerçevede kurgulamıştır. Şair, ömrün ilkbaharında (gençlik zamanında)
lale renkli olan yanağın, kuruyup solarak sonbahar yaprağına dönüşmesini (yaprağın suyunun çekilerek
ağaçtan düşmesini/ ölmesini) dile getirerek bir ömrün geçiciliğini dile getirmektedir. Şair bu genel hayat ölüm ilişkisini mersiyeyi uğruna yazdığı Kanunî’ye atfederek onun da gençliğinde lale renkli kırmızı
yanaklara yani gençliğe sahip olduğunu belirterek onun yüzünü laleye yüzünün kırmızı rengini lalenin
rengine benzetmiştir. Bu benzetme ölümü çağrıştıran hazan yaprağı ifadesi ile devam etmekte ve
sultanın ölümü ile sararan yüzünü de sonbahar yaprağına teşbih etmektedir.
Âhir mekânun olsa gerek cür’a gibi hâk
Devrân elinde irse gerek câm-ı 'ayşa seng I. Bend/3. byt
“Devran eliyle bir gün hayatının kadehine mutlaka taş gelecek ve sonunda, şarap kadehindeki son damla
gibi, senin de mekânın toprak olacaktır.”
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Cür’a, içilen şarabın kadehte kalan ve içilmeyerek yere dökülen tortusuna verilen isimdir.
Cür’anın içilmeyerek yere dökülmesi bir âdettir ve bu şarabın mucidi Cem’i yâd etme amacı
taşımaktadır.(Bahadır: 2012) Şair beyitte hayatı, taş ile kırılabilecek bir kadehe; onun içerisinde kalarak
yere dökülecek olan tortuyu (cür’a) ise padişahın bedenine teşbih etmektedir. Bu beyitte yer alan ifade
de genele atfedilebilir fakat şiirin kimin için yazıldığı bilindiği için buradaki benzetmelerin Kanunî’ye
atfedilmesi uygun olacaktır.
'İbret gözinde niceye dek gaflet uyhusı
Yitmez mi sana vâkı'a-i şâh-ı şîr-ceng
I. Bend/5. byt
“İbret gözü daha ne zamana kadar gaflet uykusunda kalacak! Arslanlar gibi ceng eden Padişah'ın başına
gelen olay sana ders olarak yetmez mi?”
İşte yukarıda genel için kullanılabilecek ifadelerin özelde Sultan Süleyman’ı kastettiğinin kanıtı
olan beyit budur. Şair yukarıdaki ifadeleri genele aitmiş gibi göstererek (mecaz-ı mürsel) özelde sultanı
kastetmiştir. Bâkî, insanlara gaflet ukusundan uyanmak için Kanunî’nin başına geleni/ ölümü örnek
olarak göstermiştir. Padişah, savaşan bir aslana benzetilmiş ama nihayetinde o da ölüme teslim
olmuştur.
Ol şeh-süvâr-ı mülk-i sa'âdet ki rahşına
Cevlân deminde 'arsa-i 'âlem gelürdi teng I. Bend/6. byt
“O, öyle bir saadet (mutluluk) ülkesinin (öyle) usta bir at binicisi idi ki koşturma sırasında atına bütün bir
dünya arsası dar gelirdi.”
Şair bu beyitte Sultan Süleyman’ı usta bir biniciye benzetmektedir. Elbette ki Kanunî usta bir
binicidir. Burada sanatı yaratan ifade mübalağa ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bâkî, sultanı öyle bir
biniciye benzetmiştir ki o binici, atını koşturmaya başladığında bütün dünya dar gelmektedir. Burada
şairin devletin sınırlarının genişliği de kastettiği düşünülebilir.
Yüz yire kodı lütf ile gül-berg-i ter gibi
Sandûka saldı hâzin-i devrân güher gibi I. Bend/8. byt
“Yüzünü, taze bir gül yaprağı gibi lütufla (toprağa lütfederek, yavaşça) yere koydu; sanki devran
hazinedarı hazine sandığına mücevher bıraktı.”
Bâkî ilk mısrada âdeta sararıp solan bir gül yaprağının rüzgârda yavaş yavaş salınarak yere
düşmesini görselleştirmektedir. Yalnız burada yere düşen gül yaprağı Kanunî’nin kendisidir. İkinci
mısrada ise şair, sultanı kıymetli bir mücevhere benzetmektedir. Bu sebeple devran hazinedarı onun
vücudunu saklamak için hazine sandığına koymuştur. Bu beyit, "sandûka", "hâzin", "salmak" ve "güher”
kelimelerinin ikinci anlamları ile şu şekilde de nesre çevrilebilir: "Yüzünü, bir gül yaprağı gibi lütufla
toprağa koydu ve devran türbedarı, üzerine yıldızlarla donanmış gökyüzünü, mücevherlerle süslü bir örtü
gibi, örtüverdi."
Hakkâ ki zîb ü zînet-i ikbâl ü câh idi
Şâh-ı Sikender-efser ü Dârâ-sipâh idi
II. Bend/1. byt
“Doğrusu şu ya; (o), kutlu emellerin ve yüce makamların süsü, bezeği idi; başında (Büyük) İskender'in
tâcını taşıyan ve her bir askeri Dârâ (gibi güçlü) olan (muhteşem) bir pâdişahtı.”
Bâkî bir önceki beyitte yer alan güher/ mücevher hayalini devam ettirerek padişahı makam ve
mevkinin süsüne benzetmektedir. Bu bakış açısıyla makam, mevki, taht vb. Kanunî’ye değil, Kanunî
bütün bu unsurlara süs olmuştur. Ayrıca ikinci mısrada şair, İskender’in tacını Kanunî’nin giydiğini yani
kendisinin zamanının İskender’i olduğunu söyleyerek onu hükümranlığının büyüklüğü sebebiyle
İskender’e benzetmiştir. Mısranın devamında şair, Kanunî’nin askerlerini efsanevî İran kahramanlarından
Dârâ’ya benzetmiş, Sultan Süleyman’ı da askerlerinden her biri Dârâ gibi olan ordunun şahı olarak
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göstermiştir.
Hâk-i cenâb-ı hazreti der-gâh-ı devleti
Fazl u belâgat ehline ümmîd-gâh idi
II. Bend/4. byt
“Hüner ve san'at sahipleri ümitlerini onun yüce zatının bulunduğu yere ve devletinin kapısına
bağlamışlardı.”
Ümmîd-gâh; ümit yeri anlamına gelmektedir. Şair, Kanunî’yi âlimlerin, şairlerin bel bağladığı (onların
çalışması için gerekli imkânları veren makam) bir ümit makamına benzetmiştir.
Gerdün-ı dûna zâr u zebûn oldı sanmanuz
Maksûdı terk-i câh ile kurb-i İlâh idi
II. Bend/6. byt
“Onu, alçak feleğe âcizlikle teslim oldu sanmayın; maksadı, bütün makam ve mevkileri terk ederek
Allah'ın yakınlığını kazanmaktı.”
Bâkî burada teşbihin en son noktası olarak nitelendirilen kapalı istiare sanatını kullanarak
Kanunî’yi bir dervişe benzetmektedir. Beyitte şair, sultanın ölümünü feleğe teslim olmak olarak hayal
etmektedir. Fakat sultanın teslim olması hoş bir durum değildir. Bâkî bu duruma güzel bir sebep bularak
Kanunî’nin bu dünyayı terk etmesindeki amacın/ ölmesinin (ki buna tasavvufta tecrid adı verilir) Allah’a
ulaşmak (buna tasavvufta fenâ-fillâh adı verilir) amacıyla olduğunu söyler. Bu hayalde Bâkî’nin, sultanı
seyr ü sülūk yolundaki bir dervişe benzettiği görülmektedir. Sultanın ölümündeki amaç Allah’a yakın
olmak olarak tahayyül edilmiştir.
Cân u cihânı gözlerimüz görmese n'ola
Rûşen cemâli 'âleme hûrşîd ü mâh idi
II. Bend/7. byt
“Artık gözlerimiz canı ve cihanı görmese, buna şaşılmaz; çünkü onun aydınlık yüzü dünya için ay ve güneş
gibi idi.”
Benzetmelerin gayet açık olduğu bu beyitte Bâkî, sultanı yüzünün parlaklığı yönüyle aya ve
güneşe teşbih etmektedir.
Hûrşîde baksa gözleri halkun dola gelür
Zîrâ görince hâtıra ol meh-likâ gelür
II. Bend/8. byt
“İnsanlar, güneşe baksalar, gözleri doluverir; zira görünce hatıra o ay yüzlü (padişah) gelir.”
Bâki’nin bu beyiti edebî sanat kitaplarında hüsn-i ta’lil sanatına örnek olarak verilen nadîde
beyilerden birisidir. Şair, insanların güneşe baktığında ışığın etkisiyle gözlerinin yaşarması gibi doğal bir
durumu alarak bunu insanların, güneşi görünce aklına Kanunî Sultan Süleyman’ın gelmesi ve bu sebeple
ağlamaları durumunu tebdil eder. Şair burada Kanunî’yi ay yüzlü olarak tanımlar onun yüzünü parlaklığı
sebebiyle aya benzetir.
Yaksun derûn-ı sîne-i ins ü perîde dâğ
Nâr-ı firâk-ı Şâh Süleyman-ı kâm-rân
III. Bend/4. byt
“Saadetli Padişah Sultan Süleyman'dan ayrılma ateşi, insanların ve cinlerin gönüllerinde dağlar yaksın.”
Bâkî, bu beyitte kelimeleri ve çağrışımları öyle bir kullanmıştır ki şiirde kastedilenin Hz. Süleyman
mı yoksa Kanunî Sultan Süleyman mı anlaşılamamaktadır. Çünkü cin ve insan bir arada zikredildiğinde
akla telmih yoluyla Hz. Süleyman gelir. Kuran-ı Kerim’de cinlere ve rüzgâra hükmetmesi, kuş dilini bilmesi
ve Sebâ Melikesi ile olan kıssası ile geçmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman uzun yaşaması ve kurulmuş olan en
büyük devleti kurmuş olması ile klasik şiirde sıklıkla zikredilir. Bu beyitte şair, Kanunî Sultan Süleyman’ı
Hz. Süleyman’a teşbih etmiştir. Çünkü Kanunî de Hz. Süleyman gibi uzun yaşamış, uzun bir saltanat
sürmüş ve çok büyük bir devlete hükmetmiştir. Beyitte insanların ve cinlerin ayrılık acısından dolayı dağ
yakmaları akla Kanunî’nin şeyhülislamı olan Ebu Suud Efendiyi akla getirmektedir. Çünkü Ebu Suud,
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“Müfti-i Sakaleyn/ İnsanlara ve cinlere fetva veren” namıyla anılmaktadır. Bu bağlamda şiire göre,
şeyhülislamı; insanlara ve cinlere fetva veriyorsa Kanunî de hem insanlara hem cinlere hükmediyordur.
Mürg-ı revânı göklere irdi hümâ gibi
Kaldı hazîz-i hâkde bir iki üstühân III. Bend/6. byt
“Ruhunun kuşu, hümâ gibi göklere yükseldi; toprağın altında (ondan sadece) bir kaç parça kemik kaldı.”
Şair beyitte insanı oluşturan iki kavramı “beden ve ruh”u şiire konu etmiştir. Kanunî’nin ruhu
devlet kuşu olarak da anılan hüma kuşuna benzetilmiştir. Ruhu gökyüzüne/ ervah âlemine gitmiş bu
dünyada onun bedeni ve kemikleri kalmıştır. Hüma kuşunun kemikle beslendiği hatırlandığında beyitte
Kanunî ile takva ve kanaat kavramlarıyla birlikte anıldığı da söylenmelidir.
Çâpük-süvâr-ı 'arsa-i kevn ü mekân idi
İkbâl ü 'izzet olmuş idi yâr ü hem-'inân III. Bend/7. byt
“Dünya ve kâinat arsasının usta binicisi idi; talih, kudret ve kuvvet, dostu ve arkadaşı olmuştu.”
Şair bu beyitte de Sultan Süleyman’ı yine usta bir biniciye benzetmiştir. Bu kez binicilik yeteneği
mübalağa ile dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seviyeye ulaştırılmıştır. Dostları ise talih, kudret ve
kuvvettir.
Ser-keşlik itdi tevsen-i baht-ı sitîze-kâr
Düşdi zemîne sâye-i eltâf-ı Kirdigâr
III. Bend/8. byt
“Huysuz baht atı dik başlılık etti de, Allah'ın gölgesi (olan Pâdişah)ı (sırtından) yere düşürdü.”
Bâkî, padişahın ölümünü bu beyitte, Kanunî’nin halife olması yönünü de şiire konu ederek anlatmıştır.
Şair, Sultan Süleyman’ı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak tahayyül etmiştir. Zaten İslam halifeleri
Allah’ın gölgesi/ zıllullâh-ı fi’l-arz sıfatını taşımaktadır.
Deryâlar itse 'âlemi çeşm-i güher-feşân
Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâh-vâr
IV. Bend/6. byt
“İnci (gibi gözyaşları) saçan göz, bütün bir âlemi deryalara döndürse, senin gibi eşsiz bir inci asla vücuda
gelmez.”
İnci bugün her ne kadar değerini kaybetmiş bir mücevher olsa da eskiden mücevherlerin şahı
olarak nitelendirilirdi. Sadefin denizin dibiden çıkarılışı, incinin hassas bir şekilde delinerek ipe geçirilmesi
o dönem için zor uygulamalardı. Dürr-i şâhvâr ise sadefin içinden ender çıkan yuvarlak ve büyük tek
inciye verilen isimdir. Bâkî, Kanunî’yi işte bu ender inciye benzetmiştir. Beyitte yine bir mübalağa vardır,
bütün dünya deniz haline gelse bile Kanunî gibi eşşiz bir inci vücuda gelmez. Beyitte yer alan inci deniz
ilişkisini de hatırlatmak gerekir.
Reng-i 'izârı gitdi yatur kendi huşk-leb
Şol gül gibi ki ayru düşüpdür gül-âbdan
V. Bend/3. byt
“Kendisi, gül suyundan ayrı düşmüş gül gibi, yanağının rengi gitmiş ve dudağı kurumuş yatıyor.”
Beyitte şair, Kanunî’yi rengi solmuş bir güle benzetmiştir. Gülün renginin solmasının sebebi ise
ona hayat veren suyun çekilmiş olmasıdır. Kanunî’nin de ona hayat veren canı vücudundan çıkmış rengi
ölüm hali sebebiyle sararmıştır.
Pîr-i 'Azîz-i Mısr-ı vücûd itdi irtihâl
Mîr-i cevân-ı çâpük-i Yûsuf-nazîri gör
VII. Bend/2. Byt
“Varlık Mısır’ının yaşlı azîzi ahirete göçtü; şimdi, Yusuf görünüşlü çevik hareketli genç kumandana bak.”
Bâkî beyiti Hz. Yusuf kıssası çerçevesinde kurgulamıştır. Hatırlanacağı üzere Hz. Yusuf Mısır’da
köle olarak satılmış orada Mısır azizi olmuştur. Beyitte şair, sultanın vücudunu Mısır’a; kendisini orayı
yöneten azize benzetmiştir. Beyitte "yaşlı azîz"den kasıt, Kanunî Sultan Süleyman; "Yusuf görünüşlü,
çevik hareketli genç kumandan" dan kasıt ise, Kanunî'nin ölümü ile 22 yaşında padişah olan II. Selim'dir.
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Behrâm-ı vakti gûra yittirdi bu sayd-gâh
Var işigine hidmet-i Şâh Erdşîri gör
VII. Bend/4. byt
“Bu dünya avlağı, zamanın Behram'ını kabre düşürdü; artık şimdi Şâh Erdşîr’in eşiğine git ve onun
hizmetini gör.”
Behram, Şehnâme’de yaban eşeği avlamakla meşhur olan bir kahramandır. Bir yaban eşeği avı
sırasında bir mağaraya girip kaybolduğu ya da bir çukura düşüp öldüğü anlatılmaktadır. Bâkî, Kanunî’nin
ölmesi ve cesedinin mezara konuluşunu işte bu olayla özdeşleştirmiş, Kanunî’yi, Behram’a teşbih
etmiştir. Beyitte Kanunî’nin oğlu ve yeni padişah II. Selim de yine İran hükümdarlarından Erdşîr’e
benzetilmiştir.
Vardı peleng-i kûh-ı vegâ hvâb-ı râhata
Küh-sâr-ı kibriyâda duran nerre şîri gör VII. Bend/6. byt
“Savaş dağının kaplanı artık huzur ve rahatlık uykusuna daldı; sen şimdi azamet dağında bulunan arslanı
gör.”
Bâkî bu beyitte Sultan Süleyman’ı savaş dağının kaplanına benzetmektedir. Ama artık bu savaş
kaplanı huzur uykusuna dalmıştır. Beyitin ikinci mısrasında ise şair Kanunî’yi azamet dağındaki aslana
benzetmektedir.
Cevlâne gitdi ravzaya tâvûs-ı bâğ-ı kuds
Ferr-i hümây-ı evc-i sa'âdet-mesîri gör VII. Bend/7. byt
“Kutsallık bağının tavusu, cennet bahçelerinde salınmaya gitti; artık, saadet göğünün en üstünde
seyreden hümanın şanını gör.”
Bâkî, bu beyitte Kanunî’yi tavus kuşuna benzetmektedir. Tavus kuşu bahçelerde gösteriş timsali
olarak salınmasıyla ünlüdür. Sultan Süleyman ise öyle bir tavus kuşudur ki onun salınıp şeref verebileceği
bahçe ancak cennet bahçesi olabilir. Ondan sonra tahta oturan II. Selim de, hümâ kuşuna benzetilmiştir.
Sonuç
Çalışmaya konu edilen şiir, edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Şiirin önemi hem bu şiiri Bâkî
gibi bir "Sultanü'ş-Şuârâ"nın yazması hem de şiirde ölümünden bahsedilen Kanunî Sultan Süleyman’ın
“Muhteşem” unvanı dolayısıyladır. Eser incelendikten sonra varılan sonuçlardan birisi Bâkî’nin sanat
gücünün mersiye türünde de kendini göstermiş olmasıdır. Bâkî, Kanunî Sultan Süleyman özelinde
kurduğu teşbihlerle hem klasik unsurları şiire katmış (yanağın laleye, güle benzetilmesi; methedilenin,
güneş ve aya teşbihleri gibi) hem de kendi şairlik yeteneğini ön plana çıkaran (Kanunî’nin savaş dağının
kaplanı olması gibi) unsurlara yer vererek kendi rüştünü bir kez daha ispat etmiştir. Hazırlanan çalışmada
Bâkî’nin, “Kanunî Mersiyesi”nde Sultan Süleyman’ı: “lale, cür’a, gülberg-i ter, güher, İskender, Dara, ,
ümmîd-gâh, hurşid, mâh, meh-likâ, dürr-i şâh-vâr, aziz, Behrâm, peleng-i kûh-ı vegâ” gibi kavramlara
benzettiği tespit edilmiş ve benzetme unsurları ile ilgili bilgi verilmiştir.
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Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağının Bâkî Divanı’ndaki İzleri
Savaşkan Cem Bahadır
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 120 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Klasik Türk şiirinin kaynakları arasında dinî kavramlar (ayet, hadis) ve sosyal hayatta yer alan
inanış-inanç ya da uygulamalar önemli bir yer kaplamaktadır. Şairlerin divanlarına bakıldığı zaman İslam
dini açısından “yasak” olmasına rağmen gerek edebî gelenek ve tasavvufî anlamlar çerçevesinde gerekse
de gerçek anlamıyla şarap kavramının şiirlerde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Şarapla alakalı olarak
edebiyata girmiş kavramlardan bir tanesi de “şarap yasağı”dır. Şarap yasağı, hem dinî hem ictimaî
yönüyle şiirlere konu olmuştur. İslamiyet, şarap ile ilgili olarak diğer dinlerde olduğu gibi bazı açıklamalar,
yorumlar ve diğer dinlerden farklı olarak yasaklar getirmiştir. İslamiyet’ten önceki dönemlerde Arap
toplumu sosyal ve ekonomik şartların verdiği imkânlarla zevk ve eğlenceye düşkün bir toplum portresi
çizmekteydi. Şarap, İslamiyet öncesi Arap toplumunun eğlence kültüründe geniş bir yer tutmaktaydı.
İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde Hicaz-Arap toplumlarında büyük miktarda içki içme alışkanlığı vardı.
İslamiyet içki içme alışkanlığını diğer birçok hükmünde olduğu gibi ikna edici ve yavaş bir yöntemle
önlemeye çalışmıştır. İslamiyet’te sadece Kuran ile değil hadislerle de şarap içme konusunda inananlara
yol gösterilmektedir. İslamiyet’in şarapla ilgili yaklaşımı diğer dinlerde olduğu gibi ilk önce kutsal kitabı
olan Kuran-ı Kerim’ de görülmektedir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Nahl, Bakara, Nisa ve Maide Sureleriyle
İslamiyet şarabı kesin olarak yasaklamıştır. Hatta şarapla ilgili olarak son inen Maide suresinin 91. ve 92.
ayetleri nazil olduktan sonra Medinelilerin evlerindeki şarapları döktükleri ve şarap yapımında kullanılan
kapları Hz. Muhammed’in istekleri doğrultusunda kırdıkları aktarılan rivayet arasındadır. İslamiyet şarabı
kesin olarak yasaklamış ve her yasakta olduğu gibi yasağa uymayanlara karşı çeşitli cezaî yaptırımlar
uygulamıştır. Şarap içmek Allah’a karşı işlenen suçlar kapsamına girmektedir. İslam hukukunda bazı
suçlar için Kuran’da belirtilmiş değişmez cezalara “hadd” denir. Hadd cezası ağır yaptırımları olduğu için
söz konusu suçların hâkim önünde ispatlanması çok güç şartlara bağlanmıştır. Diğer suçlarda
şikâyetçinin, devlet başkanı veya hâkimin affetme yetkisi varken “hadd” cezası gerektiren suçlarda
affetme ya da şikâyet etme zorunluluğu söz konu değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nda şarap içmenin
cezası, İslam hukukuna uygun şekilde seksen değnek olarak belirlenmiştir. Bu durumun da klasik şiir
metinlerine ayrıntılı olarak yansıdığı görülür. İslam’da mevcut şarap yasağının klasik şiire bir diğer
yansıması olarak Ramazan ayından ve padişahların fermanları ile uyguladıkları şarap yasaklarından
bahsedilebilir. Ramazan ayı şarap yasağı açısından toplumda ayrı bir öneme sahiptir. Ramazan ayı,
İslamiyet öncesinde bile kutsal sayılan aylardan biriydi. İslamiyet’le birlikte ramazan, oruç ayı olarak
Müslümanların hayatında ayrı bir öneme kavuşmuştur. Şarap ile ramazan arasında mevcut olan en
önemli ilişki ramazanda şarabın müslim/ gayr-ı müslim herkese yasaklanması ve meyhanelerin
kapatılmasıdır. Yukarıda bahsedilen dinî ve örfî yasakların yanı sıra dönem dönem çeşitli fermanlarla
meyhâneler kapatılır ve şarap yasaklanırdı. Bu yasaklardan en meşhurları Kanunî Sultan Süleyman ve IV.
Murat dönemindeki şarap yasaklarıdır. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatı Mazmunlar isimli eserinde
Kanunî’nin şarap yasağı sırasında sadece şarabı değil eğlenceyi de yasak ettiğinden bahseder. Hatta bu
yasak o dereceye ulaşmıştır ki her biri nadide sanat eseri olan müzik aletleri ya yakılmış ya da kırılarak
denize atılmıştır. Şiirlerde, şarap yasağı sebebiyle keyif düşkünlerinin şarap dışında kendilerini avutacak
değişik mükeyyifât aradığı da görülür. Hazırlanan çalışmada Kanunî döneminde uygulanan şarap yasağı
konu edilecektir. Çalışmada, öncelikle İslamiyet’in şaraba bakışı ve şarap cezası hakkında bilgi verilecek
akabinde Bâkî Divanı’ndan hareket edilerek Kanunî’nin meşhur şarap yasağı ile ilgili olarak tespit edilen
beyitlere yer verilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şarap Yasağı, Bâkî, Kanunî Sultan Süleyman.
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Giriş
Klasik Türk şiirinin kaynakları arasında dinî kavramlar (ayet, hadis) ve sosyal hayatta yer alan
inanış-inanç ya da uygulamalar önemli bir yer kaplamaktadır. Şairlerin divanlarına bakıldığı zaman İslam
dini açısından “yasak” olmasına rağmen gerek edebî gelenek ve tasavvufî anlamlar çerçevesinde gerekse
de gerçek anlamıyla şarap kavramının şiirlerde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Şarap kavramının
şiirlerde kullanılması onunla birlikte kullanılan diğer kavramların da şiire girmesine sebep olmuş ve şarap,
yüzlerce kelimeyle birlikte klasik edebiyat içinde kendine yer bulmuştur.1
Şarapla alakalı olarak edebiyata girmiş kavramlardan bir tanesi de “şarap yasağı”dır. Şarap yasağı,
hem dinî hem ictimaî yönüyle şiirlere konu olmuştur. Şarap her ne kadar Müslümanlara yasak edilmişse
de bazılarının gizli gizli şarap içtiği ve bunun neticesinde şarap içme cezasına çarptırıldığı
bilinmektedir.(And, 2009: 172) Sosyal hayatta mevcut olan bu durum klasik şiirimize de yansımıştır.
İslamiyet, şarap ile ilgili olarak diğer dinlerde olduğu gibi bazı açıklamalar, yorumlar ve diğer
dinlerden farklı olarak yasaklar getirmiştir. İslamiyet’ten önceki dönemlerde Arap toplumu sosyal ve
ekonomik şartların verdiği imkânlarla zevk ve eğlenceye düşkün bir toplum portresi çizmekteydi. Şarap,
İslamiyet öncesi Arap toplumunun eğlence kültüründe geniş bir yer tutmaktaydı. İslamiyet’in ortaya
çıktığı dönemde Hicaz-Arap toplumlarında büyük miktarda içki içme alışkanlığı vardı. İslamiyet içki içme
alışkanlığını diğer birçok hükmünde olduğu gibi ikna edici ve yavaş bir yöntemle önlemeye çalışmıştır.
İslamiyet’te sadece Kuran ile değil hadislerle2 de şarap içme konusunda inananlara yol gösterilmektedir.
İslamiyet’in şarapla ilgili yaklaşımı diğer dinlerde olduğu gibi ilk önce kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’ de
görülmektedir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Nahl, Bakara, Nisa ve Maide3 Sureleriyle İslamiyet şarabı kesin

1

Ayrıntılı bilgi için bkz. Savaşkan Cem Bahadır, 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Şarap Ve Şarapla İlgili Unsurlar, (İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst.
Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2012.
2

“Sarhoşluk veren her içki haramdır.” Rûdânî, Büyük Hadis Külliyatı Cem‘u’l-fevâid, (çev: Naim Erdoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.

s. 243.
Resüllullah (a.s.) Efendimiz içkiyle ilgili olarak; “Sarhoş edici bütün içkiler haramdır.” Rûdânî, a.g.e., 243.
“Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da haramdır.” Rûdânî, a.g.e., 243.
“İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.” Rûdânî, a.g.e., 244.
“Allah içkiye, onu içene, dağıtana, satana, satın alana, üzümünü sıkana [îmal edene], kendisi için sıktırana, taşıyana ve kendisine taşınana
ve parasını yiyene lanet etsin.” Rûdânî, a.g.e., 246.

3

Kuran’da yer alan ve şarapla ilgili olan ayetler nüzul sırasına göre aşağıda verilmiştir. Şarapla ilgili inen ilk ayet:
“Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için

bir ibret vardır.” ayetidir. (Nahl Suresi 67. ayet.) Bu ayet hamrın (şarabın) yasaklanmasına doğru giden yolun ilk aşamasıdır. Mekke’de nazil
olmuş bir ayettir.
Şarapla ilgili ikinci ayet;
“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama günahları
yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah size âyetleri böyle
açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara Suresi 219. ayet.) Bu ayet Medine’de nazil olmuştur.
Kuran’da şarapla ilgili üçüncü, sarhoşlukla ilgili ilk ayet ise şu şekildedir;
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olarak yasaklamıştır. Hatta şarapla ilgili olarak son inen Maide suresinin 91. ve 92. ayetleri nazil olduktan
sonra Medinelilerin evlerindeki şarapları döktükleri ve şarap yapımında kullanılan kapları Hz.
Muhammed’in istekleri doğrultusunda kırdıkları aktarılan rivayet arasındadır. İslamiyet şarabı kesin
olarak yasaklamış ve her yasakta olduğu gibi yasağa uymayanlara karşı çeşitli cezaî yaptırımlar
uygulamıştır. Şarap içmek Allah’a karşı işlenen suçlar kapsamına girmektedir. İslam hukukunda bazı
suçlar için Kuran’da belirtilmiş değişmez cezalara “hadd” denir. Hadd cezası ağır yaptırımları olduğu için
söz konusu suçların hâkim önünde ispatlanması çok güç şartlara bağlanmıştır. Diğer suçlarda
şikâyetçinin, devlet başkanı veya hâkimin affetme yetkisi varken “hadd” cezası gerektiren suçlarda
affetme ya da şikâyet etme zorunluluğu söz konu değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nda şarap içmenin
cezası, İslam hukukuna uygun şekilde seksen değnek olarak belirlenmiştir. Bu durumun da klasik şiir
metinlerine ayrıntılı olarak yansıdığı görülür. İslam’da mevcut şarap yasağının klasik şiire bir diğer
yansıması olarak Ramazan ayından ve padişahların fermanları ile uyguladıkları şarap yasaklarından
bahsedilebilir. Ramazan ayı şarap yasağı açısından toplumda ayrı bir öneme sahiptir. Ramazan ayı,
İslamiyet öncesinde bile kutsal sayılan aylardan biriydi. İslamiyet’le birlikte ramazan, oruç ayı olarak
Müslümanların hayatında ayrı bir öneme kavuşmuştur. Şarap ile ramazan arasında mevcut olan en
önemli ilişki ramazanda şarabın müslim/ gayr-ı müslim herkese yasaklanması ve meyhanelerin
kapatılmasıdır. Yukarıda bahsedilen dinî ve örfî yasakların yanı sıra dönem dönem çeşitli fermanlarla
meyhâneler kapatılır ve şarap yasaklanırdı. Bu yasaklardan en meşhurları Kanunî Sultan Süleyman ve IV.
Murat dönemindeki şarap yasaklarıdır. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatı Mazmunlar isimli eserinde
Kanunî’nin şarap yasağı sırasında sadece şarabı değil eğlenceyi de yasak ettiğinden bahseder. Hatta bu
yasak o dereceye ulaşmıştır ki her biri nadide sanat eseri olan müzik aletleri ya yakılmış ya da kırılarak
denize atılmıştır. Şiirlerde, şarap yasağı sebebiyle keyif düşkünlerinin şarap dışında kendilerini avutacak
değişik mükeyyifât aradığı da görülür. Kanunî’nin kendi beyitlerinde bile şarap yasağı izleri
hissedilmektedir.
Gonce mey içmiş yasagın tutmamış şâh-ı gülüñ
Kokayın agzın sabâ didi bu hod evkâr mest
(Muhibbî, g. 203/3)
Gonca, gül şahının(dalının) yasağını dinlemeyip şarap içmiş. Saba rüzgârı, “ağzını koklayın bu zil
zurna sarhoştur” dedi.
Muhibbî yukarıdaki beyitte sosyal bir gerçeği şiire aktarmıştır. Osmanlı’da Müslümanların şarap
içip içmediğini kontrol etmek, ağız koklamak suretiyle muhtesibin göreviydi. Beyitte goncanın, gül dalının
yasağına uymayarak gizlice şarap içtiği ve bunun sabah rüzgârının şahitliği ile kanıtlandığı anlatılmıştır. Bu
durumun sebebi; sabah rüzgârının goncanın ağzının şarap koktuğunu söylemesidir. Beyitte bir insan
hakkında “şarap içti” ithamı, sabah rüzgârının muhtesip olarak düşünülmesi ve kişinin ağzının koklanarak
suçlu bulunması canlandırılmaktadır. Gonca suçlu bulunduğu için “hadd-i sekr” cezasına çarptırılacaktır.
Beyitte ceza uygulanabilmesi için mevcut olan “yasak, ağız koklamak, şahit, muhtesip” gibi kavramlar
mevcuttur. Bu kavramlar beytin “şarap ve ceza” ilişkisi çerçevesinde kurulduğunu göstermektedir. Ayrıca
beyitte gül çiçeğinin, çiçeklerin şahı olduğu noktası üzerinde düşünüldüğünde “gül şahı”ndan kastın
beytin sahibi Kanunî Sultan Süleyman olduğu görülebilir. Ayrıca beyitte yer alan “gül şahının yasağı”

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar
namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide
bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok
affedicidir, çok bağışlayıcıdır.” (Nisa Suresi 43. Ayet.) Bu ayet Medine’de nazil olmuştur. Şarapla ilgili olarak Kuran’da geçen son ayetler ise şu
şekildedir;
“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki
kurtuluşa eresiniz.” , “Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık vazgeçiyor musunuz?” (Mâide Suresi 90-91. Ayetler.)
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ifadesiyle çalışmanın konusunu oluşturan Kanuni’nin şarap yasağına da doğrudan doğruya göndermede
bulunduğu söylenebilir.
Vaktidür kim sâkiyâ devr eylesün la‘lîn kadeh
Devr-i gül vakt-i cevâni dilde yok bîm-i ‘ases (Muhibbî, g. 1223/4)
Ey saki kırmızı kadeh devretsin, çünkü (şarap içme) zamanıdır. Gül devri gençlik zamanı (ve)
gönülde gece bekçisi korkusu yoktur.
Muhibbî’ye ait bu beyitte şairin, “vakt-i gül” ve “vakt-i cevâni” terkipleriyle bir ilkbahar zamanını
tasvir ettiği söylenebilir. Bilindiği gibi “vakt-i gül”den kasıt bahar mevsimidir. Ayrıca “hayat”ın gençlik
döneminin de insanlar için bahar mevsimi olarak düşünüldüğü bir gerçektir. Ayrıca beyitte şair
kadehlerin devretme vaktinden de bahsetmektedir. Klasik edebiyat için şarap içme vakti olarak zikredilen
ve en çok sevilen mevsim bahardır. Şair bahar mevsiminde genç insanların düzenlediği bir eğlence
meclisi hayalini okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. Beyitte geçen “bîm-i ‘ases” terkibi ise şarap içenlerin
“ases”ten korktuklarını anlatmaktadır. Çünkü bu görevliler şarap içenleri yakalayıp kadının huzuruna
çıkarmakta ve “hadd-i şürb” cezasını uygulamaktaydı. Şairin beyitte “ases korkusu yok” demesinin
nedeni genç olduğu için şarap içme cezasına dayanacak gücü olması olduğu gibi, şarap yasağı olmadığı
için içki denetiminin çok sıkı olmadığını ifade etmek de olabilir.
Kanunî Sultan Süleyman, 1538 yılındaki fermanıyla İstanbul’a şarap getiren gemileri İstanbul’la
Galata arasındaki limanda yaktırmış ve şarapla birlikte her türlü eğlenceyi yasaklamıştır. Meyhaneler
kapatıldığı gibi bâtınî taifelerden kalenderler de sürülüp memleketten çıkarılmıştır. Kanunî bununla da
yetinmeyip saray hazinesinde yer alan kıymetli sazları kırdırıp yaktırmış, birçok kıymetli sanat eseri olan
kadeh ve sürahileri kırdırıp denize attırmıştır.(Onay, 1999: 419) Kanunî, o kadar ileri gitmiştir ki, Yahudi
ve Hıristiyanların bile kente şarap sokmasını yasaklamıştır. Bu yasak neticesinde belirli bölgelerde
yetiştirilen üzümlerden şarap yapılması yasaklanmış sadece yenilip sularının tüketilmesine izin
verilmiştir.(And, 2009:174) Bu şarap yasağından sonra 1567 ve 1583’te de şarap yasaklanmıştır.
Çalışmaya konu olan Kanunî’nin 1538 yılındaki bu meşhur yasağıdır. Özellikle aşağıda yer alan ve
kısaca açıklanmaya çalışılan beyitler Sultan Süleyman’ın şarap yasağını anlatması sebebiyle tarihî bir
kaynak niteliği arz etmektedir.
Aşağıda yer alan Bâkî’ye ait beyitler sırasıyla Kanunî’nin şarap yasağına, Galata’da gemilerin
yakılmasına ve müzik aletlerinin kırılıp denize atılması hadiselerine göre sıralanmıştır. Bu beyitler
Kanunî’nin uyguladığı şarap yasağına göndermede bulunmakta ve âdeta tarihe kaynaklık etmektedir.
Bâkî Divan’ı incelendiğinde Kanunî’nin şarap yasağı ile birçok beyit olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili
beyitler aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.
Bâkî gözinden eyle hazer sorma leblerin
Zinhâr gâfil olma şarâbuñ yasagı var
(Bâkî, g. 53/6)
Bâkî, sevgilinin dudaklarını gözünden bile sakın onları sorma. Sakın ihtiyatsız olma çünkü şarap
yasağı var.
Şair bu beyitte sevgilinin dudaklarını rengi sebebiyle şaraba benzetmiştir. Fakat şarap, padişahın
fermanıyla yasaklanmıştır. Şair dikkatli davranılması gerektiğini ve bırakın şarabı, sevgilinin şaraba
benzeyen dudaklarının bile sorulmaması gerektiğini söylemektedir. Bâkî’yi bu kadar ihtiyatlı olmaya iten
sebep ise şarap yasağının çok şiddetli olmasıdır.
Devrân ayagın söyle şikest itdi şarâbuñ
Gûyâ ki mey-i nâba gözi degdi habâbuñ (Bâkî, g. 269/1)
Zaman, şarabın kadehini öyle bir kırdı ki sanki hava kabarcığının gözü saf şaraba değdi.
Yukarıdaki beyit, halk arasında kullanılan “göz değmek ya da gözü değmek” deyimleri üzerine inşa
edilmiştir. Gözü değmek; “uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar
dolayısıyla kötü bir duruma düşmek”, anlamlarına gelmektedir. Göz değmesi ya da nazar insanların
bakışlarıyla meydana gelmektedir. Halk arasında bardak, tabak gibi eşyaların durduk yere kendiliğinden
kırılmasının nazara işaret ettiğine inanılır. Bâkî beyti işte bu halk inancı eşliğinde işlemiştir. Şair beyitte
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göz değmesi hadisesini meydana getirenin hava kabarcığı olduğunu söyleyerek kişileştirme yapmaktadır.
Şair devran içinde şarap kadehinin kırılma -yani şarabın yasaklanması ve padişahın kadehleri
kırdırmasının- sebebini hava kabarcığının uğursuz bakışlarıyla saf şarabı etkilemesi olarak
değerlendirmektedir.
Peymâne şikest oldı yatur haylî zamândur
Yanup yakılır hâtırı mecrûh kebâbuñ
(Bâkî, g. 269/4)
Kadeh uzun zamandır kırık bir şekilde yatmaktadır. Kebabın hatırı yaralı bir şekildedir ve bu şekilde
yanıp yakılmaktadır.
Bâkî yine şarap yasağından dem vurmaktadır. Kadeh kırılmıştır ve uzun bir süre geçmiştir. Şarabın
yanında meze olarak yenilen kebap da bu durumdan nasibini almıştır. Kebap yaralı bir hatırla yanıp
yakılmaktadır. Şarap yasak olduğu için şarabın yanında meze olarak kullanılan kebap da eskisi kadar
aranmamaktadır.
Bâkî yine saçıldı nemek bâde-i nâba
Bilsek ‘acebâ aslı nedür bu şeker-âbuñ (Bâkî, g. 269/5)
Bâkî yine saf şaraba tuz saçıldı. Acaba bu kırgınlığın aslı nedir bir bilsek.
Bâkî beytini yine bir halk inanışı üzerine kurmaktadır. Bu inanışa göre “şaraba tuz katılırsa sirke
olur ve haram olmazmış”(Onay, 1999:418) Beyitte şaraba tuz katılarak sirkeye dönüştürülmesine sebep
olarak karşımıza şarap yasağı çıkmaktadır. Şair, şarapların tuz katılarak sirkeye dönüştürüldüğünü
anlatmaktadır. “Şeker-âb” ifadesi; şarapla dönemin insanları arasında meydana gelen ve şarap
yasağından doğan soğukluğun yani şaraptan uzak durup şarapla konuşmamayı (içmemeyi)
kastetmektedir. Bu durum şarap yasağının beyit içine yerleştirilmesi olarak değerlendirilebilir.
Bir iki gün çekelüm cevr ü cefâsın kadehüñ
Sürevüz bir dem ola zevk u safâsın kadehüñ
(Bâkî, g. 270/1)
Bir iki gün kadehin (verdiği) cefayı çekelim. Bir zaman gelir kadehin zevk ve sefasını süreriz.
Bâkî bu beyitinde de şarap yasağını konu edinmiştir. Şair birinci mısrada şarap yasağı olduğunu
bu sebeple şarap içenlerin sıkıntı çektiklerini dile getirmektedir. İkinci mısrada ise bu dönemin günün
birinde biteceğini yani şarap yasağının sona ereceğini dillendirmiştir.
Lâle-veş bâg-ı safâda iñen açıldugı yok
Haylî demdür göremez kimse karasın kadehüñ (Bâkî, g. 270/2)
(Kadeh) Safa bağında lale gibi çok açıldığı (için) çok uzun zamandan beri kimse kadehin karasını
(tortusunu)göremez.
(Kadeh) Safa bağında lale gibi çok uzun zamandan beri gözükmediği için kimse kadehin ayıbını
göremez.
Şair beyitte lale ve kadeh arasında bir ilişki kurmuştur. Bu ilişki lale çiçeğinin kadehe
benzetilmesidir. Şairin laleden kastettiği bizim bugün gelincik olarak adlandırdığımız kırmızı yapraklı,
yuvarlak ve ortasında siyahlık bulunan çiçektir. Bu çiçek ile cam kadeh içindeki kırmızı şarap renk ve şekil
yönüyle birbirine benzemektedir. Bâkî şarabın lalenin açıldığı mevsimde ve bağda içilmesi ile şarabın
meclisler kurularak içildiği zamanı anlatmaya çalışmıştır. Ama beyitte lale uzun zamandır açılmamıştır.
Bunun iki nedeni olabilir. Ya kış mevsimidir ya da çalışmanın başından beri anlatılmaya çalışıldığı gibi
şarap yasağı vardır. Bu sebeple kimse kadehi ve onun meydana getirdiği ayıpları görememektedir.
Câm-ı mey böyle şikest olacagı bellü idi
Halk çokdan okumışlardı du‘âsın kadehüñ
(Bâkî, g. 270/3)
Şarap kadehinin böyle kırılacağı çoktan belliydi. Çünkü halk onun duasını1 okumuştu.

1

Beyitte geçen Kadeh duası ile ilgili bilgiyi A. Talat Onay şu şekilde vermektedir; “En’âm kitaparında, duâ mecmûalarında bir kadeh

duası vardır. Hatta eskiden tas ve çanakların içine duâ yazarak bununla hastaya su içirmek sûretiyle bir tedavi tarzı da vardı. Şiirimizde geçen
“kadeh duâsı” tabirinin delalet ettiği mazmûn tamamıyla anlaşılamamıştır……… Müskirat, boğazı dar bir şişeden, sürahiden kadehe
dökülürken duyulan kulkul sesini ayyaşlar duâya benzetmişlerdir.”(Onay:268) Kadeh duası olarak bilinen bu dua Kenzü’l-arş adıyla da
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Şair, beyitte kadehin kırılmasıyla yine şarap yasağını ifade etmeye çalışmıştır. İkinci mısradan ise
halk arasında şarap yasağı olacağının bilindiği gibi bir ifade çıkmaktadır. Bunun sebebi halkın şarap ve
şarap içenlerden duyduğu rahatsızlık olabilir. Çünkü halk duasını okuyarak şarabın yasaklanması için çaba
göstermiştir.
Haymeler kurdugı dem kanı habâbuñ ‘ayşa
İ‘tidâl üzre görüp âb u hevâsın kadehüñ (Bâkî, g. 270/4)
Hava kabarcığının kadehin hava ve suyunu uygun görüp çadırlar kurduğu zaman nerede?
Bâkî beyitte güzel bir meclis ortamı oluşturmuştur. Bu meclis açık havada, suyun kenarında ve
çadırlar altındadır. Şair bu meclis ortamını bir kadeh ve onun üzerinde oluşmuş hava kabarcığı ile ifade
etmiştir. Şair, kadeh üzerindeki hava kabarcığını çadıra benzetmiştir. İkinci mısrada yer alan “heva” hava
kabarcığını “âb” ise şarabı nitelemektedir. Şair beyti kurduktan sonra “nerede” sorusu ile bir anda beytin
şeklini değiştirmiştir. Şairin bahsettiği zaman artık geçmiştir. Hava kabarcığı kadehin üstünde çadır
kurmuyordur. Çünkü şarap yasağı vardır. Şarap içmek için uygun şartlar ortadan kalkmıştır.
Şarâb-ı nâbdan humlar tehî hum-hâneler tenhâ
‘Aceb hâlîligin buldı riyâ ehli bu meydânuñ
(Bâkî, g. 279/6)
Saf şarap(olmadığı için) küpler boş, meyhaneler ıssız. Acaba riya ehli bu meydanın boşluğunu nasıl
buldu?
Bâkî son iki beyti aynı anlam tabakasında ele almış gibidir. Bu iki beyitte şair şarabın
yasaklandığını ve ikiyüzlülerin ya da sufilerin keyif sürdüğünü anlatmaktadır. Şair şarap yasağı olduğunu
küplerin ve meyhanelerin saf şaraptan boş olması ifadesiyle anlatmaktadır. Meydanın boşluğu ifadesi ise
sufinin ya da padişahı ikna ederek bu yasağı koydurtanların keyif sürdüğünü anlatır gibidir.
Bâkî’nin şiirlerinde konu ettiği ve Kanunî döneminde uygulanan şarap yasağında yankı bulan
olaylardan biri, belki de en önemlisi şarap taşıyan gemilerin Galata’da yakılmasıdır. Bâkî bu olayı da
şiirlerine en canlı ifadelerle aktarmışlardır.
Reh-i mey-hâneyi kat‘ itdi tîg-i kahrı sultânuñ
Su gibi arasın kesdi Sıtanbûl u Kalâtânuñ (Bâkî, g. 279/1)
Padişahın kahır kılıcı meyhane yolunu kesti. İstanbul ve Galata’nın arasını birden bire su gibi kesti.
Şairin “padişahın kahır kılıcı meyhane yolunu kesti” şeklinde bir ifade kullanmasının sebebi
o dönemde uygulanmaya başlayan şarap yasağıdır. Beyitte kılıcın ceza ve adaleti, “kahr” kelimesinin ise
padişahın şarap yasağı sırasında ve yasağa uymayanlara karşı izlediği yolu göstermektedir. Şairin İstanbul
ve Galata isimlerini özellikle kullandığı söylenebilir. Çünkü şair bu yerlerin ismini kullanarak İstanbul’a
şarap getiren gemilerin Galata’da yakalandığını anlatmak istemiştir. Şair gemilere ne olduğunu ise ikinci
beyitte anlatmaktadır.
Miyân-ı âb u âteş oldı cây-ı keştî-i sahbâ
Baturdı rüzgâr âyîn-i ‘ayşın bezm-i rindânuñ
(Bâkî, g. 279/2)
Şarap gemisinin yeri, ateşin ve suyun ortası oldu. Rüzgâr rintlerin meclisinin eğlence ayinini
batırdı(mahvetti.)
bilinmektedir. Eski dua kitaplarında bulunan ve halk arasında yaygın olarak okunan dualardan biridir. Kadeh duası ile ilgili olarak dua
kitaplarında şu şekilde bir izah da mevcuttur: Hz. Peygamber Mirac’a çıktığında bir yeşil kadeh görür. Allah’ın kudreti ile havada zincirsiz duran
yeşil yazı ile çevrelenmiş bir dua yazılıdır. Bu duanın bereketiyle yedi kat gökleri çıkar ve yüz binlerce hicabı geçer, Hakk’a erişir, hayran olur.
Allah’tan bir nida gelir ve kendisine geçtiği gök katmanları ve hicapları arasında gözüne neyin hoş geldiği sorulur. Hz. Peygamber gördüğü yeşil
kadehin kendisine hepsinden daha latif geldiğini söyleyince Allah’tan gelen nida, görmüş olduğu o yeşilin onun (peygamberin) nuru olduğunu,
orada yazılı duanın da Allah’ın kudret eliyle yerleri ve gökleri yaratmadan beş yüz sene evvel yazılmış bir dua olduğunu söyler.(Şahin,
2011:311) Ayrıca halk arasında hasta olan veya ölmek üzere olan insanların yanında Kuran okuma âdeti mevcuttur. Kuran okuyarak o insanın
bir an önce ölmesi veya sağlığına kavuşması için dua edilir. Beyit işte bu bilgiler ışığında değerlendirilmelidir.
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Şair birinci beyitte anlatmaya başladığı olay örgüsünü burada devam ettirmektedir. Şair şarap
gemilerinin yerinin ateşin ve suyun ortası olduğunu söylemektedir. Bu ifade tarihî gerçeklerle bire bir
aynıdır. Daha önce de bahsedildiği gibi Kanunî, İstanbul’a şarap getiren gemileri Galata’da yaktırmıştır.
Şair bu yüzden şarap gemilerinin yerini tarif ederken ateşin ve denizin ortası tanımını kullanmıştır. İkinci
mısrada şair “keştî” kelimesinin kadeh anlamını kastederek meclis kelimesini kullanmış ve rüzgâr yani
şarap yasağı tarafından mahvolmuş bir meclis imajı çizmeye çalışmıştır. Yine “baturdı” ifadesiyle Bâkî
meclislerin başına gelenlerle gemilerin başına gelenler arasında bir anlam ilişkisi oluşturmaya çalışmıştır.
Yakan âb üzre âteş sanmañuz keştî-i sahbâyı
Şu‘â’-i tîg-i kahrından tutışdı şeh Süleymânuñ (Bâkî, g. 279/3)
Şarap gemisini su üstünde yakanın ateş olduğunu sanmayın. O Sultan Süleyman’ın kahır kılıcının
ışınından tutuştu.
Bu üç beyit âdeta birbirini tamamlamaktadır. Şair, ikinci beyitte gemilerin yandığını
söylemekteyken üçüncü beyitte gemilerin niçin yandığını ifade etmiştir. Bâkî burada şairliğini konuşturup
hüsn-i talil yapmış ve şarap gemilerin su üstünde yanma sebebinin ateş değil, Süleyman Şah’ın kahır
kılıcının ışını olduğunu söyleyerek konuyu şarap yasağına bağlamıştır.
Hilâl-âsâ fürüzân oldı bahr-i nîl-gûn üzre
Şafakdan dem urur âb-ı şarâb-âlûdı deryânuñ (Bâkî, g. 279/4)
Denizin şarapla karışmış suyu, lacivert renkli deniz üzerinde şafaktan dem vuran hilal gibi parladı.
Bu beyitte Bâkî gemilerin yakılması ve sonrasında gemilerin batmasının ardından meydana
gelenleri anlatmaktadır. Şair denizin suyunu şarapla karışık olarak betimlemiştir. Bu ifadeden
anlaşılabilecek tek şey, gemilerden suya karışan şarap miktarının çok fazla olduğu ve şarabın renginin
denizin gece vakti lacivert görünen sularından ayırt edilebildiğidir.
Raht u bahtın zevrâkuñ hışm ateşine yakmaga
Vardılar gammâzlar şâh-ı cihâna çakdılar (Bâkî, g. 117/3)
Kadehin ziynet ve bahtını (onun) gazap ateşiyle yaktırmak için gammazlar cihan padişahına haber
uçurdular.
Kayığın ziynet ve bahtını (onun) gazap ateşine yaktırmak için gammazlar cihan padişahına haber
uçurdular.
Bâkî yukarıdaki beytinde doğrudan doğruya Kanunî’nin şarap yasağını anlatmaktadır. Bu yasak
sırasında şarap taşıyan gemilerin yakıldığı ve değerli kadehlerin kırdırıldığı konusuna yukarıda
değinilmişti. Şair, sultanın gemileri ya da ikinci anlamıyla kadehleri yaktırmasına sebep olarak gammazları
göstermektedir. Beyitte dikkati çeken unsur ise “gammaz” kavramıdır. Şair, Kanunî’nin Galata’da
gemileri yaktırma kararına o dönemde yaşayan ve padişahın etrafında bulunan insanların etki ettiklerini
dile getirmektedir.
Bâkıyâ kılsun mu‘attar bezm-i âfâkı nesîm
Pâdişâhuñ micmer-i ‘adlinde sandal yakdılar
(Bâkî, g. 117/5)
Ey Bâkî, padişahın adalet buhurdanında sandal ağacı yaktı(kları için) hafif esen rüzgar, ufukların
meclisini güzel kokulu hale getirir.
Şair bu beyitte de o dönemin şarap yasağını kelimelerin içine gizlemiştir. Yukarıda da değinildiği
gibi Kanunî o dönemde sadece şarap içmeyi değil eğlenceyi de yasaklamış ve sarayda bulunan değerli
kadehleri denize attırmış, musiki aletlerini yaktırmıştır.(And, 2009:173) Bâkî beyitte işte bu hadiseyi
kelimelerle okuyucuya anlatmıştır. Bunun için şair önce bir meclis imajı oluşturmuştur. Mecliste etrafın
güzel kokması için micmer içinde sandal ağacı yakılmaktadır. Bu adet her mecliste
uygulanmaktadır.(Bahadır:219) Micmer içinde güzel koku verdiği için genellikle sandal ya da ud ağacı
yakılmaktadır. Sıradan gibi gözüken bu durum “padişahın adalet micmeri” terkibiyle birden bire
değişmektedir. Bu terkiple beraber beyit akıllara Kanunî dönemi şarap yasağını ve padişahın verdiği
emirle Galata’da bulunan gemileri – ki beyitte yer alan sandaldan kasıt budur- yaktırması olayını
getirmektedir.
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A.Talat Onay eserinde Kanunî’nin şarap yasağı sırasında sadece şarabı değil eğlenceyi de yasak
ettiğinden bahseder. Hatta bu yasak o dereceye ulaşmıştır ki sanat eseri olan müzik aletleri ya yakılmış
ya da kırılarak denize atılmıştır.(Onay, 1999:420) Aşağıdaki beyitler şarap yasağını ve şarap yasağı
sonrasında müzik aletlerinin başına gelenleri anlatmaktadır.
Esbâb-ı tarab seyl-i mey-i nâb ile gitdi
Âvâzı bogıldı giderek çeng ü rebâbuñ
(Bâkî, g. 269/3)
Çalgı aletleri, şarap seli ile sürüklenip gitti. Bu sebeple çeng ve rebabın sesi bu selde boğuldu.
Bu beyit, Kanunî’nin meşhur şarap yasağında sadece şarabın değil eğlencenin de yasaklandığını
net bir şekilde anlatmaktadır. Şair bu defa şarap yasağını önüne her şeyi katıp yok eden bir sele
benzetmiştir. Bu selde müzik aletleri sürüklenip gitmiştir. Dönemin en meşhur sazları olan çeng ve rebab
da bu selde sürüklenmiş ve sesi giderek kaybolmuştur. Şairin beyitte kullandığı “boğıldı” ifadesi akıllara
padişahın musiki aletlerinin bazılarını denize attırdığını getirmektedir.(Onay:420)
Semâ’-ı çeng ü nây u devr-i sâgar devleti döndi
Safâsın süre gör ey sûfî-i sâlûs devrânuñ (Bâkî, g. 279/5)
Ney ve çengin dönerek dans edişi ve kadehin devredişi bizden yüzünü döndürdü. Ey ikiyüzlü sufi
artık zamanın safasını süregör.
Yukarıdaki beyitte Bâkî, yasağın boyutunun ilerlediğini anlatmaktadır. Bilindiği üzere Kanunî
şaraptan sonra eğlenceyi de yasaklamış ve musikî aletlerini kırdırmış ya da yaktırmıştır. Şair bu durumu
beytinde ney ve çengin dönerek dans edişi ile kadehin dönerek devretmesi ve feleğin dönüş hareketi
arasındaki ilişkilerle anlatmaya çalışmıştır. Ney ve çeng ve kadeh eğlence meclislerinin olmazsa
olmazıdır(Bahadır:219). Ama artık talih yani devlet dönmüştür. Bunun anlamı artık meclislerin
olmayacağıdır. Şair “sufi” kelimesini seçerek de yukarıdan beri bahsettiğimiz “gammazlar” ifadesini farklı
bir şekilde tekrarlamaktadır. Sufi artık şarap yasak olduğu için rahat edecek ve keyif sürecektir.
Sonuç:
Hazırlanan çalışma Kanunî döneminin “şarap yasağı” konusunu irdelemiş ve bu konunun Bâkî’nin
şiirlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmanın ilk iki bölümünde şarap yasağının
şiirlerde dinî merkezli değil, daha çok “şarap-yasak-ceza” ilişkisi çerçevesinde işlendiği görülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde şarap yasağı bir yönüyle toplum içinde de kendine yer edinmiştir.
İslam’ın ve yasağı uygulayanların toplum üzerindeki yaptırım gücü ve caydırıcı etkisi kullanılarak şarap
içilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Bu toplumsal olaylar da şairlerin şiirlerine yansımıştır.
“Şarap” kavramının klasik şiirin ayrılmaz bir parçası olduğu düşünüldüğünde “şarap yasağı” ile
ilgili konuların şiire girmesinin şaşırtıcı olduğu söylenemez. “Şarap yasağı” sebebiyle toplumda meydana
gelen değişikleri şairlerin eserlerinde, değişikliğe paralel bir şekilde görebilmek ise gerçekten önemlidir.
Çünkü bu izleri şiirlerde görebilmek klasik şiirin hayatla ne kadar iç içe olduğunu göstermesi açısından
önemlidir.
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Bir İkinci Meşrutiyet Yayın Organı Resimli Kitap ve Kadın
Sümeyye Çelik
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü

Bildiri No: 88 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Tarihte yaşanmış olan siyasî, edebî ve sosyal olayların gelecek kuşaklara aktarılması ile edebiyat
tarihinin aydınlatılmasını sağlayan süreli yayınlar önemli vesikalardır. II. Meşrutiyet dönemine
bakıldığında basın sansürünün kaldırılması ile gazete ve mecmua sayısında artış olduğu görülmüştür.
Siyasi, sosyal ve ekonomik değişim beraberinde yayın hayatını da etkilemiştir. Sosyal hayatın her
alanında yer alan kadın ise bu süre zarfında yazar kimliğini ön planda tutarak, gazete ve mecmualarda
kendisine önemli bir yer bulmuştur. Basın dünyasında etkinliğini göstermeye başlayan kadın yazarlar
Meşrutiyet dönemi içerisinde çıkarılan birçok dergi ve gazetede düşüncelerini söyleme imkânı elde
etmişlerdir.
II. Meşrutiyet dönemi yayın hayatında ele alınan başlıca konulardan birisi de kadının toplum
içerisindeki gizli kalan yazarlık konumunun değişim sürecidir. Bu dönemde yayın hayatına başlayan
birçok gazete ve dergilerde kadınların eğitim ve öğrenim hakları, sosyal hayattaki yeri, aile içerisindeki
rolü ve önemi, konu olarak seçilmiştir. Bu açıdan bakıldığında daha önceki dönemlere göre geri planda
kalan kadın, süreli yayın hayatının farklı alanlarında bu konuları gün yüzüne çıkarmıştır. Bu düşünceler
doğrultusunda kadın yazarlar tarafından güçlü bir kadın profili çizilmek istenilmiştir. Değişen fikirleri
insanlara aktarmadaki en önemli vasıtalar ise gazete, mecmua ve kitaplar olmuştur.
Resimli Kitap mecmuası, kadın yazarların ve kadına yönelik yazıların hemen hemen her sayıda
işlendiği bir süreli yayındır. Mecmua, Eylül 1908 Ekim 1913 – Şubat 1914 tarihleri arasında beş yıl Türk
basın hayatında varlığını sürdürmüştür. Toplamda 9 cilt 51 sayıdır. Resimli Kitap, görsellik özelliği ön
planda olmak üzere içerik olarak da zengin bir yayın özelliği göstermiştir. Dönemin önde gelen yazar ve
şairleri dergide eserler vermiştir. Mecmua Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Ati dönemlerine mensup
yazarların çalışmalarını ve eserlerini de ihtiva etmiştir. Güncel, edebi ve siyasi olaylar derginin her
sayısında ele alınmıştır. Resimli Kitap, kadın yazarları ve kadına dair olumlu ve olumsuz birçok yazıyı
bünyesinde bulundurmuştur. Halide Salih, Nigar Binti Osman, Emine Semiye, Şukûfe Nihal, Leyla Hanım,
Zekiye, Prenses Kadriye ve Aliye gibi isimleri Mecmua’nın yazarları arasında saymak mümkündür.
Resimli Kitap içerisinde kadının ele alınışı farklı şekillerde kendini göstermiştir. Dergide kadın
hakları konusu ele alınırken; Avrupa’daki kadın haklarına, İngiltere’de yaşanmış olan kadın ihtilallerine ve
batının tesiriyle Feminizm kavramına değinilmiştir. Sosyal hayattaki yeri ve önemi değerlendirilirken;
kadınların kıyafet tercihleri ve tesettür meselesi, aile içerisindeki yeri ve önemi, vatani görevleri gibi fikir
yazıları yer almaktadır. Kadınların eğitim hayatındaki aksaklıklar mecmuada adı geçen yazarlar tarafından
dile getirilerek, kadın yazarların yayın hayatında kendilerini gösterememeleri, daha iyi bir eser verecek
konumdayken bu durumun gerçekleşmediğinin eleştirisi yapılmıştır.
Roman, hikâye ve tiyatroda kadının rolü, edebiyat dünyasında kadının yeri ve değeri diğer
konular arasında yerini almıştır. Resimli Kitap’ta yazıları bulunan kadın yazarlar, yazar kimliklerinin vermiş
olduğu fırsatlar sayesinde yaşamış oldukları sorunları tespit ederek, bu problemleri gün yüzüne
çıkarabilme fırsatı bulmuşlardır. Dergi, kadın okuyucu kitlesini arttırmaya yönelik birçok faaliyette
bulunmuştur. Derginin birçok sayısında kadınlara özel hazırlanmış bilmeceler, son moda elbise modelleri,
çanta ve ayakkabılar ile kadın okuyucu kitlesinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu durum
neticesinde Resimli Kitap mecmuasının satışında artış olduğu göze çarpmaktadır. Mecmua’nın kadın
yazarlardan yazı bekledikleri de ilan bölümünde verilmiştir. Sonuç olarak II.Meşrutiyet öncesi kısmen
pasif durumda olan kadın yazarlar II. Meşrutiyet ile beraber yayın hayatında aktif bir rol almış ve basın
dünyasına giriş süreçleri hız kazanmıştır
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Bu çalışmada Resimli Kitap mecmuası hakkında bilgi verilerek II. Meşrutiyet dönemiyle kadınların
sosyal hayattaki yeri ve önemi, yazar kimliği ile birlikte değerlendirilmiştir. Kadının evlilik hayatını, aile
içindeki rolü ve önemini, kadın haklarını, kadın yazarları ve Türk kadın tipinin taşıması gereken özellikleri
içeren yazılar üzerinde durulmuştur. Yazarların fikirlerini serbest bir zeminde yansıtma imkânı elde
etmesiyle süreli yayın hayatına dâhil edilen kadın bu özgür düşünce kapsamında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Resimli Kitap, II. Meşrutiyet, Kadın, Sosyal Hayat, Yazar Kimliği
A MAGAZINE FROM THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD: RESIMLI KITAP (ILLUSTRATED BOOK )
AND WOMEN
Abstract
The periodical publications that illuminate the history of literature with the transfer of the
political, literary and social events of the past to future generations are important certificate. When
looking at the period of the II. Constitutional Monarchy, it is seen that the number of the magazines and
newspapers increased with the removal of some lucky products. Political, social and economic change
also affected the broadcasting life. The woman, who is involved in all aspects of social life, has found an
important place in the newspapers and magazines while keeping the identity of the author in the
foreground. Female authors who have been active in the press world have had the opportunity to say
the opinions in many magazines and newspapers published during the Constitutional period.
One of the main issues dealt with during the II. Constitutional period publishing life is the
changing process of the writer's place, which is hidden in the society. In many newspapers and
magazines that started publishing in this period, women's education and learning rights, social life place,
role and importance in the family and importance were chosen as subjects. From this point of view, the
woman who was on the backstage compared to the previous periods, brings out the issues in different
fields of her life. It has been desired to draw a strong female profile by female writers in the direction of
these thoughts. The most important means of transferring changed ideas to people has been
newspapers, magazines and books.
Pictorical book magazine abridger writer and profit-oriented writings have been published in
almost every issue for a while. The Magazine continued to exist in the Turkish press for five years
between October 1908 and February 1914, September 1908. In total it is 9 volumes and 51 issues. The
magazine has also featured a rich publishing feature, including the visual feature pre-program. The
leading writers and poets of the period have contributed works to the magazine. Magazine also included
works and literary works of writers belonging to the periods Tanzimat, Servet-i Fünun and Fecr-i Ati.
Current, literary and political events are covered in every issue of the magazine. The pictorical book
contains many writings about women writers and women, both positive and negative. Names such as
Halide Salih, Nigar Binti Osman, Emine Semiye, Şukufe Nihal, Leyla Hanım, Zekiye, Princess Kadriye and
Aliye are among the writers of magazine.
The handling of the woman in the pictorial book has manifested itself in different forms. In
magazine, when the issue of women’s rights are discussed, it is mentioned the women’s rights in
Europe, women’s revolutions that became in Britain and the concept of feminism under the influence of
west. While appreciating the place and the importance of social life, there are articles such as the
clothes preferences of women and the subject of veil, the place and importance in the family, and the
duties of the citizens. The disruptions in women's educational life have been criticized by writers
mentioned in magazine that women writers cannot show themselves in publishing life and that this is
not happening when they are in a position to give a better work.
The role of women in novels, stories and theatre, and the place and value of women in the world
of literature has taken its place among other topics. The women writers who have written in the
pictorial book have found the opportunity to find out the problems they have experienced with the help
of opportunities of author identity they have given. The magazine has operated many activities that
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have been aimed at increasing the number of female readers. In many of the magazines, it is aimed to
provide continuity of the mass of readers, especially fashionable clothes, trendy dress models, bags and
shoes, specially prepared for women. As a result of this situation, the increase in the sale of the Pictorial
Book magazine is striking. In the announcement section of the magazine, women are expected to write
from the writers. As a result, female writers who are partially in passive condition before II.
Constitutional monarchy along with the constitutional monarchy, he took an active role in broadcasting
and the process of accessing the press world has gained momentum.
In this study, giving information about the Pictorial Book magazine by the II. Constitutional
period, the place of women in social life and the importance will be evaluated together with the author
identity. It will be focused on women's rights, the role and importance of women in the family, the
rights of women, the characteristics of women writers and the characteristics of Turkish women. The
woman, who is included in the periodical publication, will be examined within this free thought, as it
does not have the opportunity to reflect the writers’ ideas on a free basis.
Key words: Resimli Kitap, Constitutional Period, Women, Social Life, Author Identity
Giriş
II. Meşrutiyet Döneminde Kadınların Basın Hayatına Girişi
Süreli yayınlar, geçmişte yaşanan olayları günümüze aktaran, toplumların degişimlerini
yansıtan, yayımlandıkları dönemin siyasî, sosyal, iktisadî özelliklerini barındırması açısından önemli
işlevelere sahip belgelerdir. Dergiler dönemin şartlarına bağlı olarak değişmiş ve yazarların bakış açısına
bağlı olarak şekillenmiştir. II. Meşrutiyet dönemi ise basın hayatının ivme kazandığı bir yayın politikasını
beraberinde getirmiştir.
“Meşrûtiyetin ikinci kez ilanıyla birlikte belki de ülkede herşeyden çok basın organlarında
patlama olmuştur. Hemen her türden süreli yayın, II. Meşrûtiyet’in getirmiş olduğu serbest
ortamdan faydalanarak birkaç ay için de olsa kendisine vitrin bulma imkânına kavuşmuştur” (Türk, 2017:
63).
Dönem içerisinde birçok dergi, siyasi ve sosyal olarak yaşanmış olan değişimi farklı türdeki
yazılarıyla okuyucusuna sunmuştur. Resimli Kitap mecmuası da bu dönem içerisinde yayın hayatına
başlayan bir süreli yayındır. Dönem içerisinde yaşanan siyasi olaylar birçok alanı etkilemiş ve yayın
hayatındaki gidişata yön vermiştir. Dönemin getirdiği bir özellik ise kadınların yayın hayatına dahil ediliş
sürecenin hızlanmış olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında kadın bu dönemde çıkarılan birçok dergide
kendisine yer edinmiş ve yazar kimliğini ön plana çıkarmıştır. Resimli Kitap mecmuası da kadın konulu
yazıların ve kadın yazarların bol olduğu bir dergidir.
“İkinci Meşrutiyet döneminde Ittihat ve Terakki yönetimi kadın konusuna ayrı bir önem
vermiş, kadınların toplumsal hayata dahil edilmesi yolunda girisimlerde bulunmuşlardır. Jön Türkler, bu
dönemde kadın konusunu memleketin ekonomik ve kültürel bir meselesi olarak kabul etmiş ve
aydınların tartıştığı temel konulardan biri haline getirmişlerdir. II. Meşrutiyet döneminde yaşayan,
kadın konusu ile ilgili yazı yazmamış, fikir üretmemiş olan tek bir aydın ve yazara rastlanmamaktadır”
(Çaha, 1996: 93).
II. Meşrutiyet yıllarında kadın basında, eğitimde, sanatta ve çalışma hayatında daha fazla yer
bulmuş önceki dönemlere göre aktif bir konuma gelmiştir. Kadına ve aileye yönelik yayınlar, Tanzimat ve
I. Meşrutiyet dönemlerinde girmistir. Ancak kadının sosyal hayatın dışında kendisine çizmiş olduğu yeni
profil ve kadın haklarının geliştiği dönem II. Meşrutiyet dönemidir.
Nitekim “II. Meşrutiyet döneminde kendine vitrin bulan “izm” lerden biri de –adı tam anlamıyla
konulmamakla beraber- “feminizm” dir. Osmanlı devletinin muhafazakar yapısından kaynaklanan
sebeplerden dolayı geri planda kalan kadın, ancak Tanzimattan sonra hatırlanacaktır. Tanzimat
romanlarında yazarlarımızın kadın kahramanlarına özel bir ihtimam göstermesi ve onları “karakter”den
ziyâde “tip” olarak karşımıza çıkarıp problemlerini izah etmeye çalışması bunu göstermektedir.
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Meşrûtiyet döneminde ise artık, kadınların kendilerini erkek tahakkümüne karşı müdafaa ettiklerine veya
sosyal hayatta onlar kadar bulunmaya çalıştıklarına şahit oluruz. Kadınların örgütlenmeyi andıran bu
aydınlanması yine en fazla süreli yayınlar ve cemiyetleşme kanalıyla olmuştur” (Türk, 2002: 9).
Meşrutiyet döneminde kadın dergilerinde artış olduğu görülmektedir. Dönem içerisindeki süreli
yayınlarda kadınların aile içerisindeki yeri ve önemi, çocuk eğitiminde annenin görevi, giyim ve tesettür
meselesi, kadının vatani görevleri gibi birçok konu mecmualarda işlenmiştir. “1908’de Meşrutiyet
yeniden ilan edildiğinde özgürlüklerin geldiğine yönelik inanç sadece erkekleri değil kadınları da
etkilemiştir. Basın dünyasındaki zenginleşme ve çeşitlenmeden nasiplerini alan Osmanlı kadınları, bir
taraftan kadın dergileri diğer taraftan ise düşünce dergileri sayesinde siyasi ve toplumsal
anlamlandırmanın sınırlarına dâhil olmuşlardır” (Akagündüz, 2013: 65).
Basın dünyasındaki özgürlük ve “Feminizm” akımının etkisiyle kadın yazarlar birçok derginin
kadrosunda yer almıştır. Bu süreçte çıkarılan Mefharet, Demet, Mehasin, Kadınlar Dünyası, Kadın,
Hanımlar Âlemi, Kadınlar Âlemi, Genç Kadın, MusavverKadın, Kadınlık Hayatı, Kadın Duygusu, Seyyale,
Süs ve Siyânet kadın dergileri arasında sayılabilir.
Toplum içerisinde konumu gereği anne, eş olan kadının sahip olduğu özelliklere II. Meşrûtiyet
dönemi ile birlikte yazar kimliğini de eklenmiştir. Resimli Kitap mecmuası da ilk sayısında Nezihe Kerim’e
ait olan olan “Nasıl Çalışmalıyız?” adlı yazı ile dönemin getirmiş olduğu haklardan faydalanmak
gerektiğini ve bu konuda kadınlardan Resimli Kitap mecmuası için yazı beklediğini dile getirimiştir.
Okuyucu kitlesine olması gerken kadın profilini söylemiş ve hanımlar sahifesi bölümü içerisinde yaşamış
olduğu mutluluğunu ifade etmiştir: “Sevgili vatanının terakki ve tealisine, vatana hamiyetli evlatlar
yetiştiricek valideler yetiştirmeye çalışmaktır” (Kerim, Ey. 1324 / Ey. 1908: 78).
Yazarların basın hayatındaki etkinliği Meşrutiyetle hız kazanmış ve otuz üç senedir içlerinde
biriktirmiş oldukları düşünceler serbestlik kazanarak birçok yazının şekil bulmasına zemin hazırlamıştır.
Düşünce hayatındaki bu özgürlük kadın yazarları da tesiri altına almıştır. Bu süreçte kadınlar
mecmualardaki yazar kadrolarının desteği ile yıllardır bekledikleri yazma serüvenine adım atmıştır.
Kadınların düşüncelerini dile getirmedeki en önemli vasıta ise süreli yayınlardır. Dergilerde
fikirlerini ifade etme sürecine başlayan kadın, sosyal hayatında anne ve eş kimliğinin yanına yazılarıyla
birlikte yazar kimliğini de eklemiştir. Kadınların Tanzimat ve I. Meşrutiyet Dönemiyle basın hayatında
görülen ilk adımları II. Meşrutiyet ile son şeklini almıştır. Toplumda yer alan kadınların içinde biriktirmiş
olduğu düşüncelerin sesi bu dönemde yükselmiştir.
Resimli Kitap Mecmuası: Derginin Yayın Politikası
Meşrûtiyet dönemiyle beraber hız kazanan süreli yayın hayatına Eylül 1324 / Eylül 1908
tarihinde adım atan Resimli Kitap mecmuası döneminde yaşanan olayları yayın hayatına yansıtmıştır.
Mecmua yayın politikası hakkında “İlk Söz” adlı yazısında derginin çıkış maksadına yönelik ipucu
vermiştir.
“Bugün muhterem vatana, evlatlarına, karilerimize takdimine muvaffak olabildiğimiz şu
Mecmua bütün noksanı ile beraber bu tarz neşriyat meyanında birinci olmakla müftehirdir.
Mesleği iki üç kelime ile hulâsa edilebilir: Ciddiyet dairesinde hüsn-i hizmet. İntifâ bizde ikinci
derecede kalır. Zaten Mecmua’nın hey’et-i umumiyesi, mündericatı, resimleri su sözümüzün sıhhatini
irae ve isbata kâfidir” (İmzasız, Ey. 1324 / Ey. 1908: 2). Mecmua memleketin içinde bulunduğu sosyal
ve siyasal sorunlarını ele alarak Avrupa gazeteleri seviyesinde olma isteğinde olduğunu belirtir.
Her mecmua yaşadığı dönem içerisindeki olayları farklı türlerdeki yazılarıyla az da olsa aksettirir.
Derginin 10. ve 22. sayıları Meşrûtiyet özel sayısı olarak çıkmıştır. Döneminden bağımsız düşünülmesi
mümkün olmayan Resimli Kitap’ın da içeriğinde sadece 10. ve 22. sayılarda Meşrutiyetin ilan edildigi 10
Temmuz tarihinin bir yıl arayla belirtilmiş olması bu “Iyd-ı Millî” ruhunun canlı tutulmak istenmesini
göstermesi bakımından dikkate değerdir.
Dergi içesirisinde birçok yazar vatan, adalet, esitlik, özgürlük kavramları ön planda tutulmuştur.
Ayrıca mecmuada yabancı edebiyatın etkileri görülmektedir. Mecmuayı içerik açısından değerlendirmek
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gerekirse göze çarpan ilk unsurlar Ön Kapak kısmında yer alan ibarelerde, fotoğraf ve resimlerin
altında Fransızca yazıların bulunmasıdır. Resimli Kitap mecmuasının Avrupa basınından etkilendiği ve
özellikle Fransız edebiyatının tesiri altında olduğu görülür. Bu yaklaşım mecmuanın Hz. Tm. 1329 / Hz.
Tm. 1913 sayılı 49. sayısına kadar sürmüş, bu sayıdan sonra tüm Fransızca ibareler kaldırılmıştır.
“Bu tarihlerden hareketle I. Dünya Savaşının etkisi ile mihver devletlerin teşekkülünün Türkiye’nin
yerini belirlemesinde etkisi olduğu düşünülmüştür. 1912’de başlayan Milliyetçilik hareketi ise bu görüşü
destekler niteliktedir” (Çelik, 2018: 6).
Derginin Şekil Özellikleri
Mesrutiyet döneminin uzun soluklu süreli yayınlarından biri olan Resimli Kitap mecmuası Eylül
1324 (Eylül 1908) tarihinde yayın hayatına başlar. Gün olarak tarih belirtmeyen Mecmua’nın, 10. ve
22. sayılarında vermiş olduğu 10 Temmuz 1325 / 10 Temmuz 1326 ( 23 Temmuz 1909 /23 Temmuz
1910) ibareleri net olarak yazılan tarihlerdir. Aylık yayınlanan mecmuanın başlık klişesinde harekeli
olarak Arap alfabesiyle ve büyük puntolarla “Resimli Kitap” ifadesi yer alır. Başlık klişesinin sağ
tarafında numara bilgisi, sol tarafında ise cilt numarası yer alır.
Mecmuanın ön dış kapağında başlık klişesinin altında müessileri: Ubeydullah Esad ve Faik Sabri
ibaresi bulunur. Sağ tarafta ise sermuharrir Faik Sabri, sol tarafta ise Müdürü Ubeydullah Esad olduğu
tekrar belirtilmiştir. Mecmuanın ön dış kapağında Fransızca olarak Latin harfleriyle ‘’RESSIMLI
KITAP REVUE MENSUELLE Redacteur en chef: FAIK SABRI BEY’’ yazılıdır. Ancak 6. sayıdan itibaren Faik
Sabri’nin sermuharrirliği bırakması sonucu kapak kısmında bu ibarenin yerini ‘’Directeur-Propietraire
Ubeid-oullah Essad RESSIMLI KITAB REVUE Mensuelle’’ ifadesi yer alır.
Mecmua sayfalarında yayımlanan birçok resim, fotoğraf ve karikatürlerin altında Fransızca
yazılar eklenmiştir. Mecmuanın fiyatı da Fransızca olarak “Prix: 5 Piastres” şeklinde yazılıdır. Ancak Hz.
Tm. 1329 tarihli çıkan 49. sayıdan itibaren mecmua bir değişim sürecine girer. Fiyat bilgisi Prix: 7,5
Piastres olarak değişirken fiyat bilgisi hariç tüm Fransızca ibareler kaldırılır. Bu sayıdan sonra
fotoğrafların altında hiçbir Fransızca cümleye rastlanmaz. Bunun sebebi muhtemelen Fransa ile savaş
halinde olunmasıdır.
Derginin Müdürü Ubeydullah Esad, Sermuharriri ise Faik Sabri’dir. 51 sayılık yayın hayatına
devam edecek olan Resimli Kitap’ın idare heyetinde bir müddet sonra degişiklik olacaktır.
Mecmuanın 5. sayısında Faik Sabri’nin sermuharrirligi bırakması neticesinde 6. 7. 8. 9. 10. ve 11.
sayıların sermuharriri yoktur. 12. sayıda ise sermuharrilik görevi Mehmet Rauf’a verilir. 51. sayıda ise
sermuharrirlik görevinin Cemil Süleyman’a verileceği söylense de dergi o tarihten sonra yayın hayatına
veda etmiştir. Mecmuanın birinci cildi 6 sayı sürer. Her 6 sayıda cilt numarasını değiştiren mecmua, cildin
bittiği her sayının sonunda önceki sayıdaki yazıların fihrist bölümünü okuyucusuna sunar. Derginin
sayfa sayısı art arda bir sıra izler. Her bir cilt bittiğinde ise sayfa sayıları tekrardan başlar. Mecmua bu
bakımdan toplamda 9 cilt 51 sayı olarak yayın hayatına devam eder.
Mecmua’nın idarehane adresindeki değişiklikler paralelinde matbaada değişkenlik gösteririr.
Dergi ilk 13 sayısında Selanik ve Matusyan Matbaası, 14 ve 42 sayıları arasında ise Matbaa-i Hayriye ve
Şürekası’nda basılır. Mecmua, 43. sayıdan itibaren kendi adına kurmuş oldukları Resimli Kitap
Matbaası’nda basılmaya devam eder. Mecmuanın fiyatı ise ilk sayısından 48. sayıya kadar 5 kurus ve
Prix: 5 Piastres olarak devam etmiştir. 49. sayıda mecmuanın satılacağı fiyata artış gelmiş ve
mecmuanın fiyatı 7.5 kuruş olmuştur.
Birçok sivil ve askeri yöneticilerin, mecmuada yer alan bazı yazarların fotoğrafları yoğun
bir şekilde kullanılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Resimli Kitap’ta 2496 fotoğraf, 22 tablo, 13 resim
ve 8 karikatür bulunmaktadır. İlk sayının ön dış kapak fotoğrafında ise “Mithat Paşa” bulunmaktadır.
Resimli Kitap’ın arka kapağında değişiklikler olsa da genellikle, “Bilmece ve Suallerimiz”,
“Bilmece Halli”, “Bilmece Kuponu” gibi bölümler bulunur. İlerleyen sayılarda ise “Erkeklere Mahsus
Bilmece” ve “Kadınlara Mahsus Bilmece” bölümleri yer almaktadır. Şarkın en büyük İngiliz Mağazası,
Apollon ve Febus Fotoğrafhanesi dükkanlarının reklamları ağırlıklı olarak yayınlanan reklamlardır.
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Derginin Yazar Kadrosu
Eylül 1324’ten (Ey. 1908) Teşrinievvel Şubat 1329 (Ek. 1913-Sb. 1914) tarihine kadar
yayın hayatını devam ettiren Resimli Kitap, dönemin birçok kıymetli muharririn yazılarını ihtiva eder. 51
sayılık büyük bir hacme sahip olan dergi edebî tür açısından zenginliğini mecmuadaki kalemlere
borçludur. Mecmua bünyesinde Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemlerinden birçok yazar ve
şairin yazılarını barındırmaktadır.
Ubeydullah Esad, Faik Sabri, Raif Necdet, İzzet Fuat, Hamdullah Suphi, İzzet Melih,
Mehmet Ali Tevfik, Süleyman Bahri, Mehmet Emin, Mithat Cemal, Tevfik Fikret, Şehabettin Süleyman,
Saffeti Ziya, Saffet Nezihi, Tahsin Nahit, Cemil Süleyman, Abdullah Cevdet, Ahmet Rasim, Recaizade
Mahmud Ekrem, Refik Halit, Mehmet Rauf, Mehmet Behçet ve Yusuf Akçura mecmua yazarları arasında
yer almaktadır.
Mecmuanın yayımlandığı dönemde basın hayatındaki sansürün kaldırılması birçok yeni
yazarın gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Nitekim bu dönemde birçok kadın yazar yayın hayatında
kendisini daha fazla göstermeye başlamıştır. Halide Salih, Nigar Binti Osman, Emine Semiye, Sukûfe
Nihal, Leyla Hanım, Zekiye ve Prenses Kadriye gibi isimleri mecmua yazarları arasında saymak
mümkündür.
Resimli Kitap’ta Kadın Konulu Yazılar ve Kadın Yazarlar
Meşrutiyet dönemiyle siyasal ve sosyal değişim basın hayatını etkileyerek bu dönemde kadın
yazarların gün yüzünü çıkmasında etkili olmuştur. Bu dönemde birçok kadın dergisinin yanında kimi
dergiler de yayın hayatı süresince kadınları mevcut yazar kadrosu içine dahil etmiştir. Resimli Kitap
mecmuası da bu süreli yayınların içerisinde yer alarak, ilan kısmında kadın yazarların yayın hayatına
katılması için bilgi vermiştir.
“II. Meşrutiyet döneminde kadınların kendilerini belki de en baskın şekilde gösterdikleri alan
süreli yayınlardır. Bu dönem incelendiğinde görülecektir ki kadınlar gerek okuyucu mektupları yoluyla,
gerekse direk yazılarla kamuoyu oluşturmayı başarmışlardır. Bu dönemde kadın gazete/dergiciliğinde
hissedilir bir artışın yanında asıl önemli konu normal yayınların kadınlara yönelik sayfalarında görülen
artıştır” (Türk, 2017: 73).
Resimli Kitap mecmuası da kadınlara yönelik hanımlar sahifesi gibi bölümler açan bir mecmuadır.
İlk sayıdan itibaren kadına gereken önemi vermiş ve ilan kısmında kadın yazarlardan makale beklediğini
dile getirmiştir. Bu ise söz konusu derginin kadın yazar oranını artırmak ve okuyucu kitlesinin kadınlara
yönelik artış durumunu gözlemleyebilme imkanı vermiştir. Mecmua yönetimi beklediği yazılar arasında
başarılı bulunan en güzel makaleye hediye vereceğini açıklamıştır. “Bundan başka en güzel makale
sahibesi hanıma naçiz bir hediye takdimini münasıb görüyoruz” (İlan, Ey. 1324 / Ey. 1908: 78).
Meşrutiyet döneminin kadınlara getirmiş olduğu birçok siyasal ve sosyal haklar aynı zamanda
kadının basın dünyasındaki etkinliğine de destek vermiştir. Kadın yazarlar yeni kazanmış oldukları
hakların farkına vararak yazın hayatına dahil olmuşlardır. Toplumun içerisinde kısmen soyutlanan kadın,
bu aşamadan sonra yeni eserler üreterek yayın hayatında somut haliyle kendi varlığını okuyucu ile
buluşturmuştur.
Söz konusu mecmua içerisinde 3 hikâye, 1 küçük hikâye, 1 hatırât, 1 tiyatro ile ilgili yazısı bulunan
Halide Salih en çok yazı kaleme alan kadın yazardır. Emine Semiye 2 hikâye, 1 tenkit, 1 hatırât, 1
biyografi; Nigar Binti Osman 3 siir; Şukûfe Nihal Başar ise 1şiir ile ön planda olan yazarlardır. Bu simaların
dışında Aliye, Zekiye, Resmiye Nimet, Nezihe Kerim ve Leyla Hanım Resimli Kitap içerisinde yazısı
bulunan diğer isimlerdir.
“Söz gelimi, yazarlar arasında bulunan Nigâr Binti Osman, Prenses Kadriye, Leyla Hanım, Şükûfe
Nihal, Emine Semiyye ve Halide Salih [Halide Edip] gibi değerli isimler bu tespitimize örnek teşkil
etmektedir. Bu yazar ve şair topluluğunun vurgulanması gereken diğer bir özelliği de genel itibariyle
oldukça genç yaşlarda bulunup buna rağmen önemli ve bilgi gerektiren konularda son derece dolu ve
doyurucu yazılar kaleme alabilmiş olmasıdır” (Barış, 2010: 51).
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Emine Semiyye, Meşrutiyet döneminde kadın hakları ile ilgili yazdığı yazılarla tanınan bir yazardır.
Emine Semiyye’nin dergide Kıymet-i Nisviyyet ve Taş Hatun hikâyeleri bulunur. Yazılarında kadın
karakterler güçlü bir konumda çizilerek, kadının bilinçlenmesi için gerekli bilgiler vermeyi kendisine
hedef olarak seçmiştir.
“Her şeyden önce idealist karakterli bir yazar olan Emine Semiyye’nin ortaya koyduğu eserlerden
ve yayımladığı yazılardan, onun, edebiyatı özellikle kadınları aydınlatma ve bilinçlendirme aracı olarak
gördüğünü söylemek mümkündür. İncelediğimiz hikâyelerinde de Türk tarihi içerisinde yer alan bilgili,
kültürlü ve cesur kadınları model olarak okuyuculara sunduğunu görüyoruz. Yazar, hikâyelerinde ortaya
koyduğu bu kadın tipleriyle yaşadığı toplum içerisindeki kadınları bilgilendirmeye çalışmış ve kadınlara
topumda hak ettikleri yeri ve saygıyı kazandırmayı amaçlamıştır” (Barış 2010:77).
Dergi içerisinde kadın hakları konusu ön planda tutan yazar Aliye, “Kadınların Mevki-i İçtimaiyesi
Münasebetiyle” adlı yazısıyla Ubeydullah Esad’ın kadın haklarıyla ilgili düşünceleri için teşekkür yazısı
hazırlamıştır. Bir başka konu ise mecmua içinde tefrika edilen İzzet Melih’in Tezad romanı hakkında
yazmış olduğu başka bir kitap tanıtım yazısında kadını ön plana çıkarmıştır.
Zekiye adlı yazar, “Tezad Romanı Münasebetiyle Birkaç Söz” adlı yazısında “Kızlarımız Behire gibi
azim ve sebatla, hüsnü ahlaka malik olur, iyi bir terbiye görürse Nasîd gibi evladlarda teksir
tekessür eder. Erkeklerin de mürebbiyesi kadınlardır. Vatanın teâlisi kadınların tealisiyle müterafiktir
(Zekiye, KS. 1327 / Oc. 1912: 993) çıkarımını yaparak kadınların vatani görevlerine dikkat çekmiştir. Bu
konuda Behire adlı kadın karakter romanda ön plada tutulmuştur. Bu konuda Enginün “eserin düşünen
okuyan, piyano çalan kadın kahramanı Behire, bu özellikleriyle Tanzimatın ilk dönemlerinden beri
özlemi çekilen genç kızı andırır. Ancak o bir Fransız okulu olan Dame de Sion’dan mezundur,
evinde, aralarında Fransızların da bulundugu arkadaşlarını ağırlar ve onlarla kadın hakları üzerinde
konuşur” (2016: 407) demiştir.
Dönem içerisinde çizilmek istenen Türk kadın tipine ait özellikler Behire ile topluma yansıtılmak
istenilmiştir. Önceki dönemlere göre pasif durumda olan kadın bu dönem içerisinde hem toplumda hem
de romanda daha canlı ve aktif bir role bürünmüştür. Bu sebeple kadının yükselişi ile vatanın kurtuluşu
birbirini tamamlar nitelikte tutulmuştur. Yazar başka bir yazısında ise Tevfik Fikret’in şiirinden de destek
alarak kadının sosyal hayatta değerli bir varlık olması gerektiğini vurgulamak istemiştir: “Kadınlığı
yükseltelim ki beşeriyet teali etsin; yoksa ‘Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer’ ” (Zekiye, Hz. 1328 / Hz.
1912: 384).
Kadının Aile İçersinideki Rolü ve Önemi
Kadın toplum içersinde en kutsal konumu anneliktir; aile içerisinde rolü ve önemi ön plandadır.
Bu açıdan bakıldığında Meşrutiyet dönemiyle birlikte kadınların aile hayatındaki rolünün nasıl olması
gerektiğini izah eden yazılar Resimli Kitap içerisinde de yerini almıştır. Bu konum önceki dönemlere göre
farklılık arz etmiştir. II. Meşrutiyet kadının toplumdaki yerini ve önemini sorgulamaya fırsat bulduğu bir
dönem olmuştur. Bu süreçte kadın kendi varlığını ve sahip olduğu hakları keşfedebilme fırsatını elde
etmiştir. “II. Meşrutiyet döneminin getirdiği özgürlükçü ortam Osmanlı kadının, aile içerisindeki itaatkar
konumunu sorguladığı, toplum içerisinde hak ve hürriyet arayışlarının gündeme geldiği bir dönem
olmuştur” (Ülker 2016: 40).
Resimli Kitap’ta kadının aile içerisinde yeri ve önemi hakkında Ubeydullah Esad’ın “Kadınların
Mevki-i İçtimaiyesi” ve Nurettin Ramih, “Hıfzısıhha İçtimaından Bir Yaprak” adlı makalesi bu konu
üzerinde şekil bulmuştur. Derginin müdürü Ubeydullah Esad kadın hakları ile ilgili yazmış olduğu yazılarla
ön plana çıkmıştır.
Ubeydullad Esad yazısında: “Kadın, yalnız evindeki işlerle iştigal etmeli; akşamları sinirli, yorgun
argın, bazen ispirtolu bir kafa ile avdet eden kocasını karşılamalı, icab ederse elini eteğini öpmeli, öteye
beriye fırlattığı kirli elbiselerini toplayıp temizlemeli. Karnını doyurmalı, kahvesini, çayını, ispirtosunu
hazırlamalı. Ve fakat asla şikayet etmemeli. Hiçbir şey istememeli. Evin içinde hissiz, duygusuz, sessiz
sedasız, bir gölge gibi yaşamalı ve bütün bunlardan sonra, güler yüzle, geniş bir saadetle, ezeli ve ebedi
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bir memnuniyetle onun zevkini, eğlencesini temin etmelidir...” (Esad, Mrt. 1327 / Mrt. 1911:282) diyerek
kadının sadece ev hayatında etkin rol alışını eleştirmiştir. Bu makalesinden dolayı teşekkür yazısı ile kadın
yazarların dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Nurettin Ramih ise yazısında kadının annelik görevi üzerinde durmuştur. “Kadın,
hanesinde sulh ve asayişin muhafızı olmalıdır. Çünkü çocukarıyla meşgul olan kadının canı sıkılmaz”
(Nurettin Ramih My. 1326 / My. 1910: 679). Ramih bu fikriyle ev hayatındaki düzene ve çocuk eğitimine
dikkat çekmektedir.
Kadının Edebiyat Dünyasındaki Yeri
Süreli yayınlar toplumun, yaşam tarzının, kültürlerin, siyasi ve sosyal olayların gidişatınıdaki
değişimi edebiyat aracılığı ile yansıtır. Yayınlandığı dönemin edebiyat özelliklerini içeren dergiler aynı
zaman da o dönemle ilgili zengin malzemeler içerir. Hayatın hemen hemen her alanında etkin rol
oynayan kadın, edebiyat dünyasının da başlıca unsuru olmuştur. Geçmişten geleceğe birçok yazıya konu
olan kadın ve farklı kadın tipleri incelenmiştir.
Eğitim noktasında geri kalan kadın için yazmak zor olmuştur. Tahsin Nahit ise Nesl-i Cedid Edipleri
adlı yazısında “Bir de hissiyat-ı nisvan erkeklerden daha ziyade midir? Meselesi kalıyor… Bu suale bilmem
hacet var mı? Asikârdır ki kadınların hepsi hassastır. Safiyyet asabları teskilat dimağları, onları bir
hassasiyet, tefekkür ve tesir makinesi hâline getirmiştir. Mamafih nisvanın hususiyle sanai-i nefise ile
iştigal edenlerin bu nazikiyet-i hilkatleri eserlerini ruhlarını mezc etmeleri için pek çok yardım ediyor.
Öyle zannediyorum ki yalnız edebiyatta değil bütün sana-i bediada medeniyet terakki ettikçe kadınlar
erkeklerden daha mühim bir terakki gösterecekler; madenlerde, fabrikalarda çalısarak yorulan
erkeklerine ruhlarının muhtaç olduğu şiiri, bedaiyi kadınları bahş edecek. Feministler, yalnız sanai-i
nefiseyi der-uhde etmiş olsalar, kabiliyetler ve hayalleriyle tevafuk ettiği için kendilerine pek parlak bir
müstakbel hazırlamış olurlardı” (Tahsin Nahit Ns. 1325 /Ns. 1909: 744) diyerek kadınların erkeklerle eşit
derecede eğitim alamadıklarının eleştirisini yapmıştır. II. Meşrutiyetten önce kadına verilmeyen
haklardan dolayı kadının her zaman erkeklerden geri kaldığını ifade etmiştir. Müfit Ratip, “Oyuncular ve
Ahlak” adlı yazsısında kadın ve erkek tiyatro oyuncuları hakkında karşılaştırma yapmıştır. Kadınların
İslamiyet tarafından kısıtlanarak, tiyatro türünde geri kaldığının eleştirisini yapmıştır (Mrt. 1326 / Mrt.
1910: 504-508).
Kadın Hakları
Meşrutiyet döneminin şüphesiz başlıca konulardan birisi de kadınlara tanınmış olan yeni
haklardır. Bu konuda Resimli Kitap’ta Ertuğrul Oğlu’nun “Avrupa’da Kadınlara Hak” adlı yazı dizisi
Mecmua’da dokuz sayı boyunca yayınlanan en uzun kadın konulu makale arasında yerini almıştır.
Berlin’de yapılan bir kongrede kadın haklarının dile getirilmesi konusunu içermektedir. Yazıda Kadınlara
Hak Nedir? sorusunun cevabı şu şekildedir: “Kadınlara hak çok arzuları işitmek, işitmeyen
hükümetlerden kadınlar için de hürriyet istemektir (Ertuğrul oğlu My. 1326 / My. 1910: 638).
Dergi içerisinde Avrupa etkisinin özellikle de İngiliz edebiyatının izlerinin devam ettiği
görülmüştür. Bu konudaki yazılar ise B. “İngiltere’de Kadınların Hak ve İntihâbı”, Kemaleddin, “İngiliz
Kadınlarının İhtilâli” ve Naima Asaf “İngiltere’de Feminizm” yazıları ise kadın hakları ile ilgili makalelerdir.
Resimki Kitap, Batı Edebiyatı etkisinde olan bir mecmuadır. Bu sebepten dolayı kadın hakları konusunda
Batı edebiyatından yazılar dergi içerisinde yayınlanmıştır.
Hamiyet-i Hayriye-i Nisvanîye Namına Zekiye adlı yazar “Arz-ı Teşekkür” adlı yazısında Ubeydullah
Esad’ın kadın hakları konusuna yazmış olduğu bir makale için teşekkür yazısı kaleme alınmıştır. Yazının
sonunda kadına verilen önemden dolayı kadın yazarların yazmalarını istemek olmuştur. Kadın okuyucu
kitlesinin artırılmak ve kadın yazarların yayın hayatına katılmalarında yeni adımlar atılmasını istemek
olmuştur. Bu konuda “Osmanlı nisvanının medar-ı iftiharı olan muktedir eller, muhterem muharrireler!
Yazınız!...” (Zekiye, Ns. 1327 / Ns. 1911: 428) kadının sesi olarak dile gelmiş ve hislerine tercüman olacak
yazılar meydana getirmiştir.
Dergideki bir başka yazı ise Selahattin Asım’ın “Hak-ı Talâk” ve Ebu’l Süreyyâ Sami, “Nisvânın
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Ricâle-i Tagallübü” adlı makaleleridir. Bu yazılarda kadınların hukuksal hakları üzerinde durulmuştur.
İhsan Sami, “Tekâmül-ü İçtimaiyeden Mütalaâ” adlı yazısında ise kadının vatani görevi hakkında çıkarım
yaparak kadının yükselişi ile ülkenin gelişeceğini dile getirmiştir: “Bir unsur-ı mühim, şiddetle terakkiye
muhtaç bir kısım bir milletin nisvanı derece-i terakkiyesinin mizanıdır” (İhsan Sami KS. 1327 / Oc. 1912:
978-984).
II. Meşrutiyet dönemiyle birlikte kadınların kıyafet konusunda da birçok yazı kaleme alınmıştır. Bu
ise İslamcılık akımın etkisiyle farklı görüşlerin oluşmasında etkili olmuştur. Resimli Kitap’ta imzasız olarak
yazılan “Tesettür meselesi” ise kadınların örtünmesi ve giyim tarzına dair toplumun görüşleri ihtiva eder.
Söz konusu yazıda kadının giyim tarzındaki eleştirileri ve olması gereken giyim tarzı üzerinde şekil
bulmuştur: “Evvela bu satırları okuyan bir adamın, galiba bu memleket de kadınlarımızın el açık, istirahat
odalarında bulundukları hal ve kıyafetleriyle sokağa çıkmalarını isteyen bir fırka var, diye mülahazaya
düşmesi tabidir. Saniyen, aynı zamanda kar’inin ne garip şey İslamiyet kadınlarımızın çarşaflarının içinde
vahşi bir kuş mudur” (İmzasız Tm. Ey. 1327 / Tm. Ey. 1911: 665). Dergi birçok sayısında son moda
kıyafetlerin, şapkaların ve aksesuarların fotoğraflarını okuyucuya sunmuştur.

(Foto, KS. 1328 / Ar. 1912 - Oc. 1913)

(Foto, Ns. 1326 / Ns. 1910)

Kadınlara Mahsus Bilmece
Resimli Kitap’ta dikkati çeken diğer bir önemli unsur da bilmeceler olmuştur. Hemen hemen her
sayının arka kısmında bilmece bölümü karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki sayıda ise bilmecenin cevanı,
kazananların ismi ve hediyeler açıklanmıştır. Kadınlara ayrı bilmecelerin sorulduğu bölüm ise “Hanımlara
Mahsus Bilmece” olarak hazırlanmıştır. Buradan hareketle derginin kadın okuyucu kitlesinin artırılmak ve
takip edilebilirliğinin sürekliliğinin sağlanması hedef alınmıştır. Resimli Kitap’ta bir bilmece örneği olarak:
“Bazı kadınlara mahsus bir unvan bulunuz ki aksini okuduğu vakit de yine aynı suret de okunsun ve aynı
ifadeyi bulunsun” (İlan , KS. 1325 / Oc. 1910: 355). Bir sonraki sayı da cevap “Madam” şeklinde
verilmiştir.
Sonuç
Meşrutiyet’in 1908’de ilanı sonrasında gerçekleşen adımlar kadınları etkilemiş, kadınların
toplumsal hayatın içine etkin bir birey olarak dâhil edilmesinde belirleyici olmuştur. Dönemin değişen
şartlarına bağlı olarak kadınlar dergilerde kendilerini yeni konumlar elde etmiştir. Resimli Kitap
mecmuasında ise kadın konusu farklı türdeki yazılarla işlenmiştir. Dergide kadın hakları konusu ele
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alınırken Avrupa’daki kadın haklarına, İngiltere’de yaşanmış olan kadın ihtilallerine ve Feminizm
kavramına değinilmiştir. Bu ise dönemin getirmiş olduğu kadın haklarını desteklemek açısından dikkate
değerdir. Sosyal hayattaki yeri ve önemi değerlendirilirilen kadınların yeni profilleri çizilmek istenilmiş ve
kadına verilen önem bu dönemde artmıştır. Kadın yazarların yayın hayatında kendilerini
gösterememeleri, daha iyi bir eser verecek konumdayken bu durumun gerçekleşmediğinin eleştirisi
yapılmıştır.
Meşrûtiyet döneminde kadın yazar sayısındaki artış dikkat çekici bir unsur olarak ön plan
çıkmıştır. Resimli Kitap mecmuası birçok kadın yazarı, yazar kadrosuna dahil etmiş bir süreli yayındır.
Kadın bu süreçle birlikte annelik, eş olma, evin düzenini sağlayan bir birey olma yanında yazın hayatında
da önemli adımlar atmıştır.
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İsmet Zeki Eyuboğlu ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme
Hatem Türk
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 91 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
“Ben
Bu destanı
Babam Sarıkamış’ta insan boyu karlar üstünde
Savaşırken
Anamın memelerinden yokluk içinde
Ağabeyimi emzirmek için
Süt yerine kan akarken
Söylenmiş anılara dayanarak yazdım
Ne bir yalan
Ne bir düş”
Öz

Trabzon’un Maçka ilçesinde 1925’te doğan yazar, şair, araştırmacı, çevirmen İsmet Zeki Eyuboğlu,
babasının işi dolayısıyla İstanbul’a giderek 1948’de Vefa Lisesi’ni, 1953’te ise İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü tamamladı. Trabzon ve Türkiye’nin en geniş ailelerinden olan
Eyuboğulları’nın bir ferdidir. Sabahattin ve Bedri Rahmi Eyuboğlu kardeşlerin kuzenidir. 2003’te
İstanbul’da ölen kültür adamının mezarı Maçka’dadır.
İsmet Zeki Eyuboğlu’nun şiirlerinde bireysel yaşantısının, aile üyelerinin, arkadaşlarının, duygu
dünyasının, coğrafyasının yanında anılarının da önemli bir yeri vardır. Ayrıca onun toplumsal yaşantıda
rahatsızlık duyduğu irtica, dini siyasete alet edenler, yobazlar, şiirlerinde önemli bir yer tutar. Dinlerle
ilgili pek çok çalışması bulunan şairin “insan” ve “sevgi”yi öne alan bir inanışa yazı ve şiirleriyle katkı
sağlama duyarlılığı vardır. Şairin şiirlerinin en önemli odaklarından biri de Milli Mücadele döneminde
Trabzon ve Maçka’nın durumudur. Yöre halkının düşmana karşı mücadelesini modern bir destan sesiyle
verme çabası içinde olmuştur.
Bu çalışmada, İsmet Zeki Eyuboğlu’nun yaşamı ve şairliği söz konusu edilerek “Taşoluğun Başında”,
“Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı”, “Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç” kitaplarında yer alan
şiirleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İsmet Zeki Eyuboğlu, şiir, Anadolu, Trabzon, Maçka.
Abstract

The writer, poet, researcher and translator İsmet Zeki Eyuboğlu, who was born in 1928 in
Trabzon's Maçka district, went to Istanbul for his father's work and completed the Vefa High School in
1948 and the Philosophy Department of the Istanbul University Faculty of Literature in 1953. He is a
member of Eyuboğulları family which is one of the largest of Trabzon and Turkey. Cousin of Sabahattin
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and Bedri Rahmi Eyuboglu brothers. The tomb of the cultural man who died in Istanbul in 2003 is in
Maçka.
Individual life, family members, friends, emotional world, geography, and memories have an
important place in İsmet Zeki Eyuboğlu's poems. In addition, his reaction to the discomfort of social life,
religion, politicians, instrumentalists, poetry holds an important place. The poet has many works related
to religion and has the sensitivity to contribute to a belief which gives priority to "human" and "love" by
writing and poetry. One of the most important focal points of the poet's poems is the situation of
Trabzon and Maçka during the National Struggle period. He has been struggling to give the people of
the region the struggle against the enemy with the sound of a modern epic.
In this study, the poems of İsmet Zeki Eyuboğlu's life and poetry will be emphasized in the titles of
“Taşoluğun Başında”, “Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı”, “Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç”.
Key words: İsmet Zeki Eyuboğlu, poetry, Anatolia, Trabzon, Maçka.
Giriş: Hayatı

Deli İsmet olarak tanınan İsmet Zeki Eyuboğlu, mensubu olduğu Türkiye’nin en kalabalık
ailelerinden Eyuboğlu ailesini şu şekilde anlatır:
“Ben, Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği döneminde, Doğu’da Şii baskısından kaçarak kuzeye
doğru göçen Aşkale – Erzurum-Bayburt-Gümüşhane yoluyla Maçka’ya, sonra Trabzon ile çevresine
yerleştirilen oldukça kalabalık EYUBOĞLU (EYYUBİ) ailesindenim. Bu aile çok geniş bir alana yayılmış,
çevresine egemen olmuş, sırtını devlete dayamış, biraz değil çok ‘ağa tutumlu’ bir topluluktur, dağınık
olmasına karşın başlı başına bir oymak (aşiret) niteliğindedir. Geleneklerine bağlıdır, çalışmaktan çok
çalıştırmayı, yemeden çok yedirmeyi, sömürülmekten çok sömürmeyi, acınmaktan çok acımayı, yardım
görmekten çok yardım etmeyi bg. seven, çelişkiler içinde bütünleşen bir topluluktur. Duruma göre
birbirine çok bağlı, duruma göre birbirini çekemeyen. Dahası ilerlemek isteyeni bile engellemeye kalkan
bir ailem var” (Eyuboğlu 1999: 9).
Şairin geniş ailesiyle ilgili ilerleyen yaşlarındaki bu duygularının geçmişe dayalı tecrübelerle ilişkili
olduğunu Kardeşi Nebahat’ın ölümüne yazdığı şiirin bir bölümünde anlamak mümkündür:
“Sonra elli lira isteyen hastahane
Tabut parası kefen parası
Ablam bir genç kız
Elli lirası yok acısı çok
Yakınlarımız Eyuboğlu ağaları
Paranın adını duyunca başlarını çeviren
Nebahat” Nebahat” (Eyuboğlu 1998: 138).
Küçük aile ise I. Dünya Savaşı mağdurlarındandır. “1916’da, Rusların Maçka’yı almaları üzerine
dağdan dağa yürüyerek Niksar’a gitmiş, 1919’da yeniden yakılmış, yıkılmış, bir dikili ağaç bile
bırakılmamış Maçka’ya dönmüşler, yeniden doğmuş gibi bir yaşama savaşı başlamış yanık kokularının
daha gitmediği konağımızın kalıntıları arasında” (Eyuboğlu 1999: 12).
Şakire ve Abdullah’ın çocuğu İsmet Zeki Eyuboğlu, 1925’te Maçka’nın Ocaklı-İspela köyünde
doğdu. Annesi 1963’te, babası on ay sonra 1964’te yine Maçka’da öldü.
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Şair, anılarında “Becerikli, korkusuz, anlayışlı kavrayışlı, iyiliksever, eli açık bir kimseydi. Bütün
komşuları toplar onlarla birlikte yemeyi yedirmeyi severdi” (Eyuboğlu 1999: 12) şeklinde anlattığı
annesini şiirlerinde de sık sık anmıştır.
“Tadım tuzum anacığım
İki gözüm yüreciğim
Kolum kanadım Şakire’m” (Eyuboğlu 1998: 144).
Babasını ise “Babam biraz uysaldı, korkusuzdu, bütün işlerini kimseye sezdirmeden görürdü.
Gündüzleri uysal durur, geceleri gezerdi. Ne yapacağını, nereye gideceğini annem bile bilmezdi çokluk”
(Eyuboğlu 1999: 12) şeklinde gizemli biri olarak anlatır. Babası Abdullah 12 sene savaşta bulunmuş son
olarak da Sarıkamış’ta hastalıktan öleceği gerekçesiyle memleketine gönderilmiştir. Rusların Maçka’yı
işgali sırasında da ailesiyle Tokat’a gitmiş sonrasında geri dönmüştür. 1925’te bir demokrasi denemesi
olan Terakkiperver Fırkası’na katılmış, parti kapanana dek Maçka Belediye Başkanı olmuştur. Sonrasında
fırıncılık, kahvecilik yapmıştır. Abdullah, çalışmak için İstanbul’a gitmiş, burada amcasının oğlu Rahmi
Eyuboğlu’nun vasıtasıyla Kabataş Tekel Müdürlüğü’nde işe başlamış, ardından Cibali Nakliyat
Müdürlüğü’ne girmiştir. Karısının ölümü kendisini çok yıpratmış, 11 ay sonra 1964’te kendisi de
ölmüştür. Türküye düşkün olan Abdullah Eyuboğlu’nun gençliğinde karısına yaktığı bir türküyü İsmet
Zeki, Anılar kitabına almıştır1:
“Cebunde sırma kese
E olayım o sese
Kaçar alusan beni
Korum seni kafese..
[…]
Aynali martinumlan
Nişan vururum nişan
Taniyamadum seni
Peştamali yan kuşan (Eyuboğlu 1999: 292).
Küçüklükte ölenlerin (ölen iki abla Vasfiye, Gülsüm ve küçük kız kardeş Nebahat) dışında dört
kardeş büyümüşlerdir. Abla Gülizar, anne öldükten sonra evin ve şairin annesi olmuştur. Saffet ağabey,
Nezahat ise küçük kardeştir. Henüz 12 yaşındayken arabanın çarpmasıyla ölen kardeşleri Nebahat, şairin
ve ailenin hafızasından hiç silinmemiştir. Anne ve babasıyla İstanbul’da olduğu bir zamanda yaşanan
trafik kazasında ölümün tüm yükünü ablanın çekmesi, acılarını katlamıştır. Bunun için yazdığı “Nebahat”
adlı şiirde şair, kederini dile getirir:
“1939’du kara gün mayıs sonu
Ablam, Ablam, Nezahat bir de sen
Üç kardeş yoksulluğu giyinmiş Maçka’da
Bir akşam üstü Hanlar’ın yanında

1

Yazarın diğer anı kitabı için bk. İsmet Zeki Eyuboğlu (2002), Öğrenciler, Pencere Yayınları, İstanbul.
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Bir otomobil ’15 Rize’ düğümlendi yaşam
Yollar üstünde sıcacık kanları
Nebahat” (Eyuboğlu 1998: 138).
İsmet Zeki Eyuboğlu’nun çocukluğu Trabzon’un Maçka ilçesinde, yazları da yaylalarında geçmiştir.
Onun hayatında ve şiirlerindeki en önemli olgulardan olan Maçka ve yaylalarını anlattığı “Ağralaksa” şiiri
dikkate değerdir:
“Ne sığır, ne yayla, ne komşu çocuklarda oyun
Ne bire bin veren anamın elleri
Ne susadıkça içtiğim
içtikçe susadığım ‘Taşoluk’
Ne kırlangıç cıvıltıları, ne böğürtlen, ne mora
Dediğimiz morun yoğunlaştığı yemiş…”
Bir özlemdir yaşadığım, etimde sıcaklığı,
Soluyuşlarımda derinleşen kokusu.
Bir taşın üzerinde kalmış yılan gömleği
Atılmış bir yana çocukluğum…” (Eyuboğlu 1998: 178-179).
İlkokula Maçka’da başlayan İsmet Zeki, gözüne ağaç battığı için 4. sınıfı 1936-1937’de gittiği
İstanbul-Kasımpaşa’da okudu. Daha sonra Maçka’ya dönüp okulu 1938’de bitirdi. Yeniden İstanbul’daki
babasının yanına giderek buradaki Gaziosmanpaşa Ortaokulu’na yazıldı. Atatürk’ün ölümünde burada
öğrenciyken tabutun önündeki yürüyüşte bulundu. Cumartesi – Pazar günleri ya Bedri Rahmi’nin ya da
onun babası Rahmi Bey’in evine gitti. Burada Eyuboğulları ve ülkenin önde gelen bilim, sanat ve devlet
adamlarını tanıdı. Babasının iş değişikliği nedeniyle Vefa’daki Zeyrek Ortaokulu’na götürüldü. Evleri de
Fatih’e taşındı. Burada Nakşibendi tarikatına katıldı. Okulda kaldıktan sonra Yenikapı Ortaokulu’na
gönderildi. Tekkede Arapça ve Farsça öğrendi. Kötü alışkanlıklar edindi. 1943’te bu okulundan da
kovuldu. Rahmi Eyuboğlu’nun yardımıyla okulu tamamlama sınavlarına girdi. Pertevniyal lisesine yazıldı.
Tekkelere sıklıkla gitti. Ancak o günlerini çelişkili ifadelerle anlattı:
“Tekkelerle ilişki kurduğum süre içinde, camilerden ayağımı kesmedim, ancak bunlarda sözüne
güvenilir, doğru gerçekten Müslüman bir kimse görmedim dersem yalan söylemiş sayılmamalıyım.
Tekkelerin ortak görüşü Atatürk’ü kötülemek, onun yaptıklarını yermek, padişahlığı kurmak, halifeliği geri
getirmek, kızları çarşafa, örtüye sokmak, okutmamak, okulları medreseye dönüştürmek. İstanbul’u
başkent durumuna getirmek, Anadolu’ya elden geldiğince uyarıcı er göndermek bağlantıyı pekiştirmek,
sıklaştırmak gibi işlerdi” (Eyuboğlu 1999: 76).
Lisede tekke ve camilere gitmeyi azalttı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeviri kitaplarını okumaya
başladı. Anılarında gençliğinde kendisinin de “gericilerin” içinde olarak Tan olaylarında yer almak gibi pek
çok yanlışın içinde olduğunu itiraf etmektedir. Bu dönemleriyle ilgili olarak milliyetçileri de hedef alan
ifadeler kullanmaktadır:
“İlericilere karşı girişilen saldırılar, Ankara’da belli bir kaynaktan yönetiliyordu. Kendilerine
‘milliyetçi’ adını takan kimseler Eğitim bakanlığında önemli yerleri ele geçirmiş, kendi aralarında tutarlı
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bir topluluk oluşturmuşlardı. Bunlar bütün yeniliklere karşıydı, Atatürk döneminde sesini çıkaramayan
Kurtuluş Savaşı’nı bile gereksiz sayıp Amerikan mandası özlemini çeken kişilerin yakınlarıydı. Bu olayları
körükleyenler arasında Asya’dan gelen Rusya’da öğrenim görmüş Zeki Velidi Togan, Abdulkadir İnan gibi
Türkçülerle Nihal Atsız, Nejdet Sancar, Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş bulunuyordu” (Eyuboğlu 1999:
78).
Öğretmeniyle yaptığı kavga nedeniyle 3 Mart 1946’da Vefa Erkek lisesine nakledildi. Rifat Necdet
Evrimer’in müdür olduğu okulda İsmet Zeki’yi en çok etkileyen hocası Reşat Ekrem Koçu oldu. Liseyi
1948’de 22 yaşında bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Klasik Filoloji
bölümüne başladı. Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, İlkçağ Tarihi ve Latince’den ihtisas yaptı. Burada da
Macit Gökberk ve Takıyettin Mengüşoğlu gibi hocalardan etkilendi. Hilmi Ziya Ülken, Mazhar Şevket
İpşiroğlu, Sabri Esat Sivavuşgil Walther Kranz hocalarından bazıları oldu.
Üniversite yıllarında da dinle alay eden hatta en ağır küfürlere varan dizeler yazdı:
“İri bir elma gibi soyup
Cennetinin ortasında
Meleklerinin gözü önünde
Senin de ırzına geçeceğim” (Eyuboğlu 1999: 130).
Yaşama ve düşünme şeklinin yanlış olduğunu sıklıkla dile getirmiştir:
“Beni büyüklerim, özellikle amcam Rahmi Eyuboğlu, oğulları Bedri Rahmi ile Sabahattin Eyuboğlu
sık sık uyarır, gittiğim yolun çok yanlış, karanlık olduğunu söylerlerdi. Buna karşın yeniyi sever eskiye en
ağır bir dille söver, döner eskiden yana görünürdüm. Bu açık bir ikiyüzlülüktü besbelli” (Eyuboğlu 1999:
131).
Üniversitede sağ-sol, ilerici-gerici tartışmalarının yanında öğretmenlikle ilgili dersleri almayıp
çoğunlukla felsefe, tarih ve dil derslerine önem verdi. Okulu 1953’te bitirerek aynı yılın Kasım ayında
Eyüp Levazım ve Maliye okulunda yedek subay olarak askerliğe başladı. Kıta görevini ise Kırıkkale 5.
Uçaksavar Alayı’nda Tabur İaşe Subayı olarak yaptı. Askerlik sonrasında 1955 Nisanında Kırıkkale’den
Ankara’ya, oradan İstanbul’a döndü. İstanbul’da Özel Gazetecilik Okulu’nda müdür yardımcısı ve felsefe
öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu arada Trabzon’da Ömer Turan Eyuboğlu’nun çıkardığı Hâkimiyet
Gazetesi’nin yazı işleri yöneticisi oldu, buraya yazılar yazdı. Ailesi İstanbul’da olduğu halde 1958’de
Maçka’ya döndü. Burada Maçka Ortaokulu’nda öğretmenlik yaptı. Başından dayısının kızıyla yaptığı
mutsuz bir evlilik geçti. Bu evliliği 1963’te sonlandı. Yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra 1959’da yeniden
İstanbul’a döndü. Babası emekli olarak annesiyle Maçka’ya döndü, bir yıl sonra annesi yeniden İstanbul’a
geldi. Sabahattin Eyuboğlu’nun evinde devam eden “Pazartesi Toplantıları”na katıldı. Vedat Günyol’un
Yeni Ufuklar dergisine çeviriler yapmaya başladı. Önceden inanç tutarsızlıkları olan İsmet Zeki Eyuboğlu,
artık inanmadığı şeye en ağır şekilde küfürler etmeye başladı. Annesini 1963’te Maçka’da kaybetti. Büyük
bir sarsıntı geçirdi, burada öğretmenlik yapmaya başladı. Tekrar İstanbul’a gitti. Yazları Maçka’da kışları
İstanbul’da geçirmeye başladı. Bu arada yazılar ve kitaplar yazdı, çeviriler yaptı. Akrabalarından olan
Ertuğrul Kemal Eyuboğlu’nun “13. Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve
Deyimler”1 adlı çalışmasına yardım etti. 1968 sonlarından itibaren Meydan Larousse’de çalışmaya
başladı. Sabahattin Eyuboğlu’nun 1973’teki ölümü onu çok sarstı. Ardından aynı yıl Meydan
Larousse’deki işi de bitti. Üç yıl boyunca Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi2’nde çalıştı. Kalan ömrünü

Ertuğrul Kemal Eyuboğlu (1973), 13. Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler (2 cilt), Eren
Yayıncılık, İstanbul.
2
Bk. Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi (10 cilt) (1983) Anadolu Yayıncılık. İstanbul.
1
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Anadolu kültürü, dinler, inançlar, Türk dili ve edebiyatı gibi geniş yelpazede yazı ve kitaplar yazarak
geçirdi. Türk Folklor Araştırmaları, Edebiyat Âlemi, Hamsi, Türk Dili, Varlık, Saçak, Oluşum, Yeni Ufuklar,
Kıyı, Yansıma, Yazko Edebiyat, Yeni İnsan gibi dergilerde; Dünya, Cumhuriyet, Ulus, Yeni Tanin, Yeni
Ortam, Aydınlık gibi gazetelerde yazılar yazdı. Son zamanlarındaki yazılarında ölümü sıkça hatırlasa da
çocukluğundan gelen duruşunu değiştirmedi: “Öleceğimi önceden bilirsem gözlerimden korku arayanlar
yorulmasın, gözlerim yaşarır, dilim tutulursa üzüldüğümden korktuğumdan değil, gövdemin doğal
yapısından gelen bozulmadadır, böyle biline” (Eyuboğlu Mayıs 1992: 3) Şair, 12 Kasım 2003’te öldü.
Mezarı Maçka’dadır.
İsmet Zeki Eyuboğlu, çocukluğundan itibaren çevresiyle de kendisiyle de uyum içerisinde
olmamıştır. Bunda her şeyi sorgulamak1 gibi bir anlayışın kendisinde fazlasıyla bulunmasının etkisi vardır.
Şiirlerinin İncelenmesi
1.1.Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı

Maçka’da doğup büyüyen sanatçının tarih, kültür ve coğrafyasına kayıtsız kalmadığını gösteren
eserlerinden biri Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı adını verdiği şiir kitabıdır. Bu kitapta şair, Millî Mücadele
yıllarında Maçka’daki direnişi destanlaştırmıştır. Anılarında Cumhuriyet öncesi Trabzon tarihinden ve
şehirdeki sosyal düzenin bozulmasından şöyle söz eder: “Cumhuriyet’ten önce bu ilde Rum, Ermeni,
Çerkes, Gürcü, Acem gibi değişik ulustan, inançtan gelen kimseler yaşardı. Bu insanlar birbiriyle
kaynaşmış, anlaşmış, içiçeydi. Toplum düzenini oluşturan karşılıklı yardım, dayanışma eksiksiz
sürdürülürdü. 19. Yüzyıl ortalarına doğru, özellikle Amerika-İngiliz yandaşlarının besledikleri belli kişiler
araya geçimsizlik soktu, o yörede Pontos Devleti kurma girişimleri başladı, manastırlar, kiliseler ülkenin
düzenini, esenliğini bozmada önemli görevler üstlendi, Birinci Dünya Savaşı başlarında iş büsbütün
içinden çıkılmaz duruma geldi. Trabzon metropolitliğinin kışkırttığı, oluşturduğu çeteler yüksek köylerde
Müslümanlara saldırmaya, kan dökmeye başlayınca karşılıklı çatışmalara kapı açıldı. Sonunda bütün
hıristiyanlar, 1923 devrimiyle ülkeden sürülüp çıkarıldı. Trabzon’da yalnız müslümanlar kaldı.” (Eyuboğlu
1999: 133). Maçka’nın, İngilizlerin kışkırtmalarıyla galeyana gelen Rum çetelerce tahrip edilmesiyle halka
yapılan zulüm ve Kara Zıpkalılar’ın canları pahasına giriştikleri mücadele şairin, söz konusu şiir kitabının
ana konularıdır. Ali Yemen, Ateş Ahmed, Sarı Durmuş, Süleymanoğlu Yusuf gibi gönüllüleri bir destanın
kahramanları olarak anan şair, onların ardında bıraktıkları ailelerinin manzaralarını da mısralarında
resmeder. İsmet Zeki Eyüboğlu, ayrıca Kara Zıpkalılar’ın tarihine gereken hassasiyetin gösterilmediğine
de dikkat çeker. Bir anlamda eserini bir destan olarak kurgulamasındaki temel sebebin de bu durum
olduğu görülür:
“Kara Zıpkalılar ne bir taş, ne bir yazı
Bilmeden, unutulmuşluğun kucağında,
Boşlukta dolaşan bir destan
Maçka yaylalarında
O günden buyana niceler geçti
Karanlığında geriye yürüyen tutkunun,
Aydınlığa güneş doğmadı,
Bir Kara Zıpkalı’nın günün ilk gülüşünde
Adı anılmadı,
Ben Maçka’nın Ocaklı Köyü’nden
İstanbul’a gelirken
Kara Zıpkalılar geçti gözlerimin önünden,

Pek çok yazısında bulunan bu olguya bir örnek için bk. İsmet Zeki Eyuboğlu, “Kendimi Yargılıyorum” Kıyı, Y. 13, S. 146
(Mayıs 1998), s. 3.
1

351

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Destan düşürdüm üstüne
Destana sığmadı.” (Eyuboğlu 1999 b: 8).
Denilebilir ki İsmet Zeki Eyuboğlu’nun şairliğinin ve kişiliğinin oluşmasında destanını yazdığı
halkının emperyalizme başkaldırısı önemli bir yer tutar.
Eserin ilk şiiri “Ey Yolcu”, hem ismi hem de içeriğiyle Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini
anımsatmaktadır. Çanakkale Boğazı’nı gören yamaca ilk iki mısraının işlenmesiyle pek çoklarınca
anımsanacak olan şiirde, vatanın bağımsızlığı için canı pahasına savaşan Mehmed’in ve Maçka’da işgal
kuvvetlerine karşı gönüllü olarak memleketi müdafaa eden Kara Zıpkalılar’ın hikâyesi aynı emelin
destanlaştırılışıdır.
“Bir gün düşerse Maçka’ya yolun
Arama bir anıt,
Bir yapıt Kara Zıpkalılar için
Bakınma boşuna sağına, soluna,
Sorma zenginine, yoksuluna,
Dağlara çevir gözlerini,
Kara Zıpkalılar
Tarihe dağlarla yazıldılar.
Onlar birer kurşun gibi
Dağlara sıkıldılar” (Eyuboğlu 1999 b: 7).
Şair, doğup büyüdüğü toprakların ve o topraklarda yaşayanların tarihteki hikâyelerine olan
kayıtsızlığı şöyle dile getirir:
“Maçka bir noktadır Türkiye haritasında
Osmanlı’nın vergi defterlerinde geçer adı
Önemsizdir; yağı bol yumurtası peyniri
Bir de delice balı vardır ilkçağdan beri
Saray mutfağında bilinir
Maçka’yı Maçkalı’yı bundan öte tarih ne bilir?” (Eyuboğlu 1999 b: 26).
Kara Zıpkalılar’ın Rum çeteleriyle ve Ruslarla mücadelelerine tanıklık eden Maçka yaylaları, İsmet
Zeki Eyüboğlu’nun pek çok şiirinde isimleriyle birlikte yer alır. Söz konusu bu yaylalardan Ağralaksa da
onun çocukluğunun geçtiği yerlerdendir.
“Maçka’nın Ağralaksa yaylasında
Bir tepe vardır
‘Kıran’ derdik ona çocukluğumuzda
Bir yüzü Meryemana’ya bakar
Bir yüzü kuzeyinde Maçka’ya.
Gidersen iki istihkâm görürsün orda” (Eyuboğlu 1999 b: 10).
İki istihkâm yani iki siper, iki taraf. Asırlarca yan yana yaşamış, farklı ulusa, farklı dine mensup
olmalarına karşın aynı duyguları paylaşmış insanların iki taraf oluşlarını İsmet Zeki Eyuboğlu,
Ağralaksa’daki tepenin baktığı iki yüzle ifade eder. Şair, Maçka yaylarını: “Ey Maçka yaylaları/ Ey
atalarımın da düşmanlarımın da/ Kanlarıyla ıslanan yeşil yaylımlar” (Eyuboğlu 1999 b: 11) dizeleriyle
kutsallaştırır. O, Maçka yaylalarını esin kaynağı olarak bilmiştir: “Ben, çok yayla, çok yayla güneşi gördüm
Anadolu’da, ancak Maçka yaylaları gibi içime dolan, bana esinler getiren olmadı desem yalan değil”
(Eyuboğlu Eylül 1991: 3).
Türk, Rum, Ermeni, Çerkes, Gürcü, Acem gibi ulusların bir arada sorunsuz bir biçimde
yaşamalarına vurulan darbeyi İsmet Zeki Eyuboğlu’nun “Ateş duman çığlık bir de tüfek sesleri/ Dilsiz
tanıklarıdır uygarlığa bıçak çekenlerin” (Eyuboğlu 1999 b: 21) dizeleri özetler niteliktedir. Çobanların
türkülerinin inlediği dağlarda artık aynı tastan su içenlerin birbirlerine doğrulttukları tüfek sesleri
inlemektedir:
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“Bunlar yabancı değil tanıdıklardı
Bir köyde doğmuş büyümüş
Bir çeşmeden içmişlerdi.
Bilinmeyen ellerce itilmiş bu yollara
Gene bu toprağın insanları
Bu toprağın kokusu sinmiş canlarına
Kimin adına bilinmeyen bir savaşa.” (Eyuboğlu 1999 b: 35).
Şair, “Sarı Durmuş” şiirinde, bugün Trabzon’la sınır olan Gümüşhane’nin Dumanlı Köyü’nün
bulunduğu bölgede yaşamış ve o dönemde Santalılar olarak bilinen yerli Hristiyan halkın kandırılarak aynı
havayı soludukları insanlara karşı çetecilik faaliyetlerine başlayışını ifade ederken tanıdıklarının bu
ihanetini duyması üzerine gönüllü birliklere katılan Sarı Durmuş’un hikâyesini Dede Korkut diliyle aktarır:
“Santalılar yerli hristiyanlardı
Yanlış bir inanca kapılan
Birbirinin kanına ekmek doğrayan insanlardı.
Bunlar toprağımızın insanları
Soydaşlarının canına diş bileyen
Soyup soğana çeviren obayı.
Bir tastan ayranlı mısır çorbasını kaşıklayan
Bir keçenin altında yanyana yatanlar
Bıçak çekerek birbirine
Bilmeden yardım edenler İngiliz çetelerine.
Karaçamların ölüm sessizliğine büründüğü
Bu derede, Sarı Durmuş derler biri vardı
Adam öldürmek şöyle dursun
Tavuk kesmeye bile korkardı.
Sarı Durmuş
Güneş eteğine çekince dağ doruklarından
Çifte armasını beline sardı
Vurup omzuna filintasını
Çift oluklu gümüş saplı kamasını kuşağına
Dağlara tırmandı.” (Eyuboğlu 1999 b: 37-38).
İngilizler tarafından kışkırtılan ve parayla gözleri boyanan Rum çetelerinin bölge halkına
uyguladığı baskının, zulmün bir fotoğrafı şu mısralarla çekilir:
“Derenin kıyısında aşağıda
Yeni boğazlanmış çocuklu bir kadın
Buğulu kanında yaşamın sıcaklığı
Yavaş yavaş tükenmededir.
Hamsiköy deresinde biriler
Karnı burnunda bir kadının
Süngüyle çıkarıp bebeğini
Fırlatarak havaya
Nişan alırken
İngiliz altınıyla beslenmiş çetelerin
Megalo idea türküsünü söylemektedir.” (Eyuboğlu 1999 b: 22).
Sivil halkın büyük çoğunluğunu oluşturan kadın ve çocuklara uygulanan bu zulmün bir sonucu da
göç olmuştur. Pek çok ana, kız ve oğlan, yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda kalır. İsmet Zeki
Eyuboğlu, Beş Kadın adını verdiği şiirinde savaşın üzerlerinde maddi ve manevi büyük hasarlar bıraktığı
beş Anadolu kadınının kısa hayat hikâyelerini şu mısralarla ifade eder:
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“Zigana’nın etekleri dumandır
Beş kadın beş yiğitçe yolda
Sırtlarında yük dişlerinde candır.
Dört çocuğu var birincisinin
Kimbilir şimdi ne yaparlar ocağın başında?
Diye düşünür yüreği geride gözleri dağın eteklerinde
Tepeye kıvrılan çamların arasında.
İkincisi bir yıllık gelin
Erkeği Turnagöl yaylasında savaş alanındadır.
Geleceği bilinmeyen bebeği karnında
Eli tetikte yüreği evinde, bekleyen eşi
Bütün sıcaklığıyla bir gölge gibi yanındadır
Üçüncüsü Balkan Savaşı’ndan sonra görmemiş
Kocasının bir daha yüzünü
Boyunun uzun olduğunu
Eski zıpkasından anlatır çocuklarına
Otuz beş yaşındadır.
Dördüncüsü çoktan unutmuş gençliğini
Akı karasından çok saçlarının
İşinin başında ölüm-kalım savaşındadır.
Ellilik duldur beşincisi
Kocası Yemen’de mi yoksa
Sina Çölü’nde mi nerde kumların altındadır.
Karnı aç büyümüş sırtı çıplak
İki oğlu Sarıkamış dağlarında buz
Kendi kurtuluş savaşındadır.
Beş kadında beş yürek çarpar bircesine
Düğünde bıçak oynayan beş ercesine.” (Eyuboğlu 1999 b: 28-29).
Maçka, 1916’da Ruslar tarafından işgal edilir. Bu durumu kabullenmeyen sivil hareket, Ali Yemen
komutasındaki gönüllü birliklerle mücadeleye başlar. Maçka’nın hali her geçen an daha kötüye giderken
zulümler artmakta ve halkın bir kısmı göç etmek zorunda kalmaktadır. İsmet Zeki’nin dayısı Ali Yemen
gibi pek çok gönüllünün ailesi de göç edenler arasındadır. Vatanın birliği ve bütünlüğünün sağlanmaya
çalışılması aile kurumunu ikinci plana iter. Pek çok gönüllü bir daha ailesiyle dünya gözüyle görüşemez.
Yıllar sonra ağıtlar yakılır, türküler söylenir ve vatan için üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine
getirmiş gönüllüler bu şekilde yaşatılmaya çalışılır. İsmet Zeki Eyuboğlu da onları şiirlerinde yaşatır:
“Çocuklar kadınlar doğranıyor göz kırpmadan
Evler samanlıklar yakılıyor
Göçüyor Maçkalılar Niksar’a doğru.
Bugünlerde köy kahvesine toplanan
Yedisinden yetmişine eli silah tutan
Başlarında Ali Yemen
Uzun boylu kaytan bıyıklı
Evli iki çocuklu
Karısı otuzuna basmamış genç
Çocuklar küçük
Yürekte tomuran büyük acılar büyük
Ali Yemen bıraktı hepsini altmışlık babasına
Geçmiş çetenin başına.” (Eyuboğlu 1999 b: 18).
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Karadeniz’de destan yazan gönüllülerin isimleri saymakla tükenmeyecek kadar çoktur. İsmet Zeki
Eyuboğlu, memleketi Maçka’daki mücadeleye adını kazıyanları ve onların hikayesini anlatırken Maçka
çevresini bir harita gibi resmeder mısralarında:
“Ateş Ahmed ateş gibi bir uşaktı
Onsekiz yaşında girmiş Gülcemal’e
İlkin kömür taşımış kazanları kaynatan ocağa
Sonra yükselmiş ateşçiliğe.
Düşman Zigana dağlarından Maçka’ya indiği gün
Düşman Esiroğlu’nda koyun hanlarını yakarak
Mataracı üzerinden Atlıkilise’ye yürüdüğü gün
Köyünden çıktı.
Kara Zıpkası’nın uçkur kesiminde karakulağı
Gümüş düğmeli Çerkez yeleğinin üstünde tüfek
Kimseye görünmeden
Bırakıp yatağında çocuklarına sarılıp
Uyuyan karısını
Kimbilir nereye gidecekti.” (Eyuboğlu 1999 b: 33).
İşgalin başladığı gün, Ateş Ahmed, Ali Yemen gibi pek çok gönüllü işini, eşini ve çocuklarını
ardında bırakarak canı pahasına memleketi müdafaa etmek için Kara Zıpkalılar’a katılır. “Trabzon’un
Mesariye köyünden/ Süleymanoğlu Yusuf”un (Eyuboğlu 1999 b: 42) hikâyesi de aynıdır. Ayrıca Kara
Zıpkalılar’ın, gönüllülerin ve mücadeleye destek verenlerin unutulmaması gayesinde olduğunu mısra
aralarında sık sık vurguladığı görülür:
“Süleymanoğlu Yusuf’la arkadaşları
Bırakıp evde kadınlarını
Çocuklarını gittiler
Bir daha dönmediler.
Onlardan kalan birer mezar bile yok
Yeryüzünde
Trabzon yaylalarında koyun otarıp
Sığır güden çobanlar
Bilmem bugün de yaşatırlar mı onları
Ayrılık kokuşlu türkülerinde…” (Eyuboğlu 1999 b: 47).
Trabzon’un Durmuş Ağa’ları Millî Mücadele döneminde canını vatanın bağımsızlığına adayan
Mehmet’lerin en büyük destekçilerinden olmuştur. Karadeniz, sunduklarıyla halkın önemli yaşam
kaynağı olduğu gibi cephane yüklü takaları taşıyan bir anadır da aynı zamanda. Şair, Karadeniz’in Millî
Mücadele’deki rolünü şu mısralarında dile getirir:
“Biri gelip biri giden
Bir batıp bir çıkan takalar
Top yüklü tüfek yüklü
Dudaklarında özgürlük türküleri
Deniz kurdu tayfalar.
Alacakaranlığın sonsuzluğunda
‘Of, Sürmene, Arakli
Yanaştık Trabzon’a’.
Çiçek yerine barut koklamış
Ana demeye daha dili dönmeyen çocuklar.
Kara Zıpkalı’nın ekmeğini veren deniz
Şimdi silah taşıyordu
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Sırtında oynayan kayıklarda.” (Eyuboğlu 1999 b: 54).
Kara Zıpkalılar’ın ardında bıraktıkları yetim çocukları, dul eşleri ve analarının duygularını yansıttığı
dizeleriyle şair, şiirine de “Ağıt” ismini vererek mısra aralarındaki duygu yoğunluğunu sağlamlaştırır:
“Taşoluk’tan su akıyor yine
Ayrılık çok sürdü yollarda kaldı gözlerim
Çocuklar büyüdü bir göresin
- Bizim babamız olmaz mı?
Diyor en küçüğü
Karlı dağlar mı durmuş yoluna söyle
Gelenlerle bize bir selam eyle
Sen giderken doğan buzağılar doğurdu
Ağlamaksız su başına varamam
Adını vermiş anan küçük oğluna
Seslenmeye dayanamam” (Eyuboğlu 1999 b: 58).
Kitabın son şiiri olan “Bitiş”in, şairin eserini okuyacaklara bir not veya bir açıklama niteliğinde
olduğu görülür. Annesinin ve babasının, eserin başından sonuna dek anlattığı döneme bizzat tanık
olduklarını, bu eserin onların anılarından beslenerek kaleme aldığı dizelerden oluştuğunu açıklar:
“Ben bu destana başlamadan önce
Babamdan duyduğum anılar vardı
Babam söylemeye başladıkça
Annem sessizce dinler ağlardı
[…]
Ben
Bu destanı
Babam Sarıkamış’ta insan boyu karlar üstünde
Savaşırken
Anamın memelerinden yokluk içinde
Ağabeyimi emzirmek için
Süt yerine kan akarken
Söylenmiş anılara dayanarak yazdım
Ne bir yalan
Ne bir düş…” (Eyuboğlu 1999 b: 59).
1. 2. Taşoluğun Başında’da Otobiyografik İzler

Sanatçıların doğup büyüdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri yerler mısraların arasında gizlidir. Bu
sebeple şiirleri otobiyografik okumak mümkündür. İsmet Zeki Eyuboğlu’nun şiirlerinde de hayatından
izlere rastlanmaktadır. Şair, “Şiir Üstüne” adlı yazısında: “İlk çağdan günümüze değin kalan şiirlere bir göz
atalım. Hangi şiir insanı ele almamış da günümüze kalmış. Büyük bir sanat ürünü olma niteliğini
kazanmış?” (Eyuboğlu Hz. 1973: 64) diyerek şiirin insandan uzak olamayacağını söylemiştir. Bu anlamda
yaşantısı, doğup büyüdüğü Trabzon’un coğrafi, kültürel ve sosyal unsurları, Taşoluğun Başında adlı şiir
kitabında yoğun olarak görülmektedir. Ayrıca şair, uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü İstanbul’a, ailesine ve
dostlarına da bu şiirlerinde yer verir. İstanbul’dayken de “Ben Ağralaksa Yaylası’nda büyüdüm,
sığırlarımızı bekledim, onların sığırtmaçlığını sürdürdüm. Türküler öğrendim, kemençe kaval dinledim.
Komşu çocuklarla geceleri ‘Kuçkucura’ oynadım” (Eyuboğlu Nisan 1998: 4) dediği yaylalarını hiç aklından
çıkarmamıştır.
Trabzon, zengin ve kültürel yapısıyla Cumhuriyet döneminde birçok sanatçı ve aydın yetiştirir.
Sabahattin, Bedri Rahmi Eyuboğlu kardeşler sanatçı ve aydın kimlikleriyle Trabzon’un değerlerindendir.
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Onlarla aynı aileye mensup İsmet Zeki de sanatı ve düşünceleriyle Trabzon’un öne çıkan yüzlerinden
biridir. Şair şiirlerinde doğup büyüdüğü, yaylarında dolaştığı Maçka ve çevresine, İstanbul’un semtlerine
yer verir. Ona göre “Yaşamak biraz da geçmişe bakmak” (Eyuboğlu 1998: 118) olduğundan şiirlerinde
geçmişin izlerinin yer alması onun eski günlerine kayıtsız kalmadığının göstergesidir.
İsmet Zeki “Maçka’nın Sesi” şiirlerinde yer verdiği;
“Anımsamak yaşamaktır o günleri
Suya susamış kuru toprak gibi” (Eyuboğlu 1998: 198).
mısralarında geçmişine duyduğu özlemi kuru bir toprağın suya duyduğu ihtiyaç gibi görür. O
günleri anımsayarak adeta yeniden yaşamış gibi olur. Zihninde o günlerin hatırasının yer alıyor olmasını o
zamanların tekrar yaşanması ile eşdeğer görür.
Çocukluk günlerinin büyük tanıklarından biri olan evini “Nebahat” şiirinde şöyle tasvir eder:
“Gündüzleri sıcak geceleri soğuktur
Ağralaksa yaylası dağların arasında
İki yanından çıplak tepeler
Eteklerinde ormanlı Meryemana dağları
Düzlüğün ortasında evimiz altında ahır” (Eyuboğlu 1998: 141).
Aynı şiirin devamında ise kitaba adını verdiği Taşoluk’un yerini tarif ederek eski günlerini anımsar.
Bu noktadan bakıldığında kitabın adının otobiyografik bir iz taşıdığı görülür. Evi gibi Taşoluk da hayatının
büyük tanıklarındandır. Aynı zamanda çocukluğunu anımsatan varlıkların başında gelir.
“Düzlüğün ucunda dağın dibinde bir su: Taşoluk
Bildiğim suların en içimlisi
Az aşağısında “Çorma” dediğimiz bataklık
Üstünde tepindiğimiz sallandığımız
Battığımız dizlerimize dek
Sonra serinliğine sığındığımız Taşoluk
Nebahat.” (Eyuboğlu 1998: 141).
Ağralaksa” şiirinde, yaylanın konumunu belirterek kırlarında çocukluğunu doyasıya yaşadığını dile
getirir. Aynı zamanda yine Taşoluk’a atıfta bulunarak, yaylanın zenginliklerinden bahseder.
“Bizim yaylamızdır Ağralaksa
Maçka’nın Meryemana dağlarında
Çocukluğumda sığır güttüğüm
Çelik-çomak oynadığım
Komşu çocuklarıyla döğüştüğüm
Açık saçık türküler çığırdığım
kırlarında….”
[…]
Ne sığır, ne yayla, ne komşu çocuklarda oyun
Ne bire bir veren annemin elleri
Ne susadıkça içtiğim
içtikçe susadığım “Taşoluk”
Ne kırlangıç cıvıktıları, ne böğürtlen, ne mora
Dediğimiz morun yoğunlaştığı yemiş….” (Eyuboğlu 1998: 178).
Şiirin devamında ise o günleri tekrardan yaşamak istediğini dile getirerek, anılarını yâd eder.
Çocukluğunun saf ve samimi dünyasına dönmek arzusunun ifadesi olan şu mısraları kaleme alır:
“[…]
Bir daha yaşasam diyorum o günleri
Bir daha kesse yeni biçilmiş otlar
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Çıplak ayaklarımı çayırlarda,
[…]
Dönsem çocukluğuma, binsem ağaçtan atıma,
Durduğum yerde dolaşsam bütün evreni.......” (Eyuboğlu 1998: 179).
“Özlem” adlı şiirinde çocukluğuna bir özlem vardır.
“[…]
Gürül gürül akar su bir kayadan
Eğreltilerin üstünde yattığım sayvan
Annemin yeni sağdığı sabah südü
kovadan buğularla yayılan
[…]
Ağabeyimin kemençesi
Komşu çocuğun kamış kavalı
unuttuğum arkadaşlarım” (Eyuboğlu 1998: 159).
“Vargitçiçekleri” de çocukluk günlerini anımsadığı şiirleri arasındadır. Doğu Karadeniz yaylarının
çiçeği olan vargitçiçekleri İsmet Zeki’ye yayladaki günlerini anımsatır.
İsmet Zeki’nin annesi, hayatının önemli bir bölümünü sinir hastalığıyla geçirmiştir. Kendisi de
annesiyle babasını çok sevdiği halde onları zaman zaman üzmüş, ancak bundan kendisi daha çok
üzülmüştür. Her ikisinin de ölümü, hayatta dayanacağı ve kapris yapacağı çok kimsesi olmayan İsmet
Zeki’yi oldukça etkiler. “Annemin Ölümü” şiirinde, ölümünü kabullenemediği annesinin cenazesinde
kendinin ve babasının ruh halini yansıtır.
“Tadım tuzum anacığım
İki gözüm yüreciğim
Tutan elim söyleyen dilim
Neden bu yatış upuzun
Neden bu sessiz giysi?” (Eyuboğlu 1998: 143).
Şiirin devamında ise annesinin ardından evlerindeki, yaşamlarındaki hatta doğadaki dengelerin
bozulduğunu; güneşin ısıtmadığını, suyun katılaştığını dile getirir. Aynı zamanda annesinin adını
zikrederek onun hayatındaki değerini yansıtır.
Annesinden ona kalan birkaç tel saçla, çevresindeki anıların canlılığıyla ve ellerinin sıcaklığıyla
yaşadığını dile getirir. Sonunda annesine seslenir ve kalkarak bu ayrılığa son vermesini ister.
“Bende birkaç tel saçın ak
Çevremde anıların diri
Öptüğüm ellerin can dolu
Düşlerde yüzyüze senden uzak
Seninledir yaşadığım
Dünyam gözlerinde canlı
Seninle sıcak yatağım.
Yetti canıma kalk” (Eyuboğlu 1998: 145).
“Özlem” adlı şiirinde yılların onu büyütmesinin arka planında annesinin varlığının her daim onunla
olduğunu söyler. Annesini anılarında yaşatırken yokluğu ise özlemlerinde birikmiş birer acıdır.
“Boy çektiğim yılların uzağında annemin sesi
Geçmiş günlerimin kokuşlu yeşile çalan
Özlem oylumlarında birikmiş acı” (Eyuboğlu 1998: 40).
“Bulantılar” şiirinde ise anne ve babasının zihnindeki görüntüsünü mısralara şu şekilde taşır:
“Işıldar anamın yattığı yer
Yanıbaşında babamın sıcağı
Bir kocaman servinin altında…” (Eyuboğlu 1998: 61).
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Anne ve babasının mezarına ait izlenimlere yer verdiği bir başka şiir ise “Ağaçlar” adını taşır:
“Yeşildir annemin mezarını süsleyen selvi
Babamın mezarına gölge salan ağaç yeşildir.
Kocaman
bilmem hangi çağdan kalan” (Eyuboğlu 1998: 129).
“Varlıklara Türkü” de Maçka’nın, annesinin yattığı toprakların özlemini derinden duyar.
“[…]
İçimin gündoğusunda bir ışık
Boşalmışım bağlardan bütün
Anamın yattığı toprak tüter gözümde
Nerde Maçka nerde çözük İstanbul
Uzaklığın silinen anlamı
Uzatsam tutarım elimi
Meryemana dağlarının en yüce doruğunu” (Eyuboğlu 1998: 104).
Annesinin ölümünde duyduğu acıyı yıllar önce kardeşi Nebahat’in ölümüyle de yaşamıştır.
Beraber büyüdükleri Nebahat’in ölümü adeta İsmet Zeki’yi yıkar. “Nebahat” adlı şiirinde bu üzüntüsünü
oldukça yoğun bir şekilde dile getirir. Şiirin ilk mısralarında öncelikle kardeşini tanıtır:
“En küçük kardeşim sarıyla kumral arası
“Tekne kazıntısı” dediğimiz evcek
Gülerken bakan ağlar gibi
Boncuk mavisine çalan donuk gözlerin
Nebahat.” (Eyuboğlu 1998: 137).
Kardeşinin ölümüne bir ağıt olan bu şiir, hayatı hakkında birçok noktayı bizlere sunmaktadır.
İstanbul’a gidişini, ne kadar ayrı kaldıklarını ve kardeşine ilk hediyesini unutamaz. Aynı zamanda bu
mısralardan kaç kardeş oldukları bilgisine de ulaşılır.
“[…]
Unutamadığım ilk İstanbul dönüşüm
Sekiz ay süren ayrılığımız
Mavi boncuklu bilezik getirdiğim gün
Nezahat’a bir de sana yaylaya
Boynuma sarılan çocuk kolların ne sıcaktı
Nebahat.
Bütün “g”leri “ç” söylediğin
Çocuk dillerin en güzeli
Annemin babamın en çok sevdiği
Beş kardeş içinde beş parmağın en küçüğü
Büyümüş de küçülmüş aklınla
Nebahat.” (Eyuboğlu 1998: 137).
Kardeşi Nebahat’in ölüm gününü ve içinde yaşadığı üzüntüyü mısralarına ise şöyle yansıtır:
“[…]
1939 du kara gün mayıs sonu
Ablam, Nezahat bir de sen
Üç kardeş yoksulluğu giyinmiş Maçka’da
Bir akşam üstü Hanlar’ın yanında
Bir otomobil “15 Rize” düğümlendi yaşam
Yollar üstünde sıcacık kanların
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Nebahat.” (Eyuboğlu 1998: 138).
Kardeşinin ölümünün ardından geçen yıllara rağmen acısı katlanmakta, kimsesizliği sürmektedir.
Bunda çocukluğunun kardeşi işe beraber geçmiş olmasının etkisi vardır.
“[…]
Kırk bir yıl geçmiş aradan
Kanıyor büyüyen çocukluğun
Dağınık sarı saçların gözlerin ıslak
Ellerimde sıcaklığın kara bir gül gibi
Acıyor mu yaraların daha
Nebahat.” (Eyuboğlu 1998: 140).
Şair babasının mesleği sebebiyle İstanbul’a gider. Lise ve üniversiteyi burada okur. Bu süreç
içerisinde İstanbul’u tanıma fırsatı bulan şair, İstanbul’un çeşitli semtlerine ait manzaralarına ve orada
yaşadığı anılara şiirlerinde yer verir. “Çayırcılar” şiirindeki şu mısralar onun okul çağlarındaki anılarını
yansıtır:
“Okuldan kaçtığım Nakşbendi Tekkesi’nde
“Hu” çektiğim günler geceler Fatih’te
“Bu oğlan adam olmaz” diyen babam
Bakışlarıyla beni kucaklayan ısıtan anam” (Eyuboğlu 1998: 156).
İlk aşk deneyimini yeşil ağaçlar altında ders çalıştığı Gülhane Parkı’nda yaşayan şair bu anılarını
“Ağaçlar” şiirinin mısralara şöyle taşır:
“[…]
Yeşil ağaçlar altında ders çalışırdım
Gülhane Parkı’nda bir mayıs kuşluğunda başlamış
Aşıklığım severim ağaçları” (Eyuboğlu 1998: 129).
Uzun yıllar çalıştığı Meydan-Larousse’deki izlenimlerine ise “Kalıntılar” şiirinde yer verir.
“ ‘Meydan-Larousse’ da
Akşamın dördüne doğru
Güneş uzaklaşıyor penceremden
Çocuklar çalışıyor
Kimi okuyor kimi yanlış arıyor basılmış
Sarı kâğıtlar üzerinde” (Eyuboğlu 1998: 60).
Şair henüz ilkokul çağında bir çocukken “Çay” şiirinde çayın geçmişi üzerinden anılarına yer verir.
“[…]
Benim çocukluğumda çayla kahvaltı bilmezdi
köylüler,
Kahvelerde, varlıklı konaklarında geçerdi çay…
Bir gün dördüncü sınıfında ilkokulun
Kasımpaşa’da
Kartopu oynamıştım arkadaşlarımla.” (Eyuboğlu 1998: 181).
“Lâleli Kahvesi” şiirinde İstanbul’un kahvelerine de zaman zaman uğradığı görülen İsmet Zeki,
burada olduğu anlarda geçmişini anımsadığını dile getirir.
“Lâleli’de bir çay içtim ağaçlı kahvede
Sararmış yapraklar, sarmaşıklar altında
Ekim akşamlamıştı bir gün daha
Seni düşündüm
Dolaştım geçmiş yılları bir bir
Anladım yaşadığımı
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Bir elinde anıların
Birinde çocukluğum..” (Eyuboğlu 1998: 31).
İstanbul’un Beyoğlu semtinde bulunan Çiçekpasajı’na gittiğini anımsayarak o günlerin tazeliğini
koruduğunu “Çiçekpasajı” şiirinde dile getirir.
“Çiçekpasajı çökmeden önce
Seninle gitmiştik oraya
Tiyatro dönüşü bir gece
Ben votka içmiştim sen bira
Salata, peynir, hamsi tavası
Bugün gibi gözlerimin önünde” (Eyuboğlu 1998: 118).
İstanbul’da bile Maçka’nın ve yaylaların özlemini çeker. “Benden Ayrı” şiirinde;
“Vatan Caddesinde Luna Park’ın karşısında
Bir kahvedeyim
Kahve değil
Kendime yeni bir dünya kurduğum yerdeyim
Arabalar geçiyor önümden
Ben Maçka’yı düşünüyorum
Bir yayla kokusu getiren anılar
İplik iplik sökülür belleğin yumağından” (Eyuboğlu 1998: 88).
Şiirlerinde otobiyografik unsurlardan bazıları da akrabaları ve dostlarıyla aralarındaki ilişkilerin
yansıdığı mısralarda görülür. “Bedri Rahmi” adlı şiirinde akrabası olan Bedri Rahmi Eyuboğlu, sanatçı ve
insan yönüyle şairin mısralarında yer alır.
“Renklerden kurulu bir dünya
Işıklar, sevgiler, sevgililer
Ne bir avuç bulut
Ne bir tutam sis
Soluğu yeşil kokar
Gülüşü mor mu mor
Ne ben söyleyim bunu ne sen sor
Bir kucak özlem bize kalan
Yalandır avunduğumuz yalan
Sevmekten sevilmekten ötesi
Yaşamak bir yorum
Türkülere karıştın Koca Reis….” (Eyuboğlu 1998: 53).
“Çocuk” adlı şiirinde;
“İçelim dedik üçümüz Kumkapı’da
Orhan Kemal arkadaşı bir de ben” (Eyuboğlu 1998: 166).
mısraları şairin Orhan Kemal ile olan yakın ilişkisini ortaya koyar.
Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin önemli aydınlarından biri olan Sabahattin Eyuboğlu da şairin
akrabalarındandır. Onun aydın kişiliğinin arka planını şu mısralar ile dile getirir:
“[…]
Sabahattin bir tutam sarı çiçek
Anadolu kırlarından
Hititöncesinden Atatürk’e
Bir ışık yumuşaklığında gelen
Duygusallığın üstünden akan us.” (Eyuboğlu 1998: 133).
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İsmet Zeki’nin 33 yaşında iken Bedri Rahmi’nin öğrencilerinden birinin sevgilisi olduğu da şu
mısralarda açıkça görülmektedir:
“[…]
Bir de yıl 1958 Alman kızı Dönte
Bedri Rahmi’nin öğrenci
El ele gezdiğimiz” (Eyuboğlu 1998: 177).
1. 3. İsmet Zeki ve Alevi-Bektaşilik

Anadolu uygarlıkları ve inanışları, halk edebiyatı, Türk dili, tasavvuf edebiyatı ve tarihi, tarikat
kültürü gibi pek çok alanda araştırma ve incelemeler yapan İsmet Zeki, Alevi-Bektaşi kültürü üzerine de
araştırmalar yapmış, şiirlerinde de konuyla ilgili unsurlara yer vermiştir.
Onun “Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm… Nasıl Geçersen Geç!” adındaki kitabında toplam 80 şiir vardır.
Kitabın içindeki “Dilden Tele Deyişler” başlıklı bölümünde yer alan 30 şiir, Alevi-Bektaşi inancı etrafında
şekillenmiş konuları içermektedir. Özellikle “Nefes”, “Biz Alevci Bacılara”, “Hacı Bektaş Ocağı”, “Hacı
Bektaş Meydanında” ve “Kırklar Meclisi” adındaki şiirleri hem isim hem de içerik bakımından AlevîBektaşî inançları ile ilgilidir.
Bu şiirlere bakıldığında namaz, oruç ve zekât gibi herkesin görebileceği ibadetleri yapmak yerine
sadece insanın kendi gönlü ve varlığıyla Allah’a ibadet etmesi gerektiği, Allah’ı kendi varlığında bulma gibi
çeşitli konular işlenmiştir. “Olduğum” adındaki şiirinde geçen;
“Bir canla birleşir yediler kırklar
Her insan gönlünde bir dünya saklar
Gönülde karışmaz karalar aklar
Sorulmaz ya kul ya sultan olduğum” (Eyuboğlu 2006: 53).
dizeleriyle Alevî-Bektaşî inancında önemli bir yer teşkil eden yediler ve kırklar kavramlarına yer
verilmiş ve bu yolu tercih edenlerin sorgulanmadan kabul olunacağını da ifade etmiştir. “Doğru Ol”
başlıklı şiirinde ise;
“Namazla niyazla pek oyalanma
Yatmakla kalkmakla insan olunmaz
Camide mescidde dolaşıp durma
İnsandan başka bir Kur’an bulunmaz” (Eyuboğlu 2006: 54).
dizeleriyle İsmet Zeki Eyuboğlu Alevî-Bektaşîliğin tasavvuf inancını ifade eder. Buna göre Allah’a
yapılan ibadet sadece camide namaz kılmakla sınırlı değildir, asıl ibadet insanın kendi varlığında Allah’ı
bulması ve ona sürekli şükür halinde olmasıyladır. O, “Tanrı Candadır” isimli şiirinde de “Kur’an namaz
oruç hepsi insanda / Tanrı düğümlenmiş incidir canda” (Eyuboğlu 2006: 58) dizeleriyle de aynı şeyleri
ifade eder. “İnsanın Değeri” adlı şiirinde ise hem Alevî-Bektaşîler hem de bütün İslam dünyası için büyük
bir üzüntüye ve hüzne sebebiyet vermiş olan Kerbela’da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini ve bu nedenden
ötürü Alevî-Bektaşîlerin yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği duyguları dile getirir:
“Kerbela gününde çattık belaya
Gönlümüz kırıktır Mevla’ya
Ne Âdem’e kuluz, ne de Havva’ya
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Kimseye bükülmez kolumuz bizim” (Eyuboğlu 2006: 57).
Alevî-Bektaşî şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirler olan “nefes” nazım türüyle bir şiir kaleme almıştır.
“Nefes” başlığını taşıyan bu şiirde şair, yine namaz kılmayı ve hacca gitmeyi ele almış ve insanın öncelikle
çevresine bakıp Allah’ın varlığını ve kudretini görmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Asıl ibadetin bu
şekilde davranarak yapılacağını söyler:
“Ey gönül yorulma Hac yollarında
Yalandır kitabın dediği yalan
Bir kez gelir insan bu konaltaya
Eğilip doğrulma çevreyi dolan” (Eyuboğlu 2006: 59).
Alevî-Bektaşîler için “mum söndü” adı altında yapılan çirkin iftiralara İsmet Zeki Eyuboğlu “Önce”
başlıklı şiirinde yer vermiştir:
“Derviş Kerem der ki bunlar ne demek
Fili karıncaya ata bindirmek
İmanın evinde mumu söndürmek
Boz eşek ağılda kalmadan önce” (Eyuboğlu 2006: 62).
Alevî-Bektaşîler genellikle Hz. Ali’yi On İki İmamdan biri olarak “İmam Ali” ifadesiyle anmaktadırlar.
İsmet Zeki Eyuboğlu “İçtiğimiz” başlıklı şiirinde Hz. Ali sevgisini ifade etmiştir:
“İmam Ali dediğimiz
Canla başla sevdiğimiz
[…]
Ali’yi sevmeyen gülmez
Özü olgunluğa ermez” (Eyuboğlu 2006: 66).
Alevî-Bektaşîlerde Hacı Bektaş Veli pir olarak kabul edilir ve büyük önem verilir ve şiirlerinde de
çoğunlukla ismi zikredilir. İsmet Zeki Eyuboğlu da “Biz Alevci Bacılara”, “Hacı Bektaş Meydanında” ve
“Hacı Bektaş Ocağı” şiirlerinde Hacı Bektaş Veli’yi ve öğretilerini anmıştır.
1. 4. Karadeniz Aşk Türküleri

Gençliğinden beri türkülere aşina olan şair, derlemeler yapmış ve bunları 1959’dan sonra on yıl
boyunca “Türk Folklor Araştırmaları Dergisi”nde yayınlamıştır. Bunlar sonradan “Karadeniz Aşk Türküleri”
adıyla kitaplaşmıştır. Türküleri öyküleri ve yapılarıyla değerlendirerek yayınlayan şair, gerek hayatında
gerekse eserlerinde bu türkülerden çokça yararlanmıştır. “Türküler söylendikleri yörenin özelliğini,
yaşama biçimini, insan davranışlarını, ilişkilerini, sevgi olaylarını dile getirir. […] Bir Karadeniz türküsü ile
bir Güneydoğu Anadolu türküsünü yan yana koyma olanağı yoktur. Kuruluş, konu, dil birden ayrılır,
belirgin bir başkalık gösterir. Bu başkalık halk şiirinin türlenmesini sağlamıştır” (Eyuboğlu, 2008: 8).
Karadeniz türkülerinde bir inanç ve dil sınırlaması yoktur. İnsan değerlerinin üzerinde konumlanır.
Türkünün içinde aynı anda birkaç dil olabilmektedir. Yaşanılan coğrafya türkünün içinde geniş yer bulur.
Sevgiliye duyulan özlem anlatılırken bazen dağlarla bazen de denize seslenilir. Sevgili boyunun uzunluğu
bakımından fındık çubuğuna benzetilir.
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“Acabatun tütüni
Ne hat gelur havana
Funduk çubuğu gibi
Boyin aldi tavana” (Eyuboğlu, 2008: 19).
Türkü Karadeniz insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkünün yanına bir müzik enstrümanı olan
kemençe ve yöresel halk oyunu horon da eklenince ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Türkü söyleme
ihtiyacı her zaman insanın duygularını ifade etmek istemesinden kaynaklanmıştır. Türkü bir gönül
eğleme aracıdır.
“Türkü türkiyi eğler
Türküyi dertli söyler
Türkü sevda getirmez
Derde göğnini eğler” (Eyuboğlu, 2008: 31).
Türkü, kemençe ve horon birbirinin yankı ve yansımasıdır. Her yöre insanın kendine özgü bir
mizacı vardır. Karadeniz insanın mizacını en iyi şekilde yansıtan halk oyunu horondur. “Horonun
böylesine kıvraklığı Karadenizlinin yaratılışı ile sıkı sıkıya ilgilidir. Karadenizli sinirli, erken kızan, yerinde
duramayan, atılgan, gövde yapısı bakımından oynak, sürekli devinme içinde bulunan çalkantılı kişidir.
Konuşurken, eğlenirken elleriyle, kollarıyla, ayaklarıyla boyuna davranışlarda bulunur. Bütün gövdesi ile
konuşur Karadenizli” (Eyuboğlu, 2008: 41).
Karadeniz aşk türküleri sevdiğine kavuşmayı isteyen, aşkın her halini ifade eden sınırsız bir söz
dağarcığını sahip halk yaratmalarıdır. Bunlar sadece düşüncede kalmaz, mutlaka yaşamın içinde kendine
yer bulur. Bu türküler yapmacıklıktan uzak, bencil olmayan halk düşüncelerini ifade eder. Âşık sevdiğinin
başkasıyla evlenişini, ona kavuşamayışını türkü ile anlatır. Senem Kız adlı türkü buna örnektir. Senem iki
Cuma sonra Hasan ile evlenecektir.
“Hasancuk dedukleri
O da bir garip uşak
Daha on üç yaşinda
Yüzü gülden yomuşak
Benum sevduğum yara
O nasi sarilacak
Haber ettum yengeme
Arada gan olacak” (Eyuboğlu, 2008: 120).
Âşığın hovardalığı, sevdiğinin suya gidişi, başlık parası, yaşarken sevdiğine kavuşamayış ve askere
giderken sevdiğinden ayrılmak gibi konular Karadeniz aşk türkülerinin içeriğini oluşturmaktadır.
Sonuç

İsmet Zeki Eyuboğlu yüzün üzerinde kitap yazmış, hayatını yazı ve kitaplarıyla kazanmış bir
değerdir. İnanç tutarsızlıklarının yanında insani ilişkilerinde de zaman zaman dalgalanmalar olmuştur.
Ancak onun insan, Tanrı, doğa ve kültüre felsefi anlamlar yüklemesi, coğrafyayı tarihle tanımlaması
dikkate değerdir. O, insana soy, din, ırk gibi pencerelerden değil zamanı sınırlı, imkânları sonsuz, gıdası
sevgi olan bir varlık olarak görmüştür. En başta kendisi ve ailesi olmak üzere herkesi eleştirebilecek kadar
açık yürekli olan şair, başta Maçka olmak üzere Anadolu’nun çoğu yerini gezmiş, doğayla barışık bir ömür
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geçirmiş rinddir. Şiirlerinde hayatıyla araştırma, inceleme ve derlemelerinden izler görülür.
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Meslek Seçiminde Etkili Faktörler ve Yaş Bakımından Kariyer Uyumu ve Mesleki Kimlik
Fikret Sözbilir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Bildiri No: 52 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Kariyer uyumu, bireylerin çalışma yaşamlarında öngörülmeyen gelişmeler karşısında bireysel kariyer
planlarını geliştirebilmeleri ve bu durumlara uyum gösterebilmeleri için önemlidir. Mesleki kimlik ise
kariyer uyumunun geliştirilmesinde önemli bir unsurdur. Bu çalışma, meslek seçimini etkileyen faktörler
ve yaşın kariyer uyumu ve mesleki kimlik üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. Ayrıca, meslek
seçimini etkileyen faktörler ve yaşın kariyer uyumu ve mesleki kimlik üzerindeki olumlu veya olumsuz
etkisini gösteren sonuçlara bağlı önerilerde bulunmaktır. Bu alan çalışmasında anket yoluyla Artvin
Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF’ de öğrenim gören 214 öğrenciden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler,
SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiş ve bulgular açıklanmıştır. Bulgular, meslek seçimini etkileyen
faktörlerin kariyer uyumu ve mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir.
Aynı zamanda, yaşın mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu, diğer taraftan kariyer
uyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir.
Abstract
Career adaptability is important for improving the career plan of the individual in case of unforeseen
developments in the business life and for adapting to this situation and developing his/her career.
Vocational identity is an important element that improves career adaptability. This study examined the
impact of factors affecting vocational choice and age on career adaptability and vocational identity. In
addition, it is aimed to provide recommendations, based on results regarding positive or negative effect
of factors affecting job choice and age on career adaptability and vocational identity. In this empirical
study, the data were gathered by means of a questionnaire from 214 participating students in Artvin
Coruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences in Turkey. Data were
subjected to analysis with SPSS 24.0 software and explained the findings. The findings showed that
factors affecting vocational choice has a significant and positive impact on career adaptability and
vocational identity. Also, age has a significant and positive impact on vocational identity on the other
hand it has not a significant impact on career adaptability.
Giriş
Bireyin iş ve meslek yaşamında şimdi ve gelecekteki olası değişimleri yönetebilmesi onun için önemli bir
içsel kaynağı barındıran psiko-sosyal bir yapı olarak kabul edilen kariyer uyum yeteneği (Porfeli ve
Savickas, 2012, s. 749) kariyer yolunda esnekliği de ifade eder. Hall (1996, s. 8) tarafından 21. Yüzyılın
kariyer uygulaması olarak kabul edilen esnek kariyer (protean career), kariyer planının kariyer yolunda
birey tarafından durum değiştikçe güncellenmesini ifade eder.
Kariyer uyum yeteneği, Savickas (1997, s. 254) tarafından “göreve hazırlanma ve görev alma sürecinde
öngörülebilen görevlerle ve iş ve çalışma koşullarındaki değişikliklerden kaynaklı öngörülemeyen
düzenlemelerle başa çıkmaya hazır olma” diye tanımlanmıştır.
Mesleki kimlik alanında yapılan araştırmalarda mesleki kimlik; bireyi kariyeri ile ilgili karar verme
sürecinde kendisine iyi bir rehber olarak destekler (Holland, Gottfredson ve Power, 1980). Mesleki
kimlik; mesleki ilgi, hedef ve yeteneklerin istikrarlı bir motifi olup bu motifin yaşamsal süreçte edinilen
deneyimlerle bütünleşmesiyle oluşur (Holland vd., 1980). Mesleki kimliğin geliştirilmesi bireyin mesleki
açıdan ilgisinin, farkındalığının, kararlılığının ve geçimini sürdürebileceğine dair özgüveninin
güçlendirilmesi ile mümkün olur (Gupta, 2015, s. 81). Literatürde mesleki kimlik ve kariyer uyum
yeteneği etkileşimine ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Savickas (1993), bireylerin mesleki kimliği ne
kadar güçlü ise kariyerleri konusunda o kadar erken karar verebildiklerini vurgulamıştır. Pociute vd.’nin
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(2014, s. 59) 518 meslek lisesi öğrencisi üzerinde yapmış oldukları bir çalışmanın sonucunda demografik
değişkenler (yaş, cinsiyet, sınıf vb.) ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır ancak kariyer uyum yeteneği ile mesleki kimlik arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
belirlemişlerdir. Negru-Subtirica, Pop ve Crocetti (2015) Romanya’da 1151 öğrenci üzerinde mesleki
kimlik ve kariyer uyum yeteneği arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yaptıkları araştırmada Pociute vd.’nin
(2014) elde ettiği sonucu doğrular şekilde demografik değişkenlerin kariyer uyum yeteneği ve mesleki
kimlik ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığını, buna karşın kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasında
anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğunu görmüşlerdir.
Bu çalışmanın amacı, kendileri için kariyer planları yapmaya çalışan ve iş yaşamına girmek üzere olan
üniversite öğrencilerinin meslek seçimlerinde etkili olan faktörlerin ve yaş değişkeninin kariyer uyum
yetenekleri ve mesleki kimlikleri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla
geliştirilen aşağıdaki hipotezleri test etmektir:
H1. Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin kariyer uyum yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi
vardır.
H2. Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.
H3. Yaş değişkeninin kariyer uyum yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.
H4. Yaş değişkeninin mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.
Yöntem
Araştırmada kapsamında, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF öğrencilerinden toplam 500 öğrenciye
dağıtılan anketler yoluyla toplanmıştır. Araştırmaya toplam 214 öğrenci katılmış olup katılım oranı %
42,8 olarak gerçekleşmiştir. Veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan 24
maddelik kariyer uyum yeteneği ölçeği Savickas ve Porfeli (2012) tarafından geliştirilmiş ve Kanten
(2012) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Araştırmada kullanılan diğer ölçek, Gupta vd. (2015) tarafından
geliştirilen 23 maddelik mesleki kimlik ölçeğinden faktör yükleri yetersiz olan 2 maddesi çıkarılarak 21
madde kullanılmıştır. Ölçekler Likert tipi ve 1-5 aralığında değerlendirilmiştir (1: kesinlikle katılmıyorum5: kesinlikle katılıyorum).
Bulgular
Demografik Bilgiler
Yapılan araştırmada, katılımcıların en yüksek oranla (%54,2) 21-25 yaş aralığında ve en düşük oranla
(%0,9) 31 ve üzeri yaş aralığındadır. Öğrencilerin meslek seçiminde etkili faktör olarak kendi seçimlerini
belirtmişlerdir (%74,3). Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Yaş Dağılımı ve Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörler
Yüzde Meslek seçiminde etkili olan
Yüzde
Yaş Grubu
Sayı
Sayı
(%)
faktör
(%)
17-20
88
41,1
Kendi seçimim
159
74,3
21-25
116 54,2
Ailemin yönlendirmesi
21
9,8
26-30
8
3,7
Arkadaşlarımın
2
0,9
yönlendirmesi
31 ve üstü
2
0,9
Mesleğin gelir durumu
14
6,5
Toplam
214 100,0
Mesleğin saygınlığı
18
8,4
Toplam
214 100,0
Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği
Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarını ve yüklerini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik testleri sonucunda Cronbach’s Alpha değerleri (α) yeterli kabul edilen
,70’in üzerinde olanlar ve faktör yükleri ,40’ın üzerinde olanlar analize dahil edilmiştir. Güvenilirlik faktör
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analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Faktör
Değişkenler
N
α
KMO
Yükleri
Kariyer
Uyum
24 ,92
,880- ,932 ,800
Yeteneği
Mesleki Kimlik

21

,89

,833- ,905 ,795

Yaklaşık χ2

df

Varyans
(%)

Anl.
(p)

718,118

6

81,947

,000

545,575

6

76,798

,000

Tek Yönlü ANOVA
Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ile Kariyer Uyum Yeteneği ve Mesleki Kimlik Arasındaki İlişki
Meslek seçimini etkileyen faktörler ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişkiyi tespit
etmek için ANOVA testi uygulanmıştır. Levene testi ile varyansların homojen olduğu görülmüştür (Kariyer
Uyum Yeteneği Levene İst.: 2,022; p>0,05 ve Mesleki Kimlik Levene İst.: 0,518; p>0,05). Yapılan analiz
neticesinde Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler ve
kariyer uyum yeteneği arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Aynı zamanda meslek seçimini
etkileyen faktörler ve mesleki kimlik arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Tablo 3
incelendiğinde öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik
üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda “Meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer
uyum yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H1 ve “Meslek seçimini etkileyen faktörlerin
mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H2 hipotezleri kabul edilmiştir. Yapılan Post-hoc
testi (Tukey HSD) testinde elde edilen ortalama farkı (OF) ve bu farkın anlamlılık düzeyi ile ilgili
sonuçlarına göre; demografik verilerde belirtilen yüzdelik oranın (%74,3) aksine kariyer uyumu yeteneği
bakımından meslek seçimini etkileyen faktörler arasından; kendi seçimine (OF=0,57; p< ,05), ailesinin
yönlendirmesine (OF=0,80; p< ,05) ve arkadaşlarının yönlendirmesine (OF=2,20; p< ,05) göre mesleğin
saygınlığının daha yüksek ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mesleki kimlik bakımından meslek
seçimini etkileyen faktörler arasından; kendi seçimine (OF=0,52; p< ,05) ve arkadaşlarının
yönlendirmesine (OF=1,48; p< ,05) göre mesleğin saygınlığının daha yüksek ve anlamlı olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 3. Meslek seçiminde etkili olan faktörler ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişki
(ANOVA Testi)
Kareler
Kareler
PDeğişkenler
sd
F
toplamı
ort.
değeri
Gruplar
12,549
4
3,137
4,474 ,002
arası
Kariyer Uyum Gruplar
146,552 209
,701
Yeteneği
içi
Toplam

Mesleki Kimlik

Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam

159,101

213

6,601

4

1,650

109,510

209

,524

116,112

213

3,150

Bağımlı değişken: Meslek seçiminde etkili olan faktörler
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Yaş ile Kariyer Uyum Yeteneği ve Mesleki Kimlik Arasındaki İlişki
Yaş ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek için uygulanan ANOVA
testi kapsamında Levene testi ile varyansların homojen olduğu görülmüştür (Kariyer Uyum Yeteneği
Levene İst.: 2,153; p>0,05 ve Mesleki Kimlik Levene İst.: 1,389; p>0,05). Tablo 4 incelendiğinde
öğrencilerin yaşının kariyer uyum yeteneği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05), buna karşın
yaşın mesleki kimlik üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Buna göre; “Yaşın kariyer uyum
yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H3 hipotezi reddedilmiştir. Diğer taraftan “Yaşın
mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H4 hipotezi kabul edilmiştir. Yapılan Post-hoc
testi (Tukey HSD) testinde yaş bağlamında çoklu karşılaştırmalarda kombinasyonlar arasında yeterli
sonuç bulunmamıştır.
Tablo 4. Yaş ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişki (ANOVA Testi)
Kareler
Kareler
PDeğişkenler
sd
F
toplamı
ort.
değeri
Gruplar
16,321
14
1,166
1,625 ,075
arası
Kariyer Uyum Gruplar
142,780 199
,717
Yeteneği
içi
Toplam

Mesleki Kimlik

Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam

159,101

213

14,809

14

1,058

101,303

199

,509

116,112

213

2,078

,014

Bağımlı değişken: Yaş
Sonuç
Araştırmada yapılan tek yön ANOVA testi sonucunda meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer uyum
yeteneği ve mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiş ve araştırmanın birinci
(H1) ve ikinci (H2) hipotezleri kabul edilmiştir. Ayrıca yaş ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik
arasındaki ilişkinin analizi sonucu, yaşın kariyer uyum yeteneği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını,
buna karşın yaşın mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğunu ortaya çıkarmış ve
araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) reddedilmiş, dördüncü hipotezi (H4) hipotezi kabul edilmiştir.
Demografik verilerde meslek seçiminde etkili olan faktörler arasında “kendi seçimim” diyenlerin %74,3
oranıyla en yüksek değeri ifade etmesine karşın söz konusu faktörler arasındaki önceliği belirlemek üzere
yapılan çoklu karşılaştırma (Post hoc-Tukey HSD) testleri sonucunda ise üniversite öğrencilerinin meslek
seçiminde mesleğin saygınlığının en önemli ölçüt olarak görmeleri hem kariyer uyum yeteneği hem de
mesleki kimlik bağlamında önemli ve anlamlı bulunmuştur. Öte yandan yaş değişkeninin kariyer uyum
yeteneğinde etkili bir faktör olmadığı, ancak mesleki kimliği olumlu ve anlamlı etkilediği anlaşılmıştır.
Bu bakımdan mesleğin saygınlığının meslek seçiminde en etkili faktör olduğu ve aynı zamanda
kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik oluşması ve şekillenmesinde katkı sağladığı, yaşın ise sadece
mesleki kimlik oluşmasında etkili olduğu dikkate alınarak kariyer yolu oluşturulması yararlı olacaktır.
Araştırmanın Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF ile sınırlı olması çalışmanın kısıdını oluşturmaktadır.
Sonraki araştırmaların sonuçlarının genelleştirilebilmesi için daha geniş katılımlı yapılması
önerilmektedir.
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Tarih ve Gerçek İnşasında Televizyon: Kanuni Sultan Süleyman ve Döneminin Muhteşem
Yüzyıl Dizisindeki Temsili
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Bildiri No: 58 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Özet
Görsellik üzerine kurulu bu çağa ait dünyanın temsili kitle iletişim araçlarıyla sağlanır. Algının
dolayısıyla bilgilenmenin başat kaynağı kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle televizyon temsilin temsil
edilmesinde büyük bir öneme sahiptir. “An”ın tarihini kaydeden televizyon, biçim ve içerik koşullarını
zaman ve mekânı belirleme gücü ile ortak tarih anlayışını etkileme potansiyeline sahiptir. Yüzyıllar süren
tarihi geçmiş birkaç saate, bilinmeyen görsel gerçekliğe indirgenerek izler kitleye sunulmaktadır. Tarihe
ait önemli karakter olay ya da olguların anlatıldığı TV dizileri biryandan tarih hakkında bilgilenme ve
farkındalığın oluşmasını/artmasını diğer yandan döneme ait sosyo-kültürel özelliklerin anlaşılmasını
sağlamaktadır.
Bu çalışmada popüler kültürün öznesi olan kitle iletişim araçlarının tarihsel gerçeği/bilgiyi inşa
etme üzerindeki etkisi bağlamında Kanuni Sultan Süleyman ve döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl
adlı TV dizisinin tarih bölümü öğrencileri üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla Muhteşem Yüzyıl
dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman, siyasal aktörler, Harem, toplumsal ve kültürel yaşantı temsillerinin
tarihi gerçek/bilgisi ile ilişkisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri
ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak ortaya koyulacaktır.
Anahtar Sözcükler: TV, Diziler, Kanuni Sultan Süleyman, Tarih, Gerçeklik

Giriş
Kitle iletişim araçlarının izleyenler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar (Oktay, 1996:173181; İlal, 1995:22; Gökçe, 2002:161-176; Mattelart,1998:29-57) 1920'li sihirli mermi olarak da bilinen
kuram ile başlamıştır. İzleyiciyi edilgen gören bu kuram, kitle iletişim araçlarının aktardığı mesajların
herkese aynı şekilde ulaştığını, kitle iletişim araçlarının güçlü etkilere sahip olduğunu ve izleyenlerin
tutumlarını biçimlendirdiği görüşündedir. 1929 yılında Sinema Araştırma Konseyi'nin Payne Fonu
araştırmaları sinemanın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilerini göstermiştir. Orson Welles'in
1938'de Dünyalar Savaşı oyunun radyo dinleyicileri üzerindeki etkisini araştıran Cantril ise radyo
oyununu dinleyenlerin farklı etki düzeylerine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla İkinci Dünya
Savaşını izleyen yıllar mermi teorisinin etkisizliğinin kanıtlandığı, kitle iletişim araçlarının sınırlı etkileri
olduğunu bir dönem olmuştur. Bu dönemde özellikle televizyonun gündemde olmadığı bir dönemde
siyasal tercihlerin belirlenmesinde medyanın son derece sınırlı etkileri olduğu görülmüştür. Kitle iletişim
araçları izleyici/dinleyici/okuyucu kitleyi halihazırda niyet ettikleri eylemi gerçekleştirmek için harekete
geçirir, niyetlerini pekiştirir ve çok düşük bir oranda sadece medyanın etkileri doğrultusunda değiştirme
şeklinde ortaya çıkan 3 boyutlu etkilerdir. 1950'li yıllarda televizyonun giderek insanların gündelik
yaşantılarına dahil ettikleri bir iletişim aracı haline gelmesiyle yapılan araştırmalar çeşitlenmiştir. Sınırlı
etkiler olarak da isimlendirilen bu dönem çalışmaları kitle iletişim araçlarının etkilerinin kümülatif etkiler
olduğunu, sıklığın, tekrarın etki düzeyinde belirleyici olduğunu göstermiştir. Sonraki yıllarda yapılan
çalışmalar kitle iletişim araçlarının etkilerinin çok boyutlu olarak açıklanabileceğini göstermiştir. Kitle
iletişim araçlarının kısa vadeli bireysel etkileri sınırlı, uzun vadeli birikimsel etkileri ise hem bireysel hem
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toplumsal hem de kültürel açıdan önemlidir. Çünkü, kitle iletişim araçları ile aktarılan bilgi algılanır, birey
tarafından düşünce ve duygu boyutu ile yeniden anlamlandırılır, bu sayede oluşan tutumlar yeniden
gözden geçirilir, kıyaslanır. Bu noktada gerçeğin zihnimizde oluşan imgeleri bizim yeni tutumlarımızı
oluşturur (Becker, 1983'den aktaran Oktay, 1996:181).
Bu noktada kitle iletişim araçlarının en belirgin etkisi bilgilenmenin başat kaynağı olarak
gerçekliğe dair algılarımızı oluşturmasıdır. Özellikle televizyon günümüzün hala en yaygın kullanılan
iletişim aracı ve ekran kültürünün baş aktörü olarak bireysel ve toplumsal gerçeğin inşasında çok büyük
rol oynamaktadır. Bu çalışma televizyon ve daha özelinde dizilerin günümüzün dijital toplum ve birey
karşılaşmasında gerçeğin inşasındaki rolünü araştırmayı hedeflemektedir.
1.1. Kültürlenme ve Toplumsallaşma Aracı Olarak Televizyon
Tüm teknik ve teknolojileri de kapsayan kültür bir konuşmadır (Postman, 2004:15) ve iletişimin
kendisidir. Sosyal yaşamı ve kültürü, fiziksel, sosyal ve soyut düzeydeki ortak semboller aracılığı ile
kurulan iletişim mümkün kılmaktadır. Toplumsal süreçte sürekli olarak yeni semboller yaratılır,
benimsenir, değiştirilir ya da terk edilir. İşte bu kültürel sembolleri oluşturan, biçimlendiren, yayan
dolayısıyla bireysel, toplumsal ve kültürel gerçeği üreten başat aktörler kitle iletişim araçlarıdır.
Mcluhan'a göre olaylara kültür aracılığıyla bakmanın en açık yolu o kültürün konuşma araçlarını
gözlemektir (Postman, 2004:17). Bu tür bir gözlem hiç kuşkusuz kültürlenme ve toplumsallaşma
süreçlerinde kendi içinde dinamik bir ekosisteme sahip olan kitle iletişim araçlarının işlevlerine
bakıldığında toplumsallaşma, eğlence, siyasal olarak bir yönlendirmenin olduğu görülmektedir.
Diğer iletişim araçlarından daha farklı bir içerik talep eden televizyon konuşmayı bize sözcüklerle
değil görüntülerle aktarmaktadır. Televizyon aracılığıyla medyanın aktardığı imgeler yaşantıyı bizim
yerimize sınıflandırmakta, sınırlandırmakta ve anlamlandırmaktadır. Dolayısıyla medya aslında kültürün
içeriğini yaratmaktadır.
Kitlelerin kitle iletişimine katılmalarının daha özelinde insanın televizyon izleme gerekçesini
sorgulayan Oskay'a göre (1993:333) geçmiş yıllarda katerallerin oluşturduğu toplumsallaşmayı bugünün
dünyasında diziler yapmaktadır. Yine O'na göre bu tür yayınlar "bellek edindirme" değil, "haklılaştırma"
araçlarıdır. Dış gerçekliğin anlaşılmasını sağlamak yerine insanın kendi gerçeklerini haklılaştırırlar.
Eğlencenin ötesine geçerek tarihi yemekte, tüketmekte, çarpıtmakta, yeniden kurgulamakta, gönlünün
istediğince değiştirmekte ve tarih televizyonun karşısında kendini savunamaz duruma düşmüş
bulunmaktadır (Oskay, 1993:333).
1.2.Filmlerde Üretilen/Gerçeklik İnşası Üzerine
İnsanın kültürlenme macerası içinde tanıştığı ve deneyimlediği gerçek olgusu, kültürün insana
dair koşullarından bağımsız düşünülemez. Duyularla algılanan fiziki bir unsur olarak kültürün oluşturduğu
imgeler/imajlar duyuların ötesinde gerçeği ifade edişimizi belirler (Yazıcı, 1997: 17). İmgeyi ya da imajı
oluşturan göstergelerin çözümlenmesi bu nedenle son derece önemlidir. Çünkü medya materyalinde
işlenen göstergelerin aktardığı anlamın keşfi ortak kültürel kodların varlığına işaret ettiği gibi bu kodların
neler olduğunu da göstermektedir. Medya üzerine çalışmak eylemlerimizi belirleyen değerler ve inançlar
ile ilgilidir. Nasıl düşündüğümüz ve yaşamlarımızı nasıl sürdürdüğümüz hakkındaki gerçeklerin önemi ile
ilgilidir. Bu nedenle medya içeriği ile ilişkimiz de aslında onun gerçekçiliğine bağlıdır (Burton, 1995: 119).
Burton'a göre medya materyalinde işlenen gerçeklik, inanılır/güvenilir olanın daha çok ciddiye
alınması ve fikirlerinin daha kolay kabul edilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Medya içeriğinin dünyayı
bizim bildiğimize benzer bir şekilde yansıtması, akla yakın/olanaklı olması, biz oradayken olduğuna dair
fiziksel bir gerçeklik taşıması, inançlar ve değerler olarak yakınsanması gibi kavramlar gerçekliğin doğasını
belirleyen unsurlardır. Dolayısıyla gerçekçilik, örneğin arka planın ne kadar doğru resmedildiğine,
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insanların davranışlarının ne kadar inanılır olduğuna, anlatılan hikâyenin gerçekleşme olasılığına, inanç ve
değerlerin doğru bir şekilde belirtilmesine bağlıdır (Burton, 1995:119-120). Neyin gerçek olduğuna ilişkin
düşüncelerimiz kültürel deneyimler, gerçek yaşantımız ve medya tarafından biçimlenir.
Kuçuradi'ye göre gerçeklik, insan eylemlerine dair bilgiye ya da uydurmalara dayanır (2012:8).
Her medyanın gerçekliği kurma ve aktarma biçimi ise farklıdır. Giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde
oluşan içerik ya da anlatı ile oluşan içeriğe yeniden biçim verilerek gerçekliğin yeniden inşa edilmesi
anlatı ve kurgu arasındaki bağıntıya dikkat çeker. Dahası aslında medya düzeni içinde herşey anlatının
kurgulanmış halidir. Bir üretim ve süreci söz konusudur. Öte yandan medya içeriğinin konusu ne kadar
kurgulanmış olursa olsun amaca uygun bir biçimde üretilmişse gerçekliği ya da gerçeklik olasılığı da bir
gerçeği ifade eder. Gerçek olarak algılanan her üretim ya da ürünün amacı aslında bir mesaj iletmektir.
Bu da gerçeklik ile kurgu arasındaki ilişkiyi tanımlayan unsur mesajın amacıdır.
2.1.Kanuni Sultan Süleyman ve Döneminin Muhteşem Yüzyıl Dizisindeki Temsili: Tarih Bölümü Öğrencileri
Üzerine Bir Etki Analizi
Tarih öğretme konusunda filmlerin kullanılması Formwalt’a göre yaratıcı bir yaklaşım olarak kabul
edilmektedir. Bu amaçla yapılmış filmler izler kitlenin tarihi döneme ait tarihsel süreçleri, o dönemin
kültürel yapısını anlamasını daha da kolaylaştırmakta ve böylelikle tasvir edilen dönemi yaşıyor hissi
uyandırarak duygusal bir bağ kurulmasını sağlamaktadır.Yine Formwalt, filmlerin tarihsel süreci
anlamada yardımcı bir materyal olabileceğini; ancak bu filmlerin kesinlikle öğrenmenin yerini almaması
gerektiğini söylemektedir (Formwalt, 2002). Kuçuradi de tarihsel olayların film üzerinden aktarılması
konusunda doğrudan deneyimlenemeyen, görülemeyen, yaşanamayan bir sorun, bir yaşantı, bir değer
ya da eylem olanağı çerçevelenerek yeniden deneyimlemek için bir imkan yaratılmış oluyor (Kuçuradi,
2012:10).Bu doğrultuda, tarih ve gerçek inşasında televizyon dizilerinin rolünü ortaya koymayı
amaçlayan bu çalışmada öncelikle Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın izni
doğrultusunda Muhteşem Yüzyıl Dizisi’ni izleyen Tarih Bölümü son sınıf öğrencileri arasında araştırmaya
gönüllü olarak katılım sağlamak isteyen öğrenciler belirlenmiş ve bu öğrencilerden izin formları
alınmıştır. Yaşları 22 ila 31 arasında değişen 8 kadın ve 3 erkek toplamda 11öğrenciyle derinlemesine
mülakat yapılmıştır. Tarih Bölümü öğrencilerinin tarih bilgilerine dayanarak yapılan derinlemesine
mülakat ile birlikte Kanuni’nin gerçek tarih ve diziyle oluşturulan tarih algısı arasındaki fark, dizinin tarih
öğretmede bir etkisinin olup olmadığı sorularına yanıt aranmıştır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi
Muhteşem Yüzyıl Dizisi; 5 Ocak 2011 yılında gösterime başlamış ve 11 Haziran 2014'te
139.bölümü ile final yapmıştır. 46 ülkede yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi izleyici sayısını 204 milyon
kişiye çıkartmıştır.
Muhteşem Yüzyıl Dizisi’ni izleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
son sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilmiştir.Yaşları 22 ila 31 arasında değişen 8 kadın ve 3 erkek
toplamda 11 öğrenciyle derinlemesine mülakat yapılmıştır.Bu çalışmada popüler kültürün öznesi olan
kitle iletişim araçlarının tarihsel gerçeği/bilgiyi inşa etme üzerindeki etkisi bağlamında Kanuni Sultan
Süleyman ve döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl adlı TV dizisinin tarih bölümü öğrencileri üzerindeki
etkisi araştırılacaktır.
2.3.Araştırmanın Bulguları
Öğrencilere ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman deyince ilk akıllarına gelen ve zihinlerinde canlanan
Kanuni Sultan Süleyman algısını sorduğumuzda verdikleri cevaplar; “kanun, heybet, ihtişam, fetihler,
yükseliş ve çöküş, Osmanlı İmparatorluğunun zirvesini yaşayan padişah, cihan imparatoru, Yavuz Sultan
Selim’in hazırlıklarının vuku bulduğu dönem padişahı, güçlü, otoriter, manevi yönü olan, övülmeyi seven,
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Büyük İskender’den sonra dünyaya hâkim olan sultan, savaşçı ve karizmatik lider, aşırı kudretli ve adalet
sağlayıcı, Avrupa sınırına dayanan ve en uzun yaşayan padişah, kara imparatorluğu olmasına rağmen
deniz ve okyanus fatihi bir padişah” olmuştur.
Dizinin yayınlandığı dönemde çoğu lise öğrencisi olan katılımcılar diziyi izleme gerekçesi olarak
“tarih öğrenme konusunda öğretmenlerinin yönlendirdiğini ve sınavlarda özellikle Kanuni Dönemi
kronolojisini ve tarihi kişileri tanımada dizinin yardımcı olduğu”nu belirtmişlerdir. Hatta öğrencilerden
biribölümünü seçme konusunda bu dizinin oldukça etkili olduğunu ve sayısal öğrencisi olmasına karşın,
bütün tercihlerinin Tarih Bölümü olduğunu söylemiştir. Yine dizinin yayınlandığı dönemde ilgilerini çeken
başka dizi olmadığı için, dizideki entrikalar için ve dizinin prodüksiyon ve oyuncu seçimini beğendikleri için
diziyi izlediklerini söylemişlerdir.
Dizi hakkında genel olarak düşüncelerin ne olduğu sorulduğunda ise bütün öğrenciler, Muhteşem
yüzyıl ve Kanuni tarihi olmasına rağmen özellikle Harem olgusunun çok abartılmış ve ön plana çıkartılmış
olduğunu, popüler kültüre uydurmak için ve reyting korkusuyla çoğu zaman dizinin gerçek tarihten
saptırıldığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra özellikle savaş sahneleri öğrenciler tarafından çok etkileyici ve
gerçekçi bulunmuştur.

Kanuni’nin görsel temsili ile tarihsel gerçekliğinin örtüşüp örtüşmediği sorulduğunda ise o
döneme ait fazla görselin bulunmamasına karşın, Kanuni’nin kemerli bir buruna sahip olsa bile,
oyuncunun Kanuni’yi dizide çok iyi görselleştirdiği, tarih kitaplarında belirtildiği gibi gençliğinde çok süslü
olan Kanuni’nin dizide çok iyi ifade edildiği ve özellikle yaşlılık döneminin çok gerçekçi gösterildiği
derinlemesine mülakatta ortaya çıkmıştır.
“Dizinin Kanuni Tarihi’ni öğretmede katkısı var mıdır?” sorusu sorulduğunda ise öğrenciler,
çoğunluk olarak dizinin tarihi öğretme konusunda olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir.Savaş
sahneleri, iskân ve politikalar, şehzade yaşantıları ve kıyafetlerin gerçekçi bir şekilde yansıtılması dizinin
dönemi öğretmede etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İzlenme kaygısıyla yanlış kronolojik
hatalar yapılsa da, o dönemin kişilerini tanıtmada, okumayan bir millet olarak en azından tarihi bir fikre
sahip olunmasında, insanlarda ilgi uyandırması ve diğer tarih dizilerine ön ayak olma konusunda dizinin
çok önemli bir yapıya sahip olunduğu görülmüştür. Ayrıca oluşturulan ilgi sayesinde dizideki bazı olaylar
yanlış aksedilmiş olsa bile kişileri araştırmaya sevk ettiğini, araştırma konusunda ufuk açtığını
belirtmişlerdir. Ayrıca sadece tarih değil, şiirlerle birlikte o döneme ait edebiyat konusunda da bir
öğretme etkisine sahip olunduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerden biri, o döneme ait yapmış olduğu
çalışmada dizide izlediği sahneyle paralel olarak yaptığı okumalarla birlikte çalışmasında diziden
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yararlandığını belirtmiştir.
“Diziyi izledikten sonra Kanuni Dönemi’ni araştırma gereği duydunuz mu?” sorusuna cevap olarak
ise; zaten derslerde gördüklerini, bu nedenle derinlemesine olmasa da araştırma yaptıklarını
belirtmişlerdir. Öğrencilerin birkaçı ise, hiçbir araştırma gereği duymadıklarını ve ilgilerini de çekmediğini
söylemişlerdir.
“Şimdiye kadar okuduğunuz kaynaklardan yola çıkarak Kanuni bir yönetici ve insan olarak nasıl bir
yapıya sahipti?” ve “Kanuni dizide nasıl temsil ediliyor?” sorularına ise öğrencilerin hepsinin vermiş
oldukları ortak cevap ise, ömrünün çoğunun seferlerde geçtiği biline padişahın saraydan çıkmayan bir
padişah olarak yansıtılmasının yanlış olduğunu, gerçekte heybetli ve cihan padişahının çok daha etkin bir
yönetici ve insan olduğunu belirtmişlerdir.

“Dizideki en unutamadığınız, sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi?”sorusu ise, Şehzade Mustafa
ve Şehzade Beyazıd’ın oğullarıyla katli olarak cevaplanmıştır. O sahnelerin gerçek tarihle birebir örtüşerek
dizide yansıtıldığı yapılan mülakatta ortaya çıkmıştır.
Yine Kanuni Dönemi’ni düşündüklerinde zihinlerinde dizilerdeki mekânların canlandığı
gözlenmiştir. Batı ve Osmanlı ilişkilerinin ise yeteri kadar dizide değinilmediği ortaya çıkmıştır. Aynı
şekilde o dönemde İstanbul’un en refah seviyesi yüksek olduğu sosyo-kültürel yapının bazı pazar ve
padişahın tebdil-i mekân sahnelerindeki kahvehanelerin dizide doğru bir şekilde temsil edildiği
belirtilmiştir.
Son olarak Kanuni döneminde kadın karakterler ve dizideki temsilleri sorulduğunda, özellikle
Hürrem karakterinin çok abartıldığı sonucuna varılmıştır. Hürrem’in tarih kitaplarından bilindiği kadarıyla,
ortalama güzelliğin bile altında bir güzelliğe sahip olduğu, çok zeki olduğu ve dizide gösterilenin aksine
çok iyi bir eğitime sahip, zarif ve hayırsever bir kadın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Sonuç
Kitle iletişim araçlarının bilgilendirme, haber verme, tanıtma ve eğlendirme işlevleri vardır. Eski
çağlarda toplumsal haberleşme ve iletişim ibadethanelerde, kahvehanelerde ve meydanlarda
gerçekleştirilirken; günümüzde aynı anda milyonlarca insana ulaşabilen bir teknolojiyle birlikte bu
misyon kitle iletişim araçlarına, özellikle de televizyona yüklenmiştir. Televizyonun temel işlevi ise
eğlendirmedir. Dolayısıyla haber verirken ya da bilgilendirirken bile izler kitleyi eğlendirmek zorundadır.
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Televizyonlarda yayınlanan tarihi diziler, belirli bir dönemi yansıtıyor olsa da eğlendirme işlevine
yönelik popüler kültüre hizmet etmek zorundadır. Dolayısıyla gerçek tarih ve kurgusal tarih olguları
ortaya çıkmaktadır. Gerçek tarih daha çok belgesel türü olarak bir dönemin birkaç saate indirgenmiş bir
bölümüdür. Diziler ise, daha çok günümüze hitap eden ve izlenilmesi için bir eğlenceye dönüştürülen bir
tür olarak görülmektedir. Dolayısıyla özellikle tarihi dizilerin tarih öğrenme konusunda bir etkiye sahip
olup olmadığı bir çalışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada dizinin gerçeği çok yansıtmasa da tarihi öğretme konusunda etkili olduğu sonucuna
varılmıştır. Dizinin diğer tarih dizilerine öncülük etme konusunda önemli bir yere sahip olmasının yanı
sıra, izlenme kaygısı nedeniyle popüler kültüre hizmet ettiği görülmektedir. Savaş sahneleri, iskân ve
politikalar, şehzade yaşantıları ve kıyafetlerin gerçekçi bir şekilde yansıtılması dizinin dönemi öğretmede
etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Derinlemesine mülakat yapılan Tarih Bölümü öğrencilerinin çoğu tarih kitaplarında özellikle
kapalı bir kutu olarak kabul edilen ve aslında eğitim yuvası olarak bilinen Harem kültürünün televizyonda
çok yanlış yansıtıldığı konusunda ortak bir görüşe sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Yurt dışından
gelen tarih yazarlarının bile giremediği, dolayısıyla kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları Harem
olgusunun izleyicileri etkilemek adına aslına uygun olmayan bir şekilde yansıtıldığı belirtilmiştir.
Bunun yanı sıra, izlenme kaygısıyla yanlış kronolojik hatalar yapılsa da o dönemin kişilerini
tanıtmada, okumayan bir millet olarak en azından tarihi bir fikre sahip olunmasında, insanlarda ilgi
uyandırması ve diğer tarih dizilerine ön ayak olma konusunda dizinin çok önemli bir yapıya sahip
olunduğu görülmüştür.
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Kentsel Gelişiminde Belediyelerin İmar Planlarının Rolü
Abdulkadir Aksu
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 23 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de imar planı düzenlemeleri Osmanlı devleti son dönemi ile birlikte başlamış ve
Cumhuriyet dönemi ile kesintiye uğramadan devam etmiştir. İmar planlamaları mevzuatımızda yer alan
Çevre Düzeni Planı konusunda, içerisinde çevre ifadesi yer alması nedeni ile, yıllarca, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yetki tartışması yașanmış, sonunda Çevre ve Orman
Bakanlığı, bu konuda çeşitli genelgelerle yetkili kılınmış, oluşturulan bölgeler için çevre düzeni planı
yapım çalışmalarına başlanılmış, bölgelere ilişkin, teker teker ihale çalışmaları yapılmış ve nihayet, plan
yapım çalışmalarına başlanılmıştır. İmar planları kentleşme olgusunun ortaya çıkması ile birlikte
hızlanmıştır. Ülkelerdeki sanayileşme etkisinin artması ile birlikte toplumların kırsal kesimlerden koparak
şehirlerde yaşamaya iten bu süreç ile birlikte kentin olumlu yönlerinden yararlanmak isteyen halkı
kentlere itmiştir. İmar planları bu yaşanan toplumsal göçlere ve etkilere bağlı olarak gecekondulaşma,
eğitim, ulaşım vb. alanları daha etkin kullanılabilmesi için son dönemlerde yerel yönetimlerde ağırlık
olmak üzere; merkezi hükümet taraflarınca da hazırlanmaya başlanılmıştır. Kentlerdeki çarpık yapılaşma
ve yarattığı sorunların çözümü için yeni şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden
yapılandırılması için kentsel dönüşüm projeleri kanunlarla birlikte uygulamaya konuldu ve imar planları
kentsel dönüşümler için önem arz eder hale geldi. İmar planını hayati kılanda toplumsal yarara yönelik
toprağın kullanım dengesini sağlamaktır. Yani imar planının amacı kamu yararıdır. İmar planları yapılırken
bazı hükümet dönemlerinde merkezi onaydan çıkan planlamalar bazen ise yerel yönetimlerin
planlamalarına bırakılmıştır. İmar planları kentsel gelişimi yönlendiren, sağlıklı ve şehircilik ilkelerine
uygun bir yapılaşma sistematiğini kuran belgelerdir. Dolayısıyla bugünkü kentleşme sorunlarının başında
bu planların temel kurgusunda ortaya çıkan yanlışlıklar, sık plan değişikliğine gidilmesi, parçacıl
düzenlemeler yapılması ve plan ihlallerinin rolü bulunmaktadır. Yapılmakta veya yapılmış imar planlarının
gelecek için tam bir çözüm amaçlı olduğu henüz sağlanamamaktır. Planların günü kurtaran yöneliktir. Ve
gelecekte şehir planlamalarının yaşam alanlarımıza olumsuz etkisini şimdiden hissettirmektedir.
Bölgelerin ve içinde bulundurduğu kentlerin, mekânsal, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel değerlerine
yönelik veri tabanları oluşturulmamakta sektörel sorun tanımlamaları yapılmamakta, yerleşmelerin
gelişme potansiyelleri ve kimlikleri dikkate alınmamakta, planlamada kademeli birliktelik ilkesi dikkate
alınmamakta, alt ölçeklerdeki planlamaya refere edebilecek ilke ve esaslar ortaya konulmamakta ve
daha da önemlisi mevcut plan kararları dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmamızda Türkiye’nin önemli yedi
şehrinin imar planlama süreçleri ve plan uygulama sorunları değerlendirilmekte ve bu sonuçlar
üzerinden ülkenin yakın dönemli bir genel fotoğraf ile imar çalışmaları sergilenmektedir. İncelememizde
bölgelerdeki öne çıkan büyükşehirler baz alınarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Antakya ve
Antalya’yı kapsayan bu yedi büyükşehir belediyesinin 2015-2016 Faaliyet Raporları ve Stratejik
Planlarından yararlanılarak, özellikle söylem analizleri gerçekleştirilmiş ve mevcut durum genel bir tablo
ile sunularak; arşiv araştırma yöntemiyle ulaşılabilen yakın geçmiş süreçleri çerçevesinde planlama
pratiğinde yaşanan değişim ve dönüşüm değerlendirilmiştir. Son yıllarda, özellikle, İstanbul’da
benimsenen, diğer büyük şehirlerimizde de gündeme gelen ve hızla planlama literatürümüzde yer
almaya başlayan ada bazındaki uygulamalar, (residance uygulamaları) büyük alışveriş merkezleri ve
bunların birlikte projelendirilmesine yönelik planlama çalışmaları, gerekli teknik ve sosyal altyapı
çalışmaları yapılmaksızın parçacı bir yaklaşımla ele alınmakta ve hızla yaygınlaştırılmaktadır. Bu süreçte,
planların varlığı, dava konusu edilmeleri, iptalleri, plan tadilatları, plana aykırılık nedeniyle uygulanan
imar cezaları gibi kavramlar üzerinden süreç anlaşılmaya çalışılmış; katılımcı plan talep ve uygulamaları
araştırmanın anahtar kavramlarını oluşturmuştur.
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Vizyoner Liderlik
Neslihan Derin1, Özgür Demirtaş1
1
İnönü Üniversitesi

Bildiri No: 104 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Dünyadaki yeni paradigma değişimleri, örgütler içinde yeni liderlik türleri gerektirmektedir. Bu
paradigma değişimleri, Naisbitt (1982) tarafından; endüstri toplumundan bilgi toplumuna, milli
ekonomiden küresel ekonomiye, kısa vadeden uzun vadeye, merkeziyetçilikten ademi merkeziyetçiliğe
ve temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçiş olarak sıralanmaktadır. Paradigma değişimleri
geleneksel liderlikte teorilerinin yetersiz kalmasına, yeni teori ve liderlik stillerinin ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Günümüzde ortaya çıkan liderlik stillerinden birisi vizyoner liderliktir. Liderliğin bir şeklini
oluşturan vizyoner lider, hem kendi hem de organizasyon için vizyon belirler. Vizyoner lider, oluşturduğu
vizyonu ileten, paylaşan, kaybını önlemeye çalışan, denetleyen kısacası vizyonu doğru bir şekilde
yöneten ve yönlendiren, vizyon etrafında çalışanları toplayan ve bu sayede çalışanların örgütsel
bağlılığını artıran kişidir. Vizyoner, vizyonu olan, yani geleceği görebilen, yönlendirendir. Vizyoner lider,
şu anda yapılanlarla ileride arzu edilenler arasında bağ kurarak, takipçilerine nasıl bir gelecek
tanımlayacağına, bu gelecek doğrultusunda onları nasıl hareket ettireceğine ve amaçları nasıl
başaracağına odaklanan kişidir.
Vizyoner olmak için bir vizyonunuzun olması yeterli değildir, düşünce yönetiminde sıkı bir disiplin
ve eski alışkanlıklardan kurtulmak için titiz bir çalışmayı gerektirir. Vizyoner liderlik, dinamik ve karşılıklı
etkileşimi gerektiren bir olgudur bu yüzden vizyoner lider, örgüt içerisindeki tüm insanları etkileyebilecek
ve hep birlikte harekete geçirebilecek gelecek profillerini oluşturabilmelidir. Vizyoner lider değişim ajanı
gibi faaliyet gösterip, değişime yönelik olacak direnci kırmada entelektüel kapasitesini ve kişilerarası
iletişim yeteneğini kullanmalıdır. Kurum yöneticilerinin vizyoner liderlik yaparken dikkate alması gereken
hususlar aşağıda sıralanmıştır:
o

o

o

o
o
o

Paydaşları İçine Alan, Vizyona Yönelik plan Yapmak: Araştırmalar demokratik bir kurum ortamının
çalışanların başarısını artırdığını bulmuştur. Kararların alınmasında başta tüm paydaşların göz
önünde tutulması uygulamaların başarısını artıracaktır.
Açıklayıcı Olmak: Vizyoner lider uzak görüşlü ve cesaret vericiliğinin yanında değişim konusunda
açıklayıcı olmalıdır. Değişimin gerekliliği, şu anda bu yönde neler yapıldığı, ilerde neler yapılacağı
gibi konularda paydaşları haberdar etmelidir. Böylelikle vizyon yönünde ilgililerin desteğini da
sağlar.
Eğitimcilik Rolü: Vizyoner lider geleceğin etkili işletmeciliğinin nasıl olması gerektiği konusunda
fikir sahibi olmalı değişimi bu yönde gerçekleştirmelidir. Vizyona yönelik olabilecek endişe, kaygı
ve direnci uzmanlık alanındaki doyurucu bilgilerini paylaşarak azaltmaya çalışmalıdır.
Etik Olmak: Vizyoner lider kurumlarda, işletme performansını artırıcı bir takım değişimleri
yaparken, etik anlamda da topluma faydalı çalışmalar yapmalıdır.
Destek Sağlamak: Değişim, kurumun tüm paydaşlarının hayatını etkilemektedir. Lider, değişim
yönünde tüm paydaşlara destek sağlamlı ve onlarında desteğini almalıdır. G
Güven ve Fikir Birliği İnşa Etmek: Güvene dayalı bir iş ortamı meydana getirmek ve katılımcı bir
karar ortamı oluşturmak, değişimin gerçekleştirilmesinde önemli, destekleyici unsurlardır.
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Doğruluk, dürüstlük ve karşılıklı anlayış çerçevesinde oluşturulan bir kültür katılımcıların
enerjilerini değişim yönünde kullanmalarına yol açacaktır.
Günümüzün değişimin çok hızlı yaşandığı, yeniliklere son derece açık bilgi çağında işletmelerinin
sorunlarını çözebilmeleri ve başarılı olabilmeleri, proaktif, çalışanları ortak bir değer sistemi etrafında
toplayan, güçlü bir örgüt kültürü oluşturan, çalışanlarıyla birlikte tek yürek olarak azimle hareket eden ve
onların tüm potansiyellerini ortaya çıkartan, vizyon sahibi, vizyoner liderin varlığıyla mümkündür. Liderlik
paylaşılan bir vizyonun hizmetinde değilse, kendine hizmet etmeye başlayabilir. Liderler, çalışanların
müşteri yerine kendilerine hizmet etmek için orada olduklarını düşünmeye başlarlar. Kurumlar,
liderlerinin enerjilerini misyon ve hedefler yerine, tanınma, güç ve statüye odaklandıkları, kendilerine
hizmet eden bürokrasilere dönebilir. Bu yüzden tüm işletmelerin paylaşılan, güçlü bir vizyona ve bu
vizyonu oluşturacak ve yönetecek olan vizyoner bir lidere ihtiyaçları vardır.
Son zamanlarda yapılan amprik araştırmalar ve meta-analitik incelemeler, kişi, grup,
organizasyon seviyesinde vizyoner liderliğin güçlü etkisini göstermektedir. Bu çalışmalar, vizyoner liderin
takipçilerini bir takım olumlu tutum ve davranışa yönlendirerek performanslarının artışında, işletmenin
karlılığında, piyasa değerinin artışında, rekabet avantajı elde edişinde anahtar unsur olarak rol oynadığını
ortaya koymaktadır.
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The Legal Analysis Of The Kat'-I Tarîk Situations In The Ottoman Empire During The Period
Of Kanun-I Sultan Süleyman
Betül Kayar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Abstract No: 1 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The crime of “kat'-ı tarîk” (brigandage) is defined as the murder attempt to Muslims and nonMuslims or stealing their goods from them with force and violence by one or more person in the
country of Islam. This type of crime, also known as “hırabe”, is classified in the “hadd” crimes (the
crimes committed against God) according to the contemporary Islamic lawyers. The views according to
sects of Islam are different in terms of the elements of this crime that some Islamic lawyers also define
as the "great theft". According to the Hanefi sect which the Ottoman Empire accepted as the official
sect of the state, there are three elements of this crime. These elements are; the use of weapons and
force, committing the crime in interprovincial roads and the accused being male. The punishment of this
crime is constant and does not change since it is one of the “hadd” crimes. There is no upper and lower
limit to the penalty and the judges are not entitled any discretion about the determination of the
punishment. This crime is prosecuted ex officio. It is accepted that there is the lapse of time for
prosecuting and punishing the kat'-i tarîk crimes. Moreover, amnesty or reducing the penalty for this
crime is not possible. The victims of this crime, the relatives of the murdered victims or the state can not
request an amnesty or a decrease in punishment. In the Ottoman Empire that applied the Islamic law,
the crime of kat-ı tarîk was subject to various sanctions. The penalties for this crime stipulated in Kur’an,
is assessed by the Islamic lawyers according to its severeness. The punishment for the mere brigandage
is accepted as exile and it is cutting the wrists of the right hand and left foot at the same time for just
stealing without attempt of murder. The penalty is accepted as death penalty in the event of mere
murder without stealing whereas it is death penalty after cutting the hand and foot if there is both
murder and stealing. Proving the crime of hırabe was possible by confess or testimony. Kanun-i Sultan
Süleyman who ruled the Ottoman Empire between the years 1520-1566, was important for his codes
that he legalized as much as his title for the longest duration in the crown. The reason for his title as
“Kanun-i” is also determined as to the number of the codes that he put into force. In this study, the
sanctions for the crime of kat-ı tarîk has been examined according to its way of commiting in scope of
the jurisdictions at the period of Kanun-i Sultan Süleyman’s rule. This way, information and experience
had been contained about the reflection of theory to practice of law in the period of an emperor who is
famous for his emphasis on law. As far as we know, this type of crime had also been committed in
Kanun-i Sultan Süleyman’s period. It has been found that the penalties such as death penalty by
hanging, the cutting of organs and prisonment that is stipulated in Kur’an for this crime, had been
implied. Therefore, it has been seen that the penalties for the crime of kat-ı tarîk included in hadd
crimes, had been applied according to the law. In this context, we can say that Kanun-i Sultan Süleyman
was not just promulgating the codes but also was looking out for the principle of legality in the
implication of them. Accordingly this shows us the importance of the application of the provision in the
process of legal system alongside its constitution. Another emphasis in this study is the difference
between the decisions as some include the order of “Şer’ ile hakkından gelinsin” (impose the sentence
according to Islamic law), whereas the other just mentioned the order of “hakkından gelinsin” (impose
the sentence). It is again another important point we managed to learn that detailed investigations were
being made before the sanction to clear if the crime was really committed or not. The term of
“banditry” was being used for the accused in theory whereas it also has been observed that the terms
such as “şaki”, “harami”, “haydut” (synonims of banditry) were mentioned in the jurisdictions. Besides,
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it has also been confirmed that it had been stated deliberately if the accused was a student, grad from
madrasa or naval officer. In scope of this study, literature information about the crime will take place
alongside the views of the modern Islamic lawyers and the lawyers that had influence in the period of
Kanun-i Sultan Süleyman. After that, the events related to this crime will be assessed. The events
assessed here are obtained from first-hand resources especially the book of mühimme and the kadi
records.

Kanun-i Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti’nde Gerçekleşen Kat’-ı Tarîk
Vâkıâlarının Hukuki Tahlili
Betül Kayar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 1 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kat’-ı tarîk suçu, İslam ülkesinde Müslüman veya zimmilerin bir veya birkaç kişi tarafından yolları
kesilmek suretiyle hayatına kastedilmesi, mallarının cebir ve şiddetle ellerinden alınması şeklinde
tanımlanmaktadır. Hırabe de denilen bu suç tipi çağdaş İslam hukukçuları tarafından kabul edilmiş olan
klasik tasnifte hadd suçları içerisinde yer almaktadır. Bazı İslam hukukçularının “büyük hırsızlık” olarak
nitelediği bu suçun unsurları bakımından mezheplerin görüşleri farklıdır. Osmanlı Devleti’nin resmi
mezhep olarak kabul etmiş olduğu Hanefi mezhebine göre kat’-ı tarîk suçunun üç unsuru vardır. Bunlar
silah ve kuvvet kullanmak, suçun şehirlerarası yolda işlenmesi ve faillerin erkek olması şeklindedir. Hadd
suçlarından olması sebebiyle kat’-ı tarîk suçu sabit cezalarla cezalandırılmaktadır. Cezanın alt ve üst sınırı
olmayıp hakimlere cezanın tespiti hakkında takdir yetkisi verilmemektedir. Söz konusu suçun takibi resen
yapılmaktadır. Kat’-ı tarîk suçları hakkında dava ve ceza zamanaşımının olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca
bu suç tipinin affı veya cezasının azaltılması mümkün değildir. Suçun mağdurları, suç sonucu ölenlerin
yakınları ya da devlet bu suçun affını veya cezanın azaltılmasını talep edememektedir. İslam hukukunu
uygulayan Osmanlı Devleti’nde, kat’-ı tarîk suçu çeşitli yaptırımlara tâbi tutulmuştur. Kur’an’da söz
konusu suç hakkında düzenlenmiş olan cezalar, İslam hukukçuları tarafından, suçun ağırlığına göre
değerlendirilmiştir. Yalnızca yol kesme eylemi halinde sürgün cezası, cana kastedilmeyip yalnızca mal
alınması halinde sağ el ve sol ayağın bilekten kesilmesi kabul edilmiştir. Yol kesme sırasında mal
alınmadan yalnızca insanların öldürülmesi halinde ölüm cezası, hem insanların öldürülüp hem de mal
alınması halinde el ve ayakların kesilmesinin ardından ölüm cezasının uygulanacağı kabul edilmiştir.
Hırabe suçunun ıspatı ikrar veya şahitlik ile mümkün olmuştur. 1520-1566 yılları arasında Osmanlı
Devleti’ni yönetmiş olan Kanun-i Sultan Süleyman, en uzun süreyle tahtta kalmasının yanı sıra yürürlüğe
koymuş olduğu kanunnamelerle de önemli bir yer teşkil etmiştir. Hatta “Kanun-i” sıfatının kendisine
verilmesinin sebebi olarak, tahtta kaldığı süre içerisinde çok fazla kanun koymuş olması gösterilmektedir.
Çalışmamızda Kanun-i Sultan Süleyman’ın hükümdarlığı süresinde verilen mahkeme kararları
çerçevesinde kat’-ı tarîk suçuna hangi hallerde ne gibi yaptırımlar uygulanmış olduğu incelenmiştir. Bu
şekilde hukuka verdiği önem ile nam salmış bir hükümdar döneminde teorik olarak aktarılan bilgilerin
hukuk pratiğine nasıl yansıdığı ile ilgili tespitler ve tecrübeler elde edilmiştir. Şimdiye kadar edindiğimiz
tespitler, Kanun-i Sultan Süleyman döneminde de bu suç tipinin işlenmiş olduğu yönündedir. Bunun
sonucunda Kur’an’da söz konusu suç için öngörülmüş olan ölüm (salb), kat’-ı uzv, hapis gibi cezaların
uygulanmış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla hadd suçlarından olan kat’-ı tarîk suçları hakkında
cezaların, kanuna uygun şekilde uygulanmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde
Kanun-i Sultan Süleyman’ın kanunları yürürlüğe koymakla kalmayıp uygulanmasında da kanunilik ilkesini
gözettiği sonucuna varılabilir. Bu da bize hukuk kuralının oluşturulmasının yanı sıra söz konusu hukuk
kuralının uygulanmasının da hukukun işleyişindeki önemini göstermektedir. Çalışmamızda dikkat çekilen
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bir diğer husus kimi kararlarda “Şer’ ile hakkından gelinsin” denilirken kimi kararlarda yalnızca
“hakkından gelinsin” ifadelerinin kullanılmış olmasıdır. Cezaların uygulanmasından evvel suçun sabit olup
olmadığının belirlenmesi için etraflı tahkikatlar yapıldığı da edindiğimiz bir diğer önemli tespittir. Söz
konusu suçu işleyenler hakkında teoride eşkıyalık terimi kullanılırken, incelenen kararlarda bu kişiler
hakkında şaki, harami, haydut gibi ifadelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca eşkıyalık suçunu işleyen
kişilerin talebe, softa veya levend olması halinde bu hususların kararlarda özellikle belirtildiği tespit
edilmiştir. Çalışma kapsamında suç ile ilgili literatür bilgisi aktarılacak olup çağdaş İslam hukukçularının
görüşlerinin yanında Kanun-i Sultan Süleyman döneminde etkili olmuş hukukçularının görüşlerine de yer
verilecektir. Ardından suç ile ilişkilendirilebilecek somut vâkıâlar incelenecektir. Vâkıâlar başta mühimme
defterleri ve şeriye sicilleri olmak üzere birinci el kaynaklardan elde edilecektir.
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A Method To Audit Divan-I Hümayun Starting From The Kanuni Period: The Audit Behind
The Cage
Gamze Nur Şahin
KTÜ- Hukuk Fakültesi

Abstract No: 3 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Divan-ı Hümayun, meaning “divan of sultan”, assists sultans when he used the legislative
prerogative, executive power, and juridical power as a shura council.
Members of the Divan-ı Hümayun were elected by sultan and each one of all was head of a
central organization unit. These members were the proxies of sultan whilst he used his power to rule
the country. The members did not have any legal entity separate from sultan. As they used the power
belongs to sultan, they worked under the orders and instructions of sultan. The Divan’s decisions
entered into force with the approval of sultan and took a legal form.
The Sultan was the natural member and the president of the Divan-ı Hümayun because it used
the powers belongs to sultan. Sultans presided over the divan meetings until the reign of Fatih Sultan
Mehmet, after the increase of centralization they preferred not to attend the meetings. From the
Kanuni period, sultans’ attendance to the meetings had been a very exceptional situation.
The fact that sultans started not to attend the meetings caused to emerge various methods in
relation to entering into force of the Divan’s decisions. These classical methods were named “arza
çıkma” and “telhis”, which meant auditing the Divan by Sultans as well.
During the reign of Kanuni Sultan Süleyman, a new method started for the control of Divan-ı
Hümayun. A new room was constructed in Harem looking at the divanhane where the meetings were
held. This structure was called "cage" because it was built with tight grilles so that it did not allow
anyone to see if sultan was inside. This structure created a new auditing method named “audit behind
the cage”. Within the scope of this paper, we will try to clarify the advantage and disadvantage of this
method and discuss the gains of shura principle, and how Divan-ı Hümayun was effected as an
institution. In addition to focusing on solving problems as such, it will be described the contribution of
the audit behind the cage method- a new control mechanism- to the shura principle.
From the Kanuni period, sultans started not to attend divan meetings except exceptional cases.
Accordingly, Vezir-i azam began to preside the divan meetings. For these reasons, the audit behind the
cage might be needed. By means of the method, sultans inspected the divan during the meetings. Even
though sultan did not attend meetings, he still had his eyes on the divan. As members of Divan-ı
Hümayun didn’t know whether sultan was behind the cage, they always had to be carefull during the
meetings and all the meetings hold with seriousness. If a situation which sultan did not content had
occured, he would have knocked the grilled window of the cage, cancelled the meeting and called the
members to his presence.
It is interesting that such a sultan like Kanuni who had a powerful authority needed this audit
method. The first reason comes to mind regarding why it was need is that Kanuni placed importance on
justice. Divan-ı Hümayun was not only a shura council consulted with state affairs, but also a court
which all walks of life applied to. By means of the audit behind the cage method whilst Divan was
working as a court under the audit of Sultan who was the source of justice power, cases were handled
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rightfully.
It might be thought that the audit behind the cage was a precaution in relation to the limitation
of Vezir-ı azam’s authorithy. It is also noteworthy that there is a divan (ikindi divanı) which convened at
Vezir-ı azam’s residence gained importance, and for this reason the importance of Divan-ı Hümayun
started to lose its power.

Divan-ı Hümâyun’un Denetlenmesinde Kanuni Döneminde Başlayan Bir Yöntem: Kafes
Arkası Denetim
Gamze Nur Şahin
KTÜ- Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 3 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kelime anlamı “padişah divanı” olan Divan-ı Hümayun, padişahın yargı, yasama ve yoğunluklu
olarak yürütmeye dair yetkilerini kullanırken ona yardımcı olan bir şura meclisidir.
Divan-ı Hümayun ’un üyeleri padişahın kendilerini bu göreve uygun görmeleri ile iş başına gelmiş,
merkez teşkilatı birimlerinin başı sıfatı ile görev yapan yüksek rütbeli memurlardır. Söz konusu üyeler
padişahın devleti sevk ve idare görevini yerine getirmek için kullandığı vekillerdir. Bu üst düzey
yöneticilik, kendilerine padişahtan bağımsız bir misyon yüklemez. Divan üyeleri, padişahın emir ve
talimatları ışığında ve onun gözetim ve denetimi altında görevlerini icra ederler. Zira padişaha ait bir
yetkiyi kullanmaktadırlar. Divan kararları padişahın onayı ile yürürlüğe girer ve hukuki bir formata
kavuşur.
Padişaha ait yetkileri kullanan bir kurul olmasından dolayı padişah, Divan-ı Hümâyun’un doğal
üyesi ve başkanıdır. Padişahlar, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar divan toplantılarına başkanlık
etmişler, bu dönemden sonra artan merkezileşme ile toplantılara katılmamayı tercih etmişlerdir. Kanuni
döneminden itibaren ise padişahların artık divan toplantılarına katılması oldukça istisnai bir nitelik
taşımaya başlamıştır.
Padişahlar divan toplantılarına katılmamaya başlaması alınan kararların padişahın onayından
geçerek işlerlik kazanabilmesi için çeşitli usullerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda Divan
toplantılarının padişah tarafından denetlenmesi anlamı taşıyan klasik usuller arza çıkma ve telhis
usulüdür.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Divan-ı Hümâyun’un padişah tarafından denetimi için
yeni bir usul başlamıştır. Divanın yapıldığı “divanhane” denilen salona, haremden açılan bir pencere
yaptırılmıştır. İçeride birinin olup olmadığını anlamaya imkân vermeyecek şekilde sıkı parmaklıklarla
örülmesi dolayısıyla bu yapıya “kafes” adı verilmektedir.
“Kafes” adı verilen bu yapı Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren doğan yeni bir denetim
türü olan “kafes arkası denetim usulüne” vücut vermiştir. Bildiri kapsamında, kafes arkası denetimin,
orijinalliği yanında, Divan-ı Hümâyun’a ve şura prensibine kazandırdıklarının ve kaybettirdiklerine dikkat
çekilmeye çalışılacaktır. Kafes arkası denetim, Divan- Hümayun’un gelişmesine mi yoksa yozlaşmasına mı
etki etmiştir? Bu ve benzeri problemlerin çözümüne odaklanmanın yanında, yeni bir denetim türü olan
kafesin şura prensibine katkıları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Kanuni döneminden itibaren padişahların divan toplantılarına artık çok istisnai durumlar
haricinde katılmamaları ve divanın veziri azam başkanlığında toplanmasının kural haline gelmesi kafes
arkası denetim usulüne ihtiyaç doğurmuş olmalıdır. Kafes arkası denetim usulü sayesinde padişahın,
toplantıların işleyişi üzerinde de her zaman gözetim ve denetimi devam etmiştir. Padişah toplantıya
katılmasa da gölgesi her zaman divanın üzerinde olmuştur. Divan-ı Hümâyun üyeleri padişahın toplantıyı
dinleyip dinlemediğini bilmedikleri için her zaman padişah tarafından takip edildikleri varsayımı altında
dikkatli davranmak zorunda kalmışlardır ve toplantılar tam bir ciddiyet içinde yapılmıştır. Padişahlar
hoşlarına gitmeyen bir durum vuku bulduğunda kafese vurarak toplantıyı tatil edip üyeleri arza
çağırmışlardır.
Kanuni gibi otoritesi kuvvetli bir padişah tarafından böyle bir denetim usulüne ihtiyaç duyulması
ilginçtir. Bu denetim usulüne başvurulmasında ilk neden olarak akla, Kanuni Sultan Süleyman’ın adalete
verdiği önem gelmektedir. Divan-ı Hümâyun sadece devlet işlerinin görüşüldüğü bir şura meclisi değil
aynı zamanda halkın her kesiminin şikâyetlerini ilettiği ve davaların görüldüğü bir mahkemedir. Kafes
denetimi ile Divanın adalet dağıtıcı rolünü icra ederken yargı yetkisinin ilk sahibi padişahın doğrudan
denetimi altında olması ve davaların bu ciddiyet içinde seyretmesi sağlanmış olmaktadır.
Kafes arkası denetimin, padişahın mutlak vekili olan veziriazamın otoritesinin sınırlandırılması
noktasında da bir tedbir olduğu düşünülebilir. Ancak ters bir etki şeklinde kafes denetiminin bulunmadığı
ikindi divanının önem kazanmasına ve bu nedenle Divan-ı Hümâyun’un öneminin azalmasına da neden
olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir.
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The Tendency Toward Decriminalisation And Avoiding Punishment
Soner Demirtaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Abstract No: 16 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In accordance with ultima ratio (last resort) principle and comparative law, Turkish Criminal Code
numbered 5237 removed misdemeanors from the crimes, and the Code of Misdemeanors No. 5326
concerning offenses entered into force. The reflection of last resort principle in Turkish law is not only
limited to the tendency to remove it from the crimes. It has also been avoided to punish with various
institutions brought by the Turkish Criminal Code and the Turkish Criminal Procedure Code. The
institutions regulated under Tukich Criminal Code and the Turkish Criminal Procedure Code such as
sanctions precedent for sentence to short-term imprisonment (TCC Article 50), suspension of the
sentence (TCC Article 51), prepayment (TCC Article 75), the power of discretion in filing a public claim
(TCPC Article 171) deferment of the announcement of the verdict (TCPC Article 231) and conciliation
(TCPC Article 253) are also aimed to prevent execution of the penalties or sentences. The adoption of
these institutions results regulations that are in accordance with the ultima ratio principle and the
negative effects of the execution of the sentences on the person are prevented. The most important
goal of the punishment and the execution of these sentences are regaining and socializing these people.
This purpose will be served with these establishments which were established in TCC and Turkish
Criminal Procedure Code. As a result, the adoption of the relevant institutions in the Turkish Criminal
Code and the Turkish Criminal Procedure Code is correct in terms of modern criminal law. The
dissemination and development of such institutions are useful for criminal and executive purposes and
for attaining these purposes. It is especially remarkable that the socialization of the perpetrator and the
reintegration of the perpetrator into society are stated in the law as one of purposes of execution.
However, both in Turkish law and in comparative law, the goals aimed with punishment and the
execution of these sentences cannot be achieved in all cases. The most important reasons for this are
the formation of a prison subculture in prisons, the lack of adequate remedial measures in execution
institutions and the lack of psychological support for prisoners. When all these points are evaluated
together, the development of the above-mentioned alternative institutions for certain crimes or certain
crimes and punishments will be more accurate in terms of reintegration of the perpetrators and
awareness of the injustice that they have achieved. By this means, one will not be deprived of his liberty
as well as he will realize the unjustified act that he has done. At the same time, during the execution of
these institutions, the perpetrator will be subjected to various applications and measures will be taken
to prevent him to involve a new offense and he will be given psychological support. In accordance with
the tendency to avoid criminality and punishment, criminal law enforcement shall not deprive the
persons freedoms, the potential negative effects on the penitentiary institutions themselves will be
removed, and at the same time measures may be taken to prevent perpetrator to involve in a new
offence.
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Türk Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma ve Ceza Vermekten Kaçınma Eğilimi
Soner Demirtaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 16 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile birlikte suç ve ceza politikasında
önemli değişikliklere gidildiği söylenmelidir. Ceza hukukuna hâkim olan temel prensiplerden biri olan
‘ultima ratio’ prensibi yeni ceza kanununun yapılma sürecinde etkili olmuştur. Bu ilkeye göre haksızlık
teşkil eden bir fiil ile borçlar hukuku, ticaret hukuku ya da idare hukuku vasıtasıyla (yaptırımlarıyla)
mücadele etme imkânı söz konusu ise, bu durumda ceza hukukuna başvurulmamalıdır. Bu prensibin
altında yatan en önemli etken ceza hukuku yaptırımlarının diğer hukuk disiplinlerinin öngörmüş olduğu
yaptırımlardan daha ağır olmalarıdır. Ceza hukuku ve yaptırımları kişi hak ve özgürlüklerini önemli
oranda sınırlandırdığı için ceza hukukuna son çare olarak başvurulması gayet isabetli bir durumdur. Bu
bağlamda yeni Türk Ceza Kanunu’na bakıldığında eski Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan
Kabahatler, ceza kanunundan çıkarılmış ve kabahatlere ilişkin münhasır bir kanun yürürlüğe girmiştir.
Ultima ratio prensibi sadece ceza hukukuna son çare olarak başvurulması gerekliliğini değil, aynı
zamanda ceza hukukuna başvurulduğunda da, ceza hukuku yaptırımlarına karar verilirken mümkün
olduğunca özgürlüğü bağlayıcı ceza vermekten kaçınılmasını ve alternatif müesseseler yoluyla suç
oluşturan haksızlığın karşılanmasını da kapsamaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanununda ve Ceza
Muhakemesi Kanununda çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu müesseselere örnek olarak Türk Ceza
Kanununda düzenlenmiş olan erteleme, önödeme, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar ve
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması
verilebilir. Çalışmanın konusunu oluşturan bütün bu düzenlemelerden varacağımız sonuç; bu
düzenlemeler ile birlikte mümkün olduğunca faile ceza vermekten (bazı uygulamalar bakımından
özgürlüğü bağlayıcı ceza vermekten) kaçınılmasıdır. Bu bağlamda suç olmaktan çıkarma eğilimi kavramı
ile ceza vermekten kaçınma eğilimi kavramları ultima ratio prensibinin görünüm şekilleri olarak
değerlendirilmelidir. Ayrıca özellikle vurgulamak gerekir ki ceza vermekten kaçınma eğilimi ceza
hukukunun ve infaz hukukunun temel amaçlarına da hizmet edecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 1.
maddesinde ceza kanununun amacı şu şekilde düzenlenmiştir; Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve
özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını
korumak, suç işlenmesini önlemektir. Benzer hususlara yer veren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 3. maddesine göre: ‘Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel
amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini
engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini
teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz
Kanunun amaçları birlikte değerlendirildiğinde ilgili düzenlemeler modern ceza hukuku sistemlerine
paralellik arz etmektedir. Özellikle failin sosyalleşmesinin ve yeniden topluma kazandırılmasının infazın
amaçlarından biri olarak kanunda belirtilmesi dikkat çekicidir. Ancak gerek Türk hukukunda gerekse de
karşılaştırmalı hukukta cezalandırma ve bu cezaların infazı ile birlikte istenen amaçlara her durumda
ulaşılamamaktadır. Bunun en önemli etkenleri cezaevlerinde bir cezaevi alt kültürünün oluşması, infaz
kurumlarında iyileştirici önlemlerin yeteri kadar alınmaması ve hükümlülere gereken psikolojik desteğin
sağlanamamasıdır. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bazı suçlar için ya da belli ağırlıktaki
suçlar ve cezalar için yukarıda belirtilen alternatif müesseselerin geliştirilmesi kişinin yeniden topluma
kazandırılması ve gerçekleştirmiş olduğu haksızlığın farkına varabilmesi açısından daha isabetli olacaktır.
Bu vesileyle kişi hem bir taraftan özgürlüğünden yoksun bırakılmamış olacak hem de bunun yanında
gerçekleştirmiş olduğu haksızlığın farkına varması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu müesseselerin yerine
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getirilmesi sırasında fail çeşitli uygulamalara tabi tutularak, onun yeniden suç işlemesini engelleyici
tedbirler alınacak ve kendisine psikolojik destek de verilebilecektir. Sonuç olarak suç olmaktan çıkarma
ve ceza vermekten kaçınma eğilimi uyarınca, kişi özgürlüğünden yoksun bırakılmayacak, ceza infaz
kurumlarının kendisi üzerinde oluşturması muhtemel olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış olacak ve aynı
zamanda kişinin yeniden suç işlemesini önleyici tedbirler alınabilecektir.
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Enactments Related To Marriage At Kanuni Sultan Suleyman Period
Seda Gayretli Aydın
KTÜ Hukuk Fakültesi

Abstract No: 21 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Islamic law “sharia” and the Sultans decrees called common law “örf-i hukuk” are applied in
Ottoman Empire. However, Islamic law “sharia” dominated the Ottoman law system. The Primary
source of the sharia is the Qur’an “Kuran” and the applications of the Prophet Muhammed
“Sünnet”. Ijma “icma”, and gıyas, “kıyas” are the other main sources. In the Classic Era of the Ottoman
Empire for the private law (Law of persons, family law, the law of inheritance, the law of obligations,
commercial law) sharia strictly applied. The main sources of sharia (Kuran, sünnet, icma, kıyas) included
lots of provisions related to family law and, application of sharia law prevailed over ottoman customary
rules on family law.
Kuran includes only a few verses “ayet” related to public law, especially for administrative issues.
The absence of the rules related to public law issues filled by Sultans orders. These Sultan orders are
called as “kanun”. Kanuns are used by other islamic societies possibly even before Abbasid period.
These Sultan orders constituted the common law “örf-i hukuk” of Ottoman Empire. However, it should
be noted that these regulations are not the customary rules of the Ottoman society they are the orders
of the Sultan’s that are enforced to fulfill the needs of the society. Sultans had a broad discretion on
creating “örf-i hukuk". Certainly, Kanuni Sultan Süleyman used this discretion very often and, he is one
of the biggest law maker of the Ottoman Empire therefore he is known as the Suleiman the “lawgiver”
in the west. Kanuni was so eager to administrate the Empire in accordance with law, that passion led
him to publish kanuns very frequently and systematically. This study will explore law enactments related
to marriage during Kanuni Period. Specifically, this presentation will focus on the joint consent
requirement for both woman and her guardian and prohibition for imams to officiate the marriage
ceremony without the permission of the kadı “judge”.
Marriage is extremely important and worshiped by Islam. Under Islamic law, marriage is a
consensual contract that requires spouses to live together, help each other, and establishes rights and
obligations between those parties. Kuran includes the main principles of a valid marriage. Under
classical sharia simultaneous declaration from the parties to enter into a marriage contract in front of
the two witnesses is sufficient to establish a valid marriage contract. In fact, Islam does not require a
marriage ceremony because marriage deemed as a consensual civil contract and, it is not a religious
sacrament. Therefore, a marriage servant nor a religious leader such as prayers “imam” ’s presence is
not required to establish the marriage contract. However, in Ottoman Empire, the judge “ kadı” was
entitled officiate and register the marriage. Prayers ‘imams’ also executed marriage in the village when
it was hard to reach cities. Lawgiver Kanuni banned imams to execute a marriage ceremony without the
legal permission “Linnane” of kadı. But even if the kadı was not involved in the marriage ceremony the
contract still deemed binding for spouses. Registration of marriage is used as a proof of the marriage
and, if the married spouses was not registered, they lost their right to file their marital lawsuits before
Ottoman Courts.
Marriage capacity is the requirements that one should have to be able to get married to another.
Ottomans applied the Hanafi Sect of the sharia. There is no age restriction to be able to get married
under Hanafi Sect. If the male and female reach the puberty they are able to get married without any
further consent. Even if they don’t reach puberty their representatives are allowed to contract on their
393

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

marriage. But under this approach they start to live a marital life after they reach puberty. However, as
soon as they reach their puberty, if they don’t have the consent to continue the marriage they can void
the marriage contract by appealing to kadı.
Ebu Hanafi differs from the other sects of Islam that requires the consent of the girl's guardians
even if she reaches the puberty and, under Hanafi sect if a girl reaches puberty she is able to get
married without any representation or consent of any guardian. On the other hand, Ebu Hanafi’s
student Imam Muhammeds jurisdiction ‘içtihat’ requires joint consent of the girl and her guardian to be
able to get married even if the girl has reached the puberty. Until Kanuni Sultan Suleyman period Ebu
Hanafi’s judgement applied. However, the Law Giver Kanuni’s religious council ‘seyhulislam’ Ebusuud
offered to follow Imam Muhammeds içtihat requires joint consent. The Lawgiver Kanuni followed his
idea and published a “kanun” requiring both of the girls and her guardians consent. Furthermore if a
woman contracted a marriage without her guardian consent kadis ruled annulment of that marriage.
This event had various effects on law first, a sine qua non requirement of a law state is the general
application of the law, since then the interpretation door is closed and a common application in law is
required. Some researches interpreted this as a secular rule and according to their opinion Süleyman’s
orders were superior to sharia rules. On the other hand the dominant Islamic scholars supported the
idea that Süleyman’s orders all complied with seria and he took the support of the seyhulislam,
Ebuusuud who is also a lead sharia follower.
This work will lay down the legal sources and the elements of a valid marriage contract in
Ottoman Empire but it will mainly concentrate on the Kanuni Sultan Süleyman period. Specifically, the
enactments on marriage contact in Kanuni period and their effects are going to be discussed.
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The Principle Of Legality On Administrative Sanctions
Mahmut Ceylan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Abstract No: 90 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” is an important principle in criminal law.
This principle states that one cannot be punished for doing something that is not prohibited by
legislation. It is necessary to determine how this principle, which is absolute for judicial sanctions, is
applied in administrative sanctions.
Because some administrative sanctions are different from others, firstly administrative sanctions
need to be classified in order to determine its function. Administrative sanctions are classified in various
forms in the doctrine. in this context the best classification on this matter follows the regulations. As a
matter of fact, the principle is regulated in Article 4 of the Misdemeanors Act Numbered 5326. For that
reason, we divide administrative sanctions into two as misdemeanors and disciplinary punishments.
misdemeanors are generally related to public order. On the other hand, disciplinary sanctions
arise from a statutory tie and are related to internal order of public institution as well as vocational
order. Misdemeanors Act Numbered 5326 is a general code for administrative sanctions. However, it is
accepted that the code is not a general code for disciplinary sanctions. For this reason, in administrative
sanctions, it is beneficial to analyze the principle separately for these two types. This issue will be
examined firstly in the context of misdemeanors, and then disciplinary sanctions.
For misdemeanors, Article 4 of the Code Numbered 5326 entitled "The Principle of Legality"
should be considered. According to the first paragraph of the article, it is stated that the acts cause the
misdemeanors may also be regulated by the regulatory administrative acts. In other words, it is not
obligatory that these acts must be regulated by legislation. However, there is a need for framework law
for these reasons in question. As indicated in the second paragraph, the type, duration and amount of a
sanction, for misdemeanors shall only be determined by legislation. Therefore, the principle in
misdemeanor crime is not absolute, but the principle in the misdemeanor punishment is.
There is no general code in disciplinary sanctions. For this reason, judicial decisions need to be
examined in order to determine how the principle is applied in disciplinary sanctions. These sanctions
are administrative acts and its judicial review is carried out in the administrative courts. So, the decisions
of the Council of State should be looked through. When one looks at the consistent decisions of the
Council of State concerning the principle in disciplinary sanctions, it can be inferred that the decisions
and the regulation in Article 4 of the Misdemeanor Act numbered 5326 are the same. In other words,
disciplinary crimes can be regulated by the regulatory administrative acts as well as the code. On the
contrary, the type and qualification of disciplinary punishments can only be regulated by code. In some
decisions held by the Council of State contradicted with the its own consistent decisions because the
Council of State stated that disciplinary crimes cannot be regulated by regulatory administrative acts.
But this recent decision of the Council of State is open to criticism.
In general, the principle for misdemeanors is regulated by legislation, but in cases of disciplinary
sanctions, it is shaped by court decisions. Both in misdemeanors and disciplinary sanctions, it can be
inferred that in administrative crime, the principle is not absolute; but in administrative punishments it
can be concluded that the principle is absolute. Therefore, it has been achieved the same result in both
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kinds of administrative sanctions. Finally, the principle is absolute in administrative punishments, but it
is not absolute in administrative crimes.

İdari Yaptırımlarda Kanunilik İlkesi
Mahmut Ceylan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri No: 90 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kanunilik ilkesi ceza hukukunda önemli bir ilke olup suç ve cezaların ancak kanunla
düzenlenebileceğini ifade eder. Adli yaptırımlar için mutlak olan bu ilkenin idari yaptırımlarda nasıl
uygulandığını belirlemek gerekir.
Bu ilkenin idari yaptırımlar bakımından işlevini belirlemek için öncelikle idari yaptırımları tasnif
etmekte fayda vardır. Çünkü bazı idari yaptırımların diğerlerinden farklı özellikleri bulunmaktadır. İdari
yaptırımların tasnifi doktrinde çeşitli şekillerde yapılmıştır. İdari yaptırımlarda kanunilik ilkesi
çerçevesinde tasnif yapmamız gerekiyorsa pozitif düzenlemeleri göz önüne almamız gerekmektedir.
Nitekim 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4. maddesinde kanunilik ilkesi düzenlenmiştir. Bu çerçevede
idari yaptırımları kabahatler ve disiplin yaptırımları olarak ikiye ayırabiliriz.
Kabahatler genel olarak kamu düzeni ile ilgili iken; disiplin yaptırımları ise statüter bir ilişkiden
kaynaklanır ve kurum içi veya meslek içi düzene ilişkindir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu idari yaptırımlar
bakımından genel kanun niteliğindedir. Ancak bu Kanunun disiplin yaptırımları için genel kanun
niteliğinde olmadığını kabul ediyoruz. Bu sebeple idari yaptırımlarda kanunilik ilkesini bu iki tür açısından
ayrı değerlendirmekte fayda olacaktır. Bu eksende kanunilik ilkesi öncelikle kabahatlerde, daha sonra
disiplin yaptırımlarında incelenecektir.
Kabahatler için genel kanun niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununda kanunilik ilkesi
başlıklı 4. maddeye bakmamız gerekmektedir. Bu maddenin birinci fıkrasında hangi fiillerin kabahat
oluşturduğunun kanunda düzenlenmesinin zorunlu olmadığı, kanunun kapsam ve koşulları bakımından
belirlediği çerçeve hükmün içeriğinin idarenin düzenleyici işlemleri ile doldurulabileceği hüküm altına
alınmıştır. Yani kabahat suçları bakımından kanunilik ilkesi mutlak bir ilke değildir. İkinci fıkrada ise
kabahat karşılığında verilecek olan yaptırımın, türü, süresi ve miktarının sadece kanunla
belirlenebileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla kabahat cezaları bakımından ise kanunilik ilkesinin mutlak
olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla kabahat suçlarında kanunilik ilkesi mutlak değilken; kabahat
cezalarında ise mutlaktır.
Disiplin yaptırımlarında ise kabahatlerden farklı olarak genel nitelikte bir kanun
bulunmamaktadır. Bu sebeple disiplin yaptırımlarında kanunilik ilkesinin ne şekilde uygulandığını tespit
edebilmek için yargı kararlarına bakmamız gerekmektedir. Disiplin yaptırımları da birer idari işlem olduğu
için yargısal denetimi idari yargı mercilerince yerine getirilmektedir. İdari yargının içtihat makamı
Danıştay olduğu için bizi aydınlatacak kararlar Danıştay kararları olacaktır. Disiplin yaptırımlarında
kanunilik ilkesi ile ilgili Danıştay’ın müstakar içtihadına baktığımızda 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4.
maddesi hükmündeki düzenlemelerle aynı şekilde olduğunu görürüz. Yani Danıştay’ın bu müstakar
içtihadına göre disiplin suçlarından mutlak kanunilik ilkesi geçerli değildir. Bir diğer ifadeyle kanunun yanı
sıra idarenin düzenleyici işlemleri ile de disiplin suçları düzenlenebilir. Disiplin cezaları bakımından ise
mutlak kanunilik ilkesinin geçerli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla disiplin cezalarında, cezanın türü ve
niteliği muhakkak kanunla düzenlenmelidir. Ancak Danıştay yakın tarihli bir kararında disiplin suçları
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bakımından da mutlak kanunilik ilkesinin geçerli olduğu dile getirilmiş ve böylece müstakar içtihadının
aksi yönünde bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak idari yaptırımların niteliğini göz önüne aldığımızda idari
suçlar bakımından mutlak kanunilik ilkesinin olmaması gayet makuldür. Bu sebeple Danıştay’ın yakın
tarihli bu içtihadı eleştiriye açıktır.
Genel olarak toparlayacak olursak kabahatlerde kanunilik ilkesi mevzuatta düzenlenmiş, disiplin
yaptırımlarında ise içtihatlarla şekillenmiştir. Gerek kabahatler gerekse disiplin yaptırımları bakımından
idari suçlarda kanunilik ilkesinin mutlak olmadığını; fakat idari cezalarda ise kanunilik ilkesinin mutlak
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla her iki idari yaptırım türünde de aynı sonuca ulaşmış olduk. Bu
sebeple bütün idari yaptırımlarda kanunilik ilkesi için genel ve ortak bir sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz.
Buna göre sonuç olarak idari cezalarda kanunilik ilkesi mutlaktır; fakat idari suçlarda mutlak değildir.
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The Problem Of The Execution Of Individual Application Decisions
Hilal Yazıcı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Abstract No: 113 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Beginning
The individual application path, which is a successful application in comparative examples and
entered as a way of seeking a new right to the legal system with the 2010 constitutional amendment,
has been regulated as an important right protected by human rights-specific procedures and judiciary
through a specialized court. In this way, people can ensure that a violation of their rights and freedoms
within the scope of individual application has been achieved through a specific examination. The
necessity for the protection and protection of human rights necessitated countries to protect such
rights and freedoms in particular.
The protection of rights and freedoms through specific jurisdiction will not be possible only with
the decisions of the Constitutional Court. The most important point concerns the implementation of the
infringement decisions that the Court has made. This is because the infringement will have to be
resolved after it has been determined in a judicial way that a right and freedom are violated. It is
necessary to address the problems of this situation, which means that the Constitutional Court has
applied the violation resolutions given in the context of individual applications, in terms of positive
regulations and practice. The attitudes of counterparts against these decisions and the shortcomings in
positive regulation that would allow the violation to be lifted are preventing effective protection of
rights and freedoms.
It is assumed that the objective and subjective effects of individual application decisions must be
/ should be (Şirin, 2015, pp. 65-71). I.e. both tangible violation eliminated to yield results that to prevent
the formation of both other similar violations will result in removal expected individual application way,
the terms Turkey application poses a problematic situation with both sizes.
Method
In the study, the protection framework provided by the effects of individual application decisions
in terms of positive regulations will be theoretically first attempted. Examples of comparative countries
will also be assessed and the deficiencies in the legal framework will be addressed. Some decisions
made by the Constitutional Court, both objective and subjective, will be examined within the framework
of individual application decisions and within the judgments of the degree courts, taking into account
the shortcomings involved in its implementation.
Data
When considered in terms of positive regulations, it can be seen that Article 153 of the
Constitution, Article 50 of Law No. 6216 and Article 79 of the Constitutional Court's Rules constitute the
legal framework. Accordingly, the decisions of the Constitutional Court are binding on the entire state
organs, real and legal persons. According to Article 50 of Law No. 6216 and Article No. 79 of the Rules of
Procedure, the Court is authorized to decide whether the violations and the consequences should be
abolished (Özbey, 2013, pp. 406-441). However, the findings of the study show that the requirements of
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the violation rulings given by the Court are not fulfilled (İnceoğlu, 2017, 301-304). On the other hand, it
can be said that no structure has been established to check whether the requirements of the decisions
have been fulfilled. Those responsible for the execution of the violation decisions are the legislative,
executive, judicial organs and the administrative authorities (Göztepe, 2016, p.101). In this framework,
it is possible that the Constitutional Court decides to infringe by individual application, but it can be
exemplified by some decisions that these are not applied. Mehmet Haberal, Mustafa Ali Balbay, Kemal
Aktas and Sema Irmak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım, Şahin Alpay, etc., related to the
detained deputies. (www.anayasa.gov.tr, 3.4.2018) have not been fulfilled, in particular, by the courts.
In the same way, it seems that the violation orders concerning the order bringing the prisoner's
surname to the married woman's surname have not been fulfilled by the Assembly.
Discussion and Conclusion
It can be said that the most important way that States have developed in domestic law to
protect human rights is the way to individual referrals to constitutional courts. This way, in order to
ensure that the rights are effectively protected, the requirements of the decisions must also be fulfilled.
Turkey to ensure implementation of the decisions of individual petition Despite the significant
legislation, a powerful surveillance on this issue or it is seen that the control mechanisms were not
created. However, even if the legal framework is incomplete, the legislative, executive, judicial and
administrative bodies may prefer to interpret and implement legal arrangements by a rights-based
approach. However, it can be seen that in some important infringement decisions, this route is not
preferred and the requirements of the decisions are not fulfilled and therefore new infringements of
rights are caused.

Bireysel Başvuru Kararlarının Uygulanması Sorunu
Hilal Yazıcı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Bildiri No: 113 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Karşılaştırmalı örneklerde başarılı uygulamaları olan, 2010 Anayasa değişikliği ile hukuk sistemine
yeni bir hak arama yolu olarak giren bireysel başvuru yolu, hak ve özgürlüklerin ihtisaslaşmış bir
mahkeme aracılığıyla insan haklarına özgü usullerle ve yargısal yolla korunduğu önemli bir hak olarak
düzenlenmiştir. Kişiler bu yolla, bireysel başvurunun konusu kapsamındaki hak ve özgürlükleriyle ilgili bir
ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini, spesifik bir inceleme yoluyla ortaya konulmasını
sağlayabilmektedir. İnsan haklarının önemi ve korunmasının gerekliliği, ülkelerin böyle bir yol geliştirerek
hak ve özgürlükleri özel olarak korumalarını gerekli kılmıştır.
Hak ve özgürlüklerin spesifik bir yargı yoluyla özel olarak korunması, sadece Anayasa
Mahkemesinin vereceği kararlarla mümkün olmayacaktır. Asıl önemli nokta, Mahkemenin vermiş olduğu
ihlal kararlarının uygulanması ile ilgilidir. Çünkü bir hak ve özgürlüğün ihlal edildiği yargısal bir yolla tespit
edildikten sonra söz konusu ihlalin giderilmesi gerekecektir. İşte Anayasa Mahkemesinin bireysel
başvurular neticesinde vermiş olduğu ihlal kararlarının uygulanması anlamına gelen bu duruma ilişkin
sorunların pozitif düzenlemeler ve uygulama açısından ele alınması gerekir. İhlalin ortadan kaldırılmasını
sağlayacak muhatapların bu kararlara karşı geliştirdiği tutum ve pozitif düzenlemelerdeki eksiklikler, hak
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ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunabilmesini engellemektedir.
Bireysel başvuru kararlarının objektif ve sübjektif etkilerinin olduğu/olması gerektiği kabul
edilir(Şirin, 2015, s. 65-71). Yani hem somut ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayacak hem de benzer
nitelikli ihlallerin oluşmasını engelleyecek şekilde sonuçlar doğurması beklenen bireysel başvuru yolu,
Türkiye uygulaması açısından bakıldığında ise her iki boyutuyla da sorunlu bir durum arz etmektedir.
Yöntem
Çalışmada, bireysel başvuru kararlarının etkilerinin pozitif düzenlemeler açısından sağladığı
koruma çerçevesi öncelikle teorik olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Karşılaştırmalı ülke örnekleri de
değerlendirilerek yasal çerçevedeki eksiklikler ele alınacaktır. Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu bazı
kararların, hem objektif hem de sübjektif etkileri yönünden, uygulanmasında yaşanan eksikler ele
alınarak bireysel başvuru kararları çerçevesinde ve derece mahkemelerinin kararları çerçevesinde
inceleme yapılacaktır.
Bulgular
Konu pozitif düzenlemeler açısından ele alındığında, Anayasanın 153. maddesi, 6216 sayılı
Kanunun 50. maddesi ve Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün 79. Maddesinin yasal çerçeveyi oluşturduğu
görülür. Buna göre Anayasa Mahkemesinin kararları devlet organlarının tamamını, gerçek ve tüzel kişileri
bağlayıcı bir nitelik taşır. 6216 sayılı Kanunun 50. maddesine ve İç Tüzük’ün 79. maddesine göre ise
Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına karar vermeye yetkili
kılınmıştır(Özbey, 2013, s.406-441). Ancak çalışma kapsamında yapılan araştırmada elde edilen bulgular,
Mahkemenin bu yetkileri çerçevesinde verdiği ihlal kararlarının gereklerinin yerine getirilmediğini
göstermektedir(İnceoğlu, 2017, 301-304). Diğer taraftan kararların gereklerinin yerine getirilip
getirilmediğini denetleyecek bir yapının oluşturulmadığı da söylenebilir. İhlal kararlarının yerine
getirilmesi ile yükümlü olanlar ise başta yasama, yürütme, yargı organları ve idare
makamlarıdır(Göztepe, 2016, s.101). Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla ihlal
kararı verdiği ancak bunların uygulanmadığının bazı kararlarla örneklenmesi mümkündür. Tutuklu
milletvekilleriyle ilgili kararlarının(www.anayasa.gov.tr, 3.4.2018) gerekleri özellikle derece mahkemeleri
tarafından yerine getirilmemiştir. Aynı şekilde Mahkemenin evli kadının eşinin soyadını alması
zorunluluğunu getiren düzenlemeyle ilgili ihlal kararlarının da Meclis tarafından gereğinin yerine
getirilmemiş olduğu görülmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Devletlerin insan haklarının korunabilmesi için iç hukuklarında geliştirdikleri en önemli yolun
anayasa mahkemelerine bireysel başvuru yolu olduğu söylenebilir. Bu yolun, hakların etkili bir şekilde
korunmasını sağlayabilmesi için, verilen kararların gereklerinin de yerine getiriliyor olması gerekir.
Türkiye’de bireysel başvuru kararlarının uygulanmasını sağlayacak önemli yasal düzenlemeler olmasına
karşın, bu konuda güçlü bir gözetleme ya da denetim mekanizmasının oluşturulmamış olduğu
görülmektedir. Oysa yasal çerçeve eksik olsa bile yasama, yürütme, yargı ve idare organları, yasal
düzenlemeleri, hak temelli bir yaklaşımla ele alarak yorumlama ve uygulama yolunu tercih edebilirler.
Ancak önemli bazı hak ihlali kararlarında bu yolun tercih edilmeyerek kararların gereklerinin yerine
getirilmediği, dolayısıyla yeni hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebep olunabildiği görülmektedir.
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Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Vatandaşlik Davranişi Ve Çalişanlarin Yaraticiliği Üzerindeki
Etkisi: Lidere Olan Güvenin Aracilik Etkisi
Özgür Demirtaş1, Neslihan Derin1, Mustafa Karaca2
1
İnönü Üniversitesi
2
Sakarya Üniversitesi

Abstract No: 82 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Günümüzde değişim eskiye nazaran daha hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. Bu trend içerisinde yeni
değişim dinamikleri, her alanda yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle de iktisadi, askeri,
sosyal, kültürel, dini ve siyasi amaçlı işbirliklerinden oluşan sistemleri tanımlayan örgüt yapıları da bu
süreç içerisinde büyük değişimler göstermektedir. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan hızlı değişimler
bilgiye dayalı yaklaşımları ve bilginin önemini daha da gün yüzüne çıkarmıştır. Bu kapsamda da bilgi
devrimine ayak uydurabilen örgütler hızla bilgi yönetimi kapasitesine sahip örgütlere dönüşmektedir. Bu
dönüşüm örgütler açısından son nokta olmamakla birlikte, gelişmişlik düzeyini korumak için gerekli
sermaye olan insan sermayesini oluşturmak ve korumak da çok önemlidir. Bu çerçevede, insan
kaynağının niteliği ve yakalayabileceği performans boyutları daha da ön plana çıkmaktadır. Çünkü, insan
kaynağı; bilgisi, tecrübesi ve yetenekleri ile firmalar açısından bilgi yönetim kapasitesinin artırılarak,
değer yaratılması adına çok önemli bir girdi sağlamaktadır. Bu nedenle, bireysel düzeyde hakim olunan
bilgiyi etkin bir şekilde yöneten organizasyonlar, daha çok değer yaratıp stratejik üstünlük elde
edebilecektir. Kısaca, sahip olunan insan kaynağının performansının optimum bir şekilde kullanımının
önemi işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir.
Gelişen ve hızla değişen teknolojik yenilikler, bilginin önemini daha da ön plana çıkartmış ve
üretim/hizmet sektöründe klasik dönemdeki beden gücünün ağır bastığı ve insanın makina gibi
algılandığı dönemin yerine, bilgiye dayalı yaklaşımları işletme başarısında önemli bir faktör olarak ortaya
çıkartmıştır. Sonuçta işletmeler, nitelikli insanı daha ön planda tutarak modern yönetim teknikleriyle
birlikte sürdürülebilir bir büyüme sağlama kapsamında bulundukları çevreyi daya çok dikkate almaya
başlamışlardır.
Pozitif örgütsel davranışların, örgütlerin performansları üzerindeki olumlu etkisi günümüzde
bilinen bir gerçektir ve çalışanların pozitif örgütsel davranışlar göstermelerini sağlayabilecek öncüllerin
neler olduğu örgütsel davranışın en önemli araştırma konusudur. Liderlik, çalışanların yüksek performans
göstermeleri ve örgüt amaçlarına mümkün olan en üst düzeyde katkı yapabilmeleri konusunda kritik
öneme sahiptir. Zaman değiştikçe liderlik davranışları ile ilgili görüşler de değişmekte, beklentiler
farklılaşmaktadır. Günümüzde organizasyonlarda daha insan odaklı ve daha etik bir liderlik anlayışına
ihtiyaç duyulmaktadır ve hizmetkâr liderlik de organizasyonların bu ihtiyaçlarını karşılayan liderlik modeli
haline gelmektedir. Hizmetkâr liderlik uzun yıllardan beri bilinen bir liderlik yaklaşımı olmakla beraber,
son yıllarda hem akademik anlamda hem de uygulamada daha da fazla araştırmaya konu olmaya
başlamış bir liderlik yaklaşımıdır.
Hizmetkâr liderlik ilk olarak 1970 yılında Greenleaf (2008) tarafından : “Hizmetkâr lider öncelikle
hizmetkârdır. Bir kişinin hizmet etmeye istekli olması ve öncelikle hizmet etmesi ile başlar. Arkasından
bilinçli bir şekilde liderlik etme arzusu gelir“ şeklinde tanımlanmıştır. Hizmetkâr liderin genel karakteristik
özellikleri arasında çalışanları karar sürecine dâhil etmesi, önemli derecede etik ve önemseyici
davranması, çalışanların örgütsel yaşamını önemseyerek ve kalitesini arttırarak gelişmelerini sağlaması
şeklinde sıralanmaktadır. Dünyadaki değişime paralel olarak önemi giderek artan ve yeni liderlere yol
403

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

gösterici bir model haline gelen hizmetkâr liderliğin örgütsel ve bireysel çıktılar üzerindeki etkilerinin
tespit edilmesi de bu çerçevede önem kazanmaktadır. Bu kapsamda mevcut çalışma ile hizmetkâr
liderliğin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışanların yaratıcılığı üzerindeki etkisi ve bu ilişkide lidere
olan güvenin aracı (moderator) rolü araştırılacaktır.
Bu çalışmanın amacı hizmetkâr liderliğin çalışan yaratıcılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca, çalışmada lidere olan güven düzeyinin de mevcut ilişkilerdeki
rolü incelenecektir.
Çalışma hayatında bireylerin iç dünyasında yaşadığı psikolojik durumların herhangi bir şekilde
etkilendiği ve bu etkilerin de farklı şekillerde çalışma hayatına yansıtıldığı bilinmektedir. Bu nedenle,
işletmelerin sahip olduğu en önemli kaynak olan bireyin; huzurlu, mutlu, tatmin olmuş, umutlu ve
dengeli bir şekilde yönetimi için işyerinde psikolojik durumlarının analiz edilmesi ve bu yönde geri
beslemelerin sağlanması önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, mevcut çalışmada işletmelerde
çalışan bireylerin liderlik davranışları ve lidere duydukları güven algılarının bazı örgütsel davranış
çıktılarına etkisi ele alınmıştır.
Araştırmanın verileri Kayseri ilinde, havacılık sektöründe imalat sanayinde çalışan kişilerden yüz
yüze görüşmelerle uygulanacak anket metodu ile toplanacak ve araştırmanın verileri Yapısal Eşitlik
Modeli vasıtasıyla test edilecektir. Bu model, İnönü Üniversitesi BAP projesi kapsamında devam etmekte
olup, veri toplama işlemleri sürdürülmektedir.
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Mystical Life Of Period Of Kanuni Sultan Süleyman And The Relationship Between Kanuni
And Mewlewiyye According To Mewlewi Sources
Betül Saylan
KTÜ İlahiyat Fakültesi

Abstract No: 4 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
One of the important names among the Ottoman sultans with his sufi identity is Kanuni Sultan
Süleyman. In the period of his reign, as well as although the salaries of the shaykhs were paid, the
shaykhs were assigned to the palace, and the tax exemptions for sheıhks and their students, the
restoration and build of the tekkes, the main point of interest in Kanuni’s life is the genuine friendships
he established with the sufi ways and sheikhs he intisablished. Among the sufi ways that Kanuni
connected are Naqshibendiyye, Halvetiyye, Bayramiyye and Mewlewiyye.
The relationship of Kanuni with the sufis rely on to the period of Kanuni's Governorship of
Manisa. During the Governorate of Manisa, Kanuni was asked to send a shaykh to Sünbül Efendi, the
mosque built by Hafsa Sultan, the mother of Kanuni, and Sünbül Efendi sent his student Merkez Efendi.
During his time in Manisa he participated the conversations of Kanuni Merkez Efendi. This friendship
continued in Istanbul after the governorship of Manisa. It is possible to say that among the names
getting the personal friendship of the sultan, such as Merkez Efendi, who has been married a short time
with his sister, there is more Halveti shaykhs. Sünbül Efendi, Merkez Efendi, İbrahim Gülşeni and
Beşiktaşlı Yahya Efendi, foster-brother of Kanuni are among these names. About the relation of Kanuni
with Beşiktaş Yahyâ Efendi, Kanuni’s son II. Selim gives information and says about the relationship of
two characters: “My father loved Yahya Efendi so much. Yahya Efendi never came to the palace, my
sultan father went to his feet.”
It is known that Kanuni took his first expedition to the Belgrade War and besides Mehmed
Nurullâh Efendi (d. 1596), known as the “Yorgancı Emir” from the Naqshbandi shaykhs. Kanuni, who
often saw his spiritual help during the war, was also host him in the palace, and he allowed the people
of the palace to take advantage of the effective conversations of the sheikh. Except for this example, we
find out that Kanuni took almost all of the shaykhs with him at the same time, visited the mystics of
centers on his route, and adviced with them about different subjects.
The information about the contact of Kānûnî with the Mewlewiyya can be found in Sefîne-i
Nefîse-i Mevleviyan which the source of Mewlewiyya history for shaykh of Kütahya Mevlevihane
Mustafa Sâkb Dede (d.1735) and Esrâr Dede’s (1796) book named as Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye.
According to the information given in the works, Kanuni’s respect for Mevlana’s mystic character and
the services he has done to the Mewlewiyya, indicate the importance of Mewlewiyya in the mystic
character of Kanuni. As a result, the book of Abdülvehhâb Hemedânî named as Sevakıbu’l-Menâkıb from
Mewlewiyye sources was translated in Turkish by Kanuni’s requisition for translate his work from
Mesnevihan Mahmud Dede during his stay in Konya while returning from the Iraq War.
During this visit, a mosque was built in the Konya Mevlana Dergahı and the Sultan Veled
Medrese in the dergah area was repaired.
During his reigns, the Şeyhülislam Civizade Muhyiddin Mehmed Kemal wrote that Mevlana was a
unbeliever and Kanuni responded with a poem and dismissed Çivizâde, and he wrote some poems in
his Dîvân name with ”Muhibbi” it is possible to say that Kanuni was a “Muhibb-i Mevlana”. Kānûnî,
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continued his contact with Divani Mehmed Çelebi who is an important Mewlewi name and also a
member of Mevlânâ and a friend of Yavuz Sultan Selim. It is also known that at a time when Çelebi was
in Istanbul, Kanuni participated the sema ceremony with a complaint, occasionally chaired by Çelebi in
Galata Mevlevihanesi.
Although it is possible to talk about this picture, which generally looks positive during the reign
of Kanuni, it is also known that in the time of Kanuni, three shaykhs were executed by the state by
various reasons.
By this paper we aim to give information about the mystic atmosphere of the period, in the
frame of Kanuni’s mystic character, starting from the sources we can reach.

Kānûnî Sultan Süleyman Dönemi Tasavvufî Hayat ve Mevleviyye Kaynaklarına Göre
Kānûnî’nin Mevleviyye ile İlgisi
Betül Saylan
KTÜ İlahiyat Fakültesi

Bildiri No: 4 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Osmanlı padişahları arasında tasavvufî kimliği ile ön plana çıkmış ilk isimlerden biri Kānûnî Sultan
Süleyman’dır. Padişahlığı döneminde şeyhlere maaş tahsisi, şeyhlerin sarayda görevlendirilmeleri ve
vergiden muaf tutulmalarının yanısıra tekkelerin tecdîd ve inşâsı gibi faaliyetlerde bulunmuş olsa da
Kānûnî’nin hayatında asıl dikkat çeken nokta intisab ettiği tarikatlar ve şeyhlerle kurduğu yakın
dostluklardır. Kānûnî’nin intisap ettiği tarikatlar arasında Nakşibendiyye, Halvetiyye, Bayramiyye ve
Mevleviyye yer almaktadır.
Kānûnî’nin tasavvuf ehli ile ilişkileri Kānûnî’nin Manisa Valiliği dönemine dek uzanmaktadır.
Kānûnî’nin Manisa Valiliği sırasında, Sünbül Efendi’den, Kānûnî’nin annesi Hafsa Sultan tarafından inşâ
ettirilen cami ve zâviyeye bir şeyh göndermesi istenmiş, Sünbül Efendi de halifesi Merkez Efendi’yi
göndermiştir. Manisa’da bulundukları süre zarfında Kānûnî Merkez Efendi’nin sohbetlerine iştirak
etmiştir. Bu dostluk, Manisa Valiliği sonrasında İstanbul’da da devam etmiştir. Padişahın kızkardeşi ile
kısa bir süre evli kalan Merkez Efendi gibi padişahın şahsî dostluğunu kazanmış isimler arasında daha çok
Halvetî meşâyıhının bulunduğunu söylemek mümkündür. Sünbül Efendi, Merkez Efendi, İbrahim Gülşenî
ve Kānûnî’nin sütkardeşi Beşiktaşlı Yahyâ Efendi bu isimler arasındadır. Kānûnî’nin Beşiktaşlı Yahyâ
Efendi ile olan ilişkisi hakkında ise oğlu II. Selim bilgi vermekte ve iki ismin ilişkisi hakkında şunları
aktarmaktadır: “Babam Yahyâ Efendi’nin bir dediğini iki etmezdi. Yahyâ Efendi saraya hiç gelmez, sultan
babam onun ayağına giderdi.”
Kānûnî’nin ilk seferi olan Belgrad Seferi’ne çıkarken yanında Nakşibendiyye meşâyıhından
Yorgancı Emîr olarak bilinen Mehmed Nûrullâh Efendi’yi (ö. 1596) götürdüğü bilinmektedir. Sefer
esnâsında manevî yardımlarını gördüğü şeyhi daha sonra sarayda da sık sık misafir eden Kānûnî, şeyhin
tesirli sohbetlerinden saray halkının istifâde etmesini sağlamıştır. Bu örneğin hâricinde Kānûnî’nin
hemen her sefere çıkarken yanında bir şeyh götürdüğünü, aynı zamanda sefer güzergâhındaki
merkezlerin manevî büyüklerini ziyaret ettiğini ve onlarla çeşitli konularda istişâre ettiğini kaynaklarda
tespit etmekteyiz.
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Kānûnî’nin Mevleviyye ile olan irtibatı hakkındaki bilgilere ise Mevleviyye tarihine ait
kaynaklardan Kütahya Mevlevîhânesi postnişini Mustafa Sâkıb Dede’ye (ö. 1735) ait Sefîne-i Nefîse-i
Mevleviyân’dan ve Esrâr Dede’nin (ö. 1796) Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’sinden ulaşmaktayız. Eserlerde
verilen bilgilere göre Kānûnî’nin Mevlânâ’nın manevî şahsiyetine gösterdiği hürmet, Mevlevîlik
müessesine yapmış olduğu hizmetler de yine Kānûnî’nin manevî şahsiyetinde Mevlevîliğin önemine
işaret etmektedir. Nitekim Mevleviyye kaynaklarından Abdülvehhâb Hemedânî’ye ait Sevâkıbu’lMenâkıbisimli eser, Kānûnî’nin Irak Seferi’nden dönerken Konya’da konaklaması sırasında Mesnevîhân
Mahmûd Dede’den eseri tercüme etmesini istemesi neticesinde Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu ziyaret
esnasında Konya Mevlânâ Dergâhı’na bir mescid bina edilmiş, dergâh bünyesinde yer alan Sultan Veled
Medresesi de tamir edilmiştir.
Saltanatı döneminde dönemin şeyhülislâmı Çivizâde Muhyiddin Mehmed Kemâl’in Mevlânâ’nın
kâfir olduğuna dair yazıp göndermiş olduğu fetvâya bir şiirle karşılık vererek Çivizâde’yi vazifesinden
azletmesi ve kaleme aldığı Dîvân’ında “Muhibbî” mahlasını kullanmış olmasının “Muhibb-i Mevlânâ”
olduğuna işaret ettiğini söylemek mümkündür. Döneminin önemli Mevlevî isimlerinden ve Mevlânâ
ailesinden Dîvânî Mehmed Çelebi ile babası Yavuz Sultan Selim arasındaki samimiyete şahit olan Kānûnî,
babasından sonra da Çelebi ile irtibatını devam ettirmiştir. Çelebi İstanbul’da bulunduğu zamanlarda
Kānûnî’nin tebdil-i kıyâfet ile zaman zaman Galata Mevlevîhânesi’nde Çelebi tarafından yönetilen semâ
merasimine iştirâk ettiği de bilinmektedir.
Kānûnî’nin padişahlığı döneminde genel olarak olumlu seyreden bu tablodan bahsetmek
mümkün olsa da, Kānûnî’nin zamân-ı saltanatında çeşitli sebeplerden üç şeyhin devlet eliyle idam
edildiği de bilinmektedir.
Hazırladığımız bu bildiri çerçevesinde, ulaşabildiğimiz kaynaklardan yola çıkarak, Kānûnî’nin
tasavvufî kimliği çerçevesinde dönemin tasavvufî atmosferi hakkında bilgi vermeyi hedeflemekteyiz.
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Ottoman Period Monuments In Gumushane: Sultan Suleyman Han's Kulliye
Kemal Saylan
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Abstract No: 11 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Sultan Suleyman Khan Mosque and surrounding structures are a small kulliye in the old
Gümüşhane center. Sultan Süleyman Han Mosque is located in the center of these buildings. Other
buildings were built around the mosque. Tomb, cemetery, fountain, Moslem seminary, library and
foundation were built around the mosque in different dates. However, some of these structures do not
have at the present time. Some of these buildings are mosque, tomb, cemetery and fountain the
present time. The most important part of the kulliye is the Sultan Süleyman Khan Mosque. However,
date of construction of the mosque is precisely unknown. It is accepted that the mosque was built by
Magnificent Sultan Süleyman Khan.
Sultan Süleyman Khan Kulliye has a great importance in establishment, development and history
of Gümüşhane City. Magnificent Sultan Süleyman that order the rehabilitation of the Gümüşhane region
where located the silver mines. Thus, a mosque was built near the mines Treasure, Cave and Kırkpavli.
Then, mine’s workers started to settle with their families and it opened the new silver mines in this
region. Upon the increase of the population in the region, Gümüşhane, according with the Turkish city
structure began to develop with the construction of new houses and bazaar around the mosque. The
Kaza that developed with time, became a sanjak center connected to the Trabzon Province in the
Ottoman’s administrative organization.
The city shifted to the Harşit Valley for reasons such as the loss of the economic value of the
mines surrounding the kaza and the construction of the Trabzon-Erzurum Road on the edge of the
Harşit River since the second half of the 19th century. Old Gümüşhane is an abandoned city and it is a
district of the city and known as Süleymaniye at today. Sultan Süleyman Khan Mosque is one of the most
important structures that survived in the region.
The work; It will be informed about the situation during the Ottoman period that Sultan
Süleyman Khan Kulliye played an important role in the establishment and development of the historical
Gümüşhane city. Thus, It will be tried to be established an awareness about the subject.
Method
It will be obtained documents related to the surrounding structures and Sultan Süleyman Khan
Mosque which we call a small külliye in the Prime Ministry Ottoman Archives and Vakiflar Archives.
Also, It wil be go to the field and will be done field survey. It will be interviewed with the people
of the region and the muhtar in the field research.
Finds
The Sultan Süleyman Han Kulliye has an important place in the foundation and development of
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the Gümüşhane.
The old Gümüşhane is ruin in today.
Sultan Süleyman Khan Mosque is one of the most important structures remaining from Old
Gümüşhane.
Sultan Süleyman Han Mosque is located in the center of the Old Gümüşhane.
Today, It is knowed as Süleymaniye referring to the Magnificent Süleyman the region.
Discussion and Conclusion
The Ottoman State is a foundation state. Sultan Süleyman Han Kulliyesi is a proof that it showed
himself in Gümüşhane, a small town scattered in the countryside. However, it is seemed that we, as
grandchildren, are behaving a little negligently in favor of the level of high civilization and evidence of
our ancestors. Condition of the Kullian is one of the most beautiful examples of this neglect in the
present. Unfortunate, the lack of information about the constructions surrounding area and Sultan
Süleyman Khan Mosque has caused mistakes in the restoration works. The aim of this declaration is to
make more consistent and correct steps in the following Works and to make some determinations on
the basis of archival documents about the constructions surrounding area and Sultan Süleyman Khan
Mosque
Kaynaklar
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Gümüşhane’de Osmanlı Dönemi Eserleri: Sultan Süleyman Han Külliyesi
Kemal Saylan
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 11 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Sultan Süleyman Han Cami ve çevresindeki yapılar, Eski Gümüşhane merkezinde küçük bir külliye
mahiyetini arz etmektedir. Bu yapıların merkezinde Kanuni Sultan Süleyman Han (Cami-i Kebir) Camii
bulunmaktadır. Diğer yapılar ise caminin etrafında şekillenmiştir. Caminin çevresinde farklı tarihlerde
türbe, hazire, çeşme, medrese, kütüphane ve vakıf inşa edilmiştir. Ancak külliye olarak nitelendirdiğimiz
bu yapılardan bir bölümü maalesef günümüze ulaşamamıştır. Günümüze kalabilen yapılar cami, türbe,
hazire ve çeşmeden ibarettir. Külliyenin en önemli yapısını oluşturan Sultan Süleyman Han Cami’nin
yapım tarihi kesin olarak bilinmese de Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile yaptırıldığı kabul edilmektedir.
Sultan Süleyman Han Külliyesi, Gümüşhane Şehrinin kuruluşu, gelişimi ve tarihi açısından büyük
önem taşımaktadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın gümüş madenlerinin bulunduğu Gümüşhane yöresinin
imarını emretmesi üzerine bölgedeki Hazine, Mağara ve Kırkpavli madenlerine yakın mevkide bir cami
yaptırılmıştır. Daha sonra yörede yeni gümüş madeni ocaklarının açılmasıyla bölgeye madenlerde
çalışacak işçiler aileleriyle birlikte yerleşmeye başlamışlardır. Bölgedeki nüfusun artması üzerine Türk
şehir yapısına uygun olarak caminin çevresinde yeni evlerin ve çarşının inşa edilmesiyle de Gümüşhane
Kazası gelişmeye başlamıştır. Zamanla gelişen kaza, Osmanlı idari teşkilatında Trabzon Vilayeti’ne bağlı
bir sancak merkezi haline gelmiştir.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaza çevresindeki madenlerin ekonomik değerini yitirmesi
ve Trabzon-Erzurum Yolu’nun Harşit Irmağı’nın kenarında inşa edilmesi gibi nedenlerden dolayı şehir
Harşit Vadisi’ne kaymıştır. Eski Gümüşhane bugün terkedilmiş bir şehir görünümündedir. Günümüzde
Eski Gümüşhane şehrin bir mahallesi konumundadır ve Kanuni Sultan Süleyman’a atfen Süleymaniye
adıyla anılmaktadır. Burada ayakta kalabilen en önemli yapılardan biri ise Sultan Süleyman Han Camii
(Cami-i Kebir)’dir.
Çalışmada Tarihî Gümüşhane şehrinin kuruluşunda ve gelişiminde önemli bir fonksiyon icra eden
Sultan Süleyman Han Külliyesi’nin Osmanlı dönemindeki durumu hakkında bilgi verilecektir. Böylece
günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olan bu yapının değeri ve önemi ortaya çıkarılarak konuyla ilgili bir
farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.
Yöntem
Küçük bir külliye olarak nitelendirdiğimiz Sultan Süleyman Han Camii ve çevresindeki yapılarla
ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivinde ve Vakıflar Arşivinde tarama yapılarak mevcut belgeler temin
edilecektir.
Daha sonra bizzat sahaya gidilerek bölgede saha araştırması yapılacaktır. Saha araştırması
sırasında bölge halkı ve muhtarıyla mülakat yapılarak bilgi temin edilmeye çalışılacaktır.
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Bulgular
Sultan Süleyman Han Külliyesi, Gümüşhane şehrinin kuruluşunda ve gelişiminde önemli bir yere
sahiptir.
Günümüzde virane durumunda bulunan Eski Gümüşhane’den geriye kalan en önemli yapılardan
birini Sultan Süleyman Han Cami oluşturmaktadır.
Sultan Süleyman Han Camii ve külliyesi bir Osmanlı şehri olan Gümüşhane’nin merkezinde yer
almaktadır. Bugün bölge Kanuni Sultan Süleyman’a atfen Süleymaniye adıyla anılmaktadır.
Tartışma ve Sonuç
Osmanlı Devleti bir vakıf devletidir. Sultan Süleyman Han Külliyesi, bu ifadenin taşrada serpilmiş
küçük bir kasaba olan Gümüşhane’de de kendini gösterdiğinin bir kanıtıdır. Ancak atalarımızın ortaya
koyduğu yüksek medeniyet seviyesine ve onun kanıtlarına sahip çıkmakta torunları olarak bizlerin biraz
ihmalkâr davrandığı görülmektedir. Külliyenin günümüzdeki durumu, bu ihmalin en güzel örneklerinden
birini oluşturmaktadır. Sultan Süleyman Han Cami ve çevresindeki yapılar hakkındaki bilgi eksikliği
maalesef restorasyon çalışmalarında da büyük hatalar yapılmasına neden olmuştur. Bu bildirinin amacı
Sultan Süleyman Han Camii ve çevresindeki yapılar hakkında arşiv belgelerinden hareketle bazı
tespitlerde bulunarak bundan sonraki çalışmalarda daha tutarlı ve doğru adımlar atılmasına vesile
olmaktır.
Kaynaklar
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A Discussion Note On The Eurocentric View In Ancient History Studies
Serkan Demirel
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 15 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Civilization is a goal that is sought to be possessed by societies and shows the level of
sophistication. However, it is necessary to think more about what this concept expresses. Because it is
still difficult to answer what is the measure of civilization. Although we often look for this criterion in
visible areas such as science and technology, some people see religion, moral and aesthetic thinking, or
the organizational skills of the societies and laws-based structures as civilization. Actually, it can be
assumed that civilization has plural adjectives on the basis of these criteria.
Considering that civilization is not an absolute criterion, it can be understood that civilization is
not associated with florescence, asphalt, or apartments when we get out of bigotry of our perception of
modernization. Because civilization should be related to human behavior. The ability to tolerate what is
meant here. It is the ability to live without interfering with the language, culture, belief, clothing, art,
geography, natural resources, geography of people who are not you. If civilization is assessed in this
way, it may face a different history of humanity.
The Eurocentric, or the so-called Orientalist view, can be briefly defined as the superiority of the
culture and civilization of the West over the rest of the world. The concept itself has pure selfishness
and it regards that all non-Western values are worthless. Although fashion is called past, it is possible to
say that this concept is still influential on the present world. One of the most important of these effects
is undoubtedly the writing of history.
The ability of Eurocentric historiography to tolerate is very low. Because the West is presented as
a role model for the development of humanity. According to this view, while the East is managed in a
passive cycle, the West is taken within a progressive line. With a chronological order that we still use in
history education, everything starts with ancient Greece in the history of the World and continues with
the progress that supported by agriculture and trade in the poor Middle Age Europe. The humanity
revives with the rediscovery of pure Greek thought with Europe's renaissance and has come to the
today’s level, with the birth of the enlightenment and democracy, bringing Europe to industrialization
and capitalist modernity. It is the main discourse of this type of history that the line of development has
served as a backbone for the civilization of mankind. However, it can be noticed that the discourse
contained an intolerance in the eyes of other societies contributing to the common civilization of
mankind.
An example can be given to support the topic from the ancient history of Anatolia. One of the
most important areas of ancient history researchs in Anatolia is the identity problem of the IndoEuropeans and the search for their motherland. Since the beginning of the last century, the Bronze Age
settlements in Central and Eastern Anatolia and the Iron Age settlements in Western and Southern
Anatolia have attracted much attention by European archaeologists and historians. On
The studies on these settlement areas where written sources have emerged and rarely provide
information have primarily been carried out on ethnic structure and it has been mentioned the
existence of a dominant Indo-European identity in Anatolia in both periods. Archaeological problems
have been ignored and many things to be considered as a hypothesis have been expressed as historical
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truths. It is the most up-to-date work on this front that the Indo-Europeans are the first people the
domesticates horses and to make the war chariots and they the owners of the mounds cultures of the
region and have the production of mine technology and ceramics in superior quality from the beginning
of the 3rd millennium on Anatolia.
It is noteworthy that the hybrid culture co-existed the indigenous peoples of the region and the
immigrant Indo-Europeans have not been sufficiently studied. In this context, it can be said that Turkish
researchers must to do more studies about the Indo-European presence in the Anatolian history of
ancient Anatolia .
In the context of ancient history, it can be said that the Eurocentric viewpoint is intolerant. The
basic roles of the non Indo-European peoples and their period cultures are not well documented in
history writing and it is mendrioned the existence of Indo-European "genius" behind any development
that can contribute to humanity in a positive sense.

Eskiçağ Tarihi Çalışmalarında Avrupamerkezci Bakış Açısı Üzerine Bir Tartışma Notu
Serkan Demirel
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 15 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Medeniyet, toplumlar tarafından sahip olunmak istenen ve muasır seviyeyi gösteren bir hedeftir.
Ancak bu kavramın neyi ifade ettiği üzerine daha çok düşünmek gerekir. Zira medeniyetin veya
medeniliğin ölçütünün ne olduğu sorusuna yanıt vermek halen güçtür. Bu ölçütü çoğunlukla bilim ve
teknoloji gibi görünür alanlarda arıyor olsak da kimileri dini, ahlaki ve estetik düşünceyi veya toplumların
organizasyon becerisini ve hukuka dayalı yapılarını medenilik olarak görür. Aslında bu kıstaslardan
hareketle medeniliğin çoğul sıfatları barındırdığı da farz edilebilir.
Medeniyetin mutlak bir ölçütü olmadığını göz önünde tutmak kaydıyla, modernleşme algımızın
dar kalıplarından çıktığımızda medeniyetin floresanla, asfaltla veya apartmanlarla ilişkili olmadığı
anlaşılabilir. Zira medeniyet insan davranışlarıyla ilişkili olmalıdır. Burada kastedilmek istenen husus
tahammül edebilme yeteneğidir. Sizden olmayan insanların diline, kültürüne, inancına, giyimine,
sanatına, coğrafyasına, doğal kaynaklarına, coğrafyasına müdahale etmeden yaşayabilme yeteneğidir.
Medeniyet eğer bu şekilde eşya üzerindeki hâkimiyet üzerinden değerlendirilmezse, farklı bir insanlık
tarihi ile karşı karşıya kalınabilir.
Avrupamerkezci veya diğer ismiyle Oryantalist görüş, Batının kültür ve medeniyetini dünyanın
geri kalanından üstün görmesi şeklinde kısaca tanımlanabilir. Kavram kendi içerisinde saf bencillik
barındırmaktadır ve Batılı olmayan herhangi bir değeri değersiz olarak görür. Her ne kadar modası
geçmiş olarak adlandırılsa da bu kavramın günümüz dünyası üzerinde halen etkileri olduğunu söylemek
mümkündür. Bu etkilerin en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz tarih yazımındadır.
Avrupamerkezci tarih yazımının tahammül edebilme yeteneği oldukça düşüktür. Zira Batı tarihi
insanlığın gelişimi adına bir rol model olarak sunulmaktadır. Bu görüşe göre Doğu durağan pasif bir
döngü içinde yönetilirken, Batı ilerlemeci bir çizgi içinde kaleme alınmaktadır. Bizim de halen tarih
eğitiminde kullandığımız kronolojik bir sıralama ile geleneksel dünya tarihinde her şey Antik Yunan ile
birlikte başlar, yoksul Ortaçağ Avrupa’sında tarım ve ticaretin desteklediği ilerlemeyle devam eder,
Avrupa’nın Rönesans’la birlikte saf Yunan düşüncesini yeniden keşfetmesiyle Ortaçağ’da yeniden
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canlanır ve Rönesans, aydınlanma ve demokrasinin doğuşuyla birlikte Avrupa’yı sanayileşme ve kapitalist
moderniteye götürmesiyle günümüze kadar gelirdi. Söz konusu gelişim çizgisinin insanlık medeniyeti için
bir omurga görevi görmüş olduğu, bu tarz bir tarih yazımının ana söylemini oluşturmaktadır. Ancak söz
konusu söylem içerisinde insanlığın ortak medeniyetine katkı sağlayan diğer toplumlar nazarında bir
tahammülsüzlüğü barındırdığı fark edilebilir.
Konuya Anadolu’nun Eskiçağ tarihi nazarında bir yaklaşım örnek olarak verilebilir. Anadolu’daki
Eskiçağ tarihi araştırmalarının önemli alanlarından birisini Hint-Avrupalıların kimlik sorunu ve anavatan
arayışları oluşturmaktadır. Bu gayretler çerçevesinde geçen yüzyılın başlarından itibaren Orta ve Doğu
Anadolu’daki Bronz Çağı ile Batı ve Güney Anadolu’daki Demir Çağı yerleşimleri Avrupalı arkeologlar ve
tarihçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Yazılı kaynakların henüz ortaya çıktığı ve nadiren bilgi
verebildiği bu yerleşim alanlarına ilişkin öncelikli olarak etnik yapının çözümüne ilişkin çalışmalar yapılmış
ve her iki dönem içinde Anadolu’da baskın bir Hint-Avrupalı kimliğin varlığından bahsedilmiştir. Konunun
beraberinde getirdiği arkeolojik sorunlar göz ardı edilmiş ve bir hipotez olarak kabul edilmesi gereken
pek çok husus tarihsel hakikatler olarak ifade edilmiştir. MÖ. III. binyıldan itibaren Anadolu’da atı ilk defa
evcilleştirenlerin ve savaş arabalarını yapanların, bölge ve civarındaki kurgan kültürünün ve üstün
kalitedeki maden teknolojisi ve seramik yapımının Hint-Avrupalı kavimlere atfedilmeye çalışılması bu
alandaki güncel çalışmalar arasında yer almaktadır. Söz konusu dönemler itibariyle bölgenin yerleşik
haklarının ve bu hakların göçmen Hint-Avrupalılar ile ortaya koydukları melez kültürden yeterince
bahsedilmiyor olması ise konunun bir başka boyutudur. Bu aşamada Anadolu Eskiçağ tarihi içerisinde
Hint-Avrupalı varlığına ilişkin Türk araştırmacıların daha fazla çalışmalar yapmalarının elzem olduğunu
söylemek hata olmayacaktır.
Eskiçağ tarihi bağlamında Avrupamerkezci bakış açısının kendisinden olmayana karşı
tahammülsüz davrandığı söylenebilir. Hint-Avrupalı olmayan halklar ve onların dönem kültürleri üzerinde
oynamış oldukları temel rollere, tarih yazımında yeterince yer verilmemekte ve olumlu manada insanlığa
katkı sağlayabilecek her türlü gelişimin arkasında Hint-Avrupa “deha"sının varlığından bahsedilmektedir.

415

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Georges Outrey's Consulate In Trabzon (1832-1842)
Özgür Yılmaz
Gümüşhane Üniversitesi

Abstract No: 17 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
It is sufficient to look at the consulates starting from the beginning of the 19th Century as a sign
of this commercial theme of Trabzon which is one of the most important commercial centers of the
Ottoman State in the 19th century. This process, which first started with the consulate of Pierre Dupré
in 1803, turned into a consulate city with many cities following France opening a consulate in the city. In
this context, a very rich history of the consuls of the history of the city is still waiting for more
researchers. Because the consuls, like a journalist, have not neglected to report any kind of
development that occurred in the place of duty. In other words, they prepared important reports about
important details that we could not find in domestic sources and left an important accumulation on
many subjects to present researcher. This study aims to evaluate the Consulate of Georges Outrey, who
was a consular officer for a long time in Trabzon between 1832 and 1842. In this context, the study will
also enable us to compare with the consulate periods of Pierre Dupré and Victor Fontanier, which were
previously examined by us.
Method
Prior to the method to be used in the study, it is necessary to provide information on the basis of
the basic source of the work. The French Consulate in Trabzon has a very rich archive. These archives
are now in the centers of the French Ministry of Foreign Affairs (Archives du ministère des Affaires
étrangères) in Paris and Nantes. From these archives, documents related to Trabzon in the center of
Paris, La Courneuve are in large correspondence in Correspondence consulaire et commerciale and
Correspondence politique des Consuls. At the archive center in Nantes, the archives des postes
diplomatiques, consulaires, culturels et de coopération »contains both the private archive of the
Consulate of Trabzon and the files of the correspondence between the Consulate of Trabzon and the
embassy. In this context, the correspondences in these classifications were taken into consideration
during the consulate of Outrey. Based on these documents, which have been summarized earlier,
important developments will be discussed for both Trabzon and the consulate during the consulate
period of Outrey.
Results
Based on the documents of Outrey's observations, it can be assumed that his consular period
was a "restoration period", taking into account the unsuccessful consulate of Victor Fontanier. Because,
during the Victor Fontanier period, the anticipation about the relocation of the consulate center of
Erzurum to the outside of France seems to have disappeared with the appointment of Outrey as a
consul in Trabzon. In this context, the Consulate of Trabzon will serve as the "most French station" for
the French to follow the developments in Eastern Anatolia, Caucasus and Iran for a while. Despite this,
the consulate mission of Outrey is not so different from its predecessor, Fontanier, followed by major
developments in the region, such as Trabzon's commercial rise or the reports of developments in Iran.
In addition, the French Consulate in the Outrey region, the special effort to expand the network in 1843
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in Erzurum, the French consulate has been instrumental in opening the consulate.
Discussion and Conclusion
Overall, Georges Outrey, who was born in 1781, seems to have a much longer diplomatic career.
It was even the translation of Alexandre Romieu, who was sent to Iran with a secret diplomatic mission
during Napoleon's time when France made his first serious contacts with Iran. Later, in 1807 Napoleon
sent the Iranian envoy to the translation service of Gardane. In the same year, Outrey was appointed as
an assistant consul in Baghdad, and was again appointed to Rhodes in 1823 with the same title.
Although he was a Consul in 1828 in Çanakkale, he was still serving as a Rhodesian consul at the time he
was appointed to Trabzon. It was Trabzon Outrey's last mission. When assessed in this framework, it is
not difficult to understand why Outrey is so intensely interested in the developments in Iran during the
consulate period, and that France is striving for diplomatic and commercial expansion in the region. So
far, the hee developing in the Outrey region has prepared reports about almost all important matters,
especially receiving information from Erzurum and Iran and conveying them to the French authorities.
When evaluated in this framework, it can be stated that Outrey's correspondence is important not only
in Trabzon but also in understanding the developments in the region.

Georges Outrey'nin Trabzon Konsolosluğu (1832-1842)
Özgür Yılmaz
Gümüşhane Üniversitesi

Bildiri No: 17 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli ticari merkezlerinden biri olan Trabzon’un bu ticari
öneminin bir göstergesi olarak 19. Yüzyılın başlarından itibaren şehirde açılmaya başlayan
konsolosluklara bakmak yeterlidir. İlk defa 1803 yılında Pierre Dupré’nin konsolosluğu ile başlayan bu
süreç Fransa’yı izleyen pek çok ülkenin şehirde konsolosluk açması ile Trabzon adeta bir konsoloslar
şehrine dönmüştür. Bu bağlamda şehrin tarihine ilişkin konsolosların bırakmış oldukları çok zengin bir
geçmiş halen daha araştırmacıları beklemektedir. Zira konsoloslar adeta bir gazeteci gibi görev
mahallinde vuku bulan her türlü gelişmeyi de rapor etmeyi ihmal etmemiştir. Diğer bir ifade ile yerli
kaynaklarda bulamadığımız önemli ayrıntılar hakkında raporlar hazırlayarak günümüz araştırmacısına pek
çok konu hakkında önemli bir birikim bırakmışlardır. Bu çalışma da 1832-1842 yılları arasında Trabzon’da
oldukça uzun sayılabilecek bir süre konsolosluk yapan Georges Outrey’nin konsolosluğunu
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma daha evvel tarafımızdan incelenen selefleri
Pierre Dupré ve Victor Fontanier’nin konsolosluk dönemleri ile mukayese yapmamızı da mümkün
kılacaktır.
Yöntem
Çalışmada kullanılacak yöntemden evvel çalışmanın dayanacağı temel kaynakla hakkıda bilgi
vermek gerekmektedir. Trabzon’daki Fransız konsolosluğunun çok zengin bir arşivi vardır. Bu arşivler
bugün Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin (Archives du ministère des Affaires étrangères) Paris ve
Nantes’daki merkezlerinde yer almaktadır. Bu bağlamda çalışma Outrey’nin konsolosluğu döneminde bu
tasniflerde yer alan yazışmaları dikkate alınmıştır. Daha önce özetleri çıkarılan bu belgelerden hareketle
Outrey’nin konsolosluk döneminde hem Trabzon hem de konsolosluk için önemli gelişmeler üzerinde
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durulacaktır.
Bulgular
Outrey’nin gözden geçirilen belgelerinden hareketle, onun konsolosluk döneminin Victor
Fontanier’nin başarısız konsolosluğu dikkate alınarak bir “restorasyon dönemi” olduğu kabul edilebilir.
Zira Victor Fontanier döneminde Fransız hariciyesinin konsolosluğun merkezini Erzurum’a taşınması
konusundaki beklentisi “Outrey’nin konsolos olarak Trabzon’a atanması ile ortadan kalkmış
görünmektedir. Bu bağlamda Trabzon konsolosluğu Fransızlar için bir süre daha Doğu Anadolu, Kafkaslar
ve İran’daki gelişmelerin takip edileceği “en uc Fransız istasyonu” olarak görev icra edecektir. Buna
rağmen Outrey’nin konsolosluk misyonunun selefi Fontanier’den çok da farklı olmadığı, bölgedeki
önemli gelişmelerin takibi, Trabzon’un ticari yükselişi veya İran’daki gelişmelerin rapor edilmesi gibi
alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanında Outrey bölgedeki Fransız konsolosuk ağının
genişletilmesi için de özel bir çaba sarf ederek 1843’te Erzurum’da Fransız konsolosluğunun açılmasına
da vesile olmuştur.
Tartışma ve Sonuç
Genel olarak değerlendirildiğinde 1781 yılında doğan Georges Outrey’nin çok daha uzun bir
diplomatik kariyer sahibi olduğu görülmektedir. Hatta Fransa’nın İran ile ilk ciddi temasları yaptığı
Napolyon döneminde gizli bir diplomatik misyonla İran’a gönderilen Alexandre Romieu’nun
tercümanıydı. Daha sonra, 1807’de Napolyon’un İran’a gönderdiği elçi Gardane’nin tercümanlık
hizmetinde de bulunmuştu. Aynı yıl Bağdat’a konsolos yardımcısı olarak tayin edilen Outrey, aynı
unvanla 1823’te Rodos’a tayin edildi. 1828'de Çanakkale’de konsolos olsa da Trabzon’a atandığı
dönemde yine Rodos konsolosu olarak görev yapıyordu. Trabzon Outrey’nin en son görev yeri olmuştu.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde Outrey’nin konsolosuk döneminde İran’daki gelişmeler ile neden bu
şekilde yoğun ilgilendiği ve Fransa’nın bölgedeki diplomatik ve ticari genişlemesi için çaba sarf ettiğini
anlamak zor değildir. Öyle ki Outrey bölgede gelişen heme hemen her önemli olar hakkında rapor
hazırladığı gibi özellikle Erzurum ve İran’dan sürekli bilgiler alarak bunları Fransız makamlarına iletti. Bu
çerçevede değerlendirildiğinde Outrey’nin yazışmalarının sadece Trabzon için değil bölgedeki
gelişmelerin anlaşılması açısından da önemli olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Trabzon, Fransız Konsolosluğu, Outrey, Konsolosluk Raporları.
Kaynaklar
Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE) (Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Fransa)
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Orta Hisar: A Quarter Of Governors In Mid 17Th Century Trabzon
Kenan İnan
Avrasya Üniversitesi

Abstract No: 20 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Middle Castle (Orta Hisar): A Quarter of governors in Trabzon in mid 17th Century
In this paper we will give information about the 17th century provincial life of the Ottoman
Empire using Kadi Court Records. Here particular attention will be paid to the centre quarter of Trabzon
city namely Middle Castle. In 1461, Mehmet the Conqueror conquered Trabzon. After the city’s
conquest He transferred some of the city’s non-Muslim population to the other parts of the Ottoman
Empire and instead He brought Muslim population in to the city. It seems that the Ottoman
administration first tried to guarantee the conquest by settling Muslim population especially to the
city’s protected castle area.
In the Ottoman city quarter (mahalle) was a place which consisted of people who knew each
other, responsible from others and showed social support for one another. In other words, it was a
place where group of people prayed in the same masjid and settled in the same part of the city [1]. In
the Ottoman city, the houses like the Islamic world were separated and called mahalle. These were
same in the beginning and regulated around a pious building. In the beginning of the Ottoman Empire
and its expansion, city building and construction process of new quarters meant the same.
In the Ottoman Trabzon the Middle Castle Quarter (Orta Hisar Mahallesi) was in the centre of
the city which was surrounded by the city walls and had many streets which were also called quarter
(mahalle). 17th century court records show that Muslim and non-Muslim population of the city apart
from the Middle Castle quarter scattered around the city and lived in the same quarters. It seems that
the city’s governors reserved it mainly for the Muslim population and for themselves. Middle Castle
Quarter (Orta Hisar) also shows some differences in terms of Ottoman understanding of city building
according to which the living parts of the city were separated from the places where the economical
activities were done. Sources show that the Orta Hisar quarter had some shops around the big mosque
which was converted from a church. A study which was done by us on the property transfers in mid
17th century Trabzon shows that the most expensive sold house was in this particular quarter. That is by
no way a coincidence and it is also interesting to note that the buyer of the house was a woman.
However, beginning from the 18th century it was possible to see non-Muslim settlers in (Orta
Hisar) Middle Castle quarter too. There is no obvious reason why this happened but one would argue
that by then the city’s non-Muslim population was small enough not to offer any danger for the
administrators. Another and more likely reason was that as the time went by the tension between the
conquerors and settlers has gone and city people began to live in a friendlier environment. Thus, the
quarter of Middle Castle shows interesting transformation in its social, politic and economic life in the
first three hundred years of Ottoman administration.
[1] Ö. Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı
Araştırmaları, IV, 1984, s. 69.
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Orta Hisar: 17. Yüzyıl Trabzon'unda Bir Yönetici Mahallesi
Kenan İnan
Avrasya Üniversitesi

Bildiri No: 20 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Orta Hisar; 17. Yüzyıl Trabzon’unda Bir Yönetici Mahallesi
Bu bildiride Osmanlı Devleti 17. yüzyıl taşra hayatı hakkında Trabzon Kadı Sicillerinden
faydalanılarak bilgiler verilecektir. Bildiride özellikle dikkate alınan husus Trabzon şehrinin merkez
mahallesi olan Orta Hisar ve bu mahalledeki hayat olacaktır. Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılının 15
Ağustos'unda Trabzon şehrini fethettiğinde değişik tarih kaynaklarının belirttiği üzere özellikle şehrin sur
içi yerleşim yerlerinden hatırı sayılır ölçüde gayrimüslim nüfusu şehir dışına iskân ederken, şehrin
dışından da yine Müslüman Türkleri getirerek şehrin surla çevrili yönetim merkezinde bir denge
oluşturmak istemişti. Trabzon genelinde ilk defa Müslüman nüfusun gayrimüslim nüfusu geçmesi Hanefi
Bostan’ın çalışmasında belirttiği üzere 1583 yılına ait Trabzon tahriri ile tespit edilmiştir. Bu sebeple,
Fatih'in gerçekleştirdiği dışa yönelik nüfus transferinin bölge halkını ilgilendiren toplu bir sürgün olmadığı
bilakis Fatih’in İstanbul'un fethinden sonra bu şehrin iskânına yönelik hareketler kapsamında
gerçekleştirdiği, güvenlik ve birçok sosyal ve ekonomik sebepleri bünyesinde taşıyan genel politikaların
bir devamı olduğu görülecektir.
Osmanlı şehrinde mahalle, birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu,
sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir. Bir diğer tanımıyla, aynı
mescide ibadet eden “cemaat”in aileleriyle birlikte yerleştikleri şehir kesimidir.[1] Osmanlı kentinde
konut dokusu, bütün İslam dünyasında mahalle olarak adlandırılan küçük cemaatlere ayrılır. Bunlar
başlangıçta aynıdır ve her biri dini bir yapının çevresinde düzenlenmiştir. İmparatorluğun kuruluş ve ilk
yayılma döneminde, kentleşme yeni mahallelerin oluşumu süreci ile eş anlama gelmekte idi.
Köylülerden, göçebelerden ve başka merkezlerden gelen göçmenlerden oluşan homojen gruplar, etnik
kökenlerine veya aynı toplumsal, mesleki veya dini gruplara ait olmalarına göre, az aileli topluluklar
halinde yerleşerek yeni mahalleler kuruyorlardı. Evlerini bir ibadethane veya dini kompleks çevresine
inşa ediyorlardı. İçlerinde çoğunlukla bir kurucu, karizmatik dini lider veya sadece serveti ya da otoritesi
için saygı duyulan bir kişi figürü bulunurdu.
Osmanlı Devleti Trabzon’unda Orta Hisar Mahallesi şehrin surlarla çevrili alanının merkezinde olup bünyesinde
sokaklar şeklinde oluşmuş ancak mahalle olarak anılan yerleşim birimlerinden oluşmakta idi. Fetihten 18. yüzyıla
kadarki mahkeme kayıtları dikkate alındığında Orta Hisar'ın özellikle şehrin Müslüman nüfusuna ayrılmış bir
mahalle olduğu anlaşılmaktadır. Şu ana kadar Trabzon mahkeme kayıtları üzerine yaptığımız çalışmalarda 15-1617. yüzyıllarda bu mahallede gayrimüslim yerleşime rastlanmamıştır. Mahallede yaşayan Müslüman nüfusun
sosyal statüsüne bakıldığında da bu nüfusun çoğunlukla şehrin varlıklı ve aynı zamanda askeri (yönetici)
kesiminden şahıslardan müteşekkil olduğu görülmüştür. 17. yüzyıl ortalarına ait Trabzon'da yapılan mülk satışlarını
konu alan tarafımızdan yapılan bir çalışmada şehirdeki en pahalı evin bu mahallede olması bir rastlantı olmasa
gerektir. Bu ev alımında alan şahsın bir kadın olması ayrıca ilgi çekicidir. 15-18. yüzyılları kapsayan farklı tarihçiler
tarafından ve değişik Osmanlı şehirlerine ait kadı sicillerine dayanılarak yapılan çalışmalar Osmanlı Devletinin
fethettiği şehirlerde Müslim ve gayrimüslim nüfusu ayrı mahalleler halinde yerleştirmediğini, çoğu şehirlerde farklı
dinlere mensup insanların kapı komşu şeklinde yaşadığını ortaya koymaktadır. Orta Hisar Mahallesi Trabzon
şehrinin geneli düşünüldüğünde bu açıdan bir ayrıcalık taşımakla birlikte bahsedildiği gibi 18. yüzyıldan itibaren
gayrimüslim nüfusu barındırmaya başlamıştır. Esasen fethedenler ile şehirde yaşayan insanların fetihten hemen
sonra bir tansiyon yaşamaları ve ek olarak ayrı mahallelerde kendi dindaşları ile yaşamak istemeleri de oldukça
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tabii bir husustur. Ancak Osmanlıların zaman içerisinde fethettikleri şehirlerde bunu aştıkları ve birlikte yaşamanın
hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

[1] Ö. Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı
Araştırmaları, IV, 1984, s. 69.
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Elizabeth Çağı Tarihçisi Richard Knolles’in İngilizce İlk “türk Tarihi” Eserinde Kanuni Dönemi
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 25 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Rönesans Dönemi’nden itibaren Avrupalılar Türk tarihiyle alakalı çok sayıda kitap ve çeviriler
yayınladılar. Bu konuda Fransızlar diğer Avrupalılara göre daha ön safta yer almalarına rağmen İngilizler
de bu konuda onlardan geri kalmadılar. Özellikle de Kraliçe I. Elizabeth dönemiyle İngiltere siyasi, iktisadi,
ticari, sosyal ve kültürel alanda çok büyük adımlar atarak önde gelen Avrupalı güçler arasında yer almaya
başladı. Bu süreçte İngilizlerin Akdeniz havzasına açılmasıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında iktisadi
ve ticari ilişkilerin gelişmesine paralel olarak siyasi ve diplomatik alanda da yakınlaşma oldu. İlk
diplomatik ilişkiler Kanuni ve I. Elizabeth dönemimde başlamış ve bunun bir neticesi olarak 1581’de The
Turkey/Levant Company kurulmuş ve iki yıl sonra da İstanbul’da ilk İngiliz ikamet elçiliği tesis edilmiştir.
Gelişen siyasi ve ticari ilişkiler neticesinde İngilizlerin genel Türk tarihine bakışları çerçevesinde Osmanlı
siyasi, idari, askeri, iktisadi, sosyal, kültürel tarihi ve devlet teşkilatı hakkında eserler de ortaya çıkmaya
başlamıştır.
Bu bakımdan Richard Knolles’in ‘The Generall Historie of the Turkes, from the first beginning of
that Nation to the rising of the Othoman Familie: with all the notable expedition of the Christian Princes
against them. Together with the Lives and Conquests of the Othoman Kings and Emperours’, London:
printed by Adam Islip, 1603 adlı eseri Osmanlı’nın askeri ve siyasi tarihçesiyle ilgili Latince yerine İngilizce
yazılmış ilk Türk Tarihi ile ilgili kronik kitap olması bakımından farklı bir konum ve nitelik taşımaktadır.
Öte yandan her iki devlet arasında gelişen ilişkilere paralel olarak, Osmanlıların bir tehlike olarak
algılanmasının ve bu yüzden halkın Türkler hakkında bilgilendirilmesine gerek duyulmasının bir
tezahürüdür. Toplumundan büyük bir ilgi görülmesinden dolayı bu eserin 1603 yılından sonra da ek
belgelerle 1610, 1621, 1631, 1638, 1679, 1687-1700 (3cilt), ve 1701 (kısaltılmış versiyon) olarak yeniden
çok sayıda basıldığı görülmektedir. Bu kronik eser aynı zamanda 17. yüzyıl tarihçisi ve diplomatı olan Paul
Rycaut tarafından aynen ve Knolles’in bıraktığı yerden 1699 yılına kadarda zeyli olarak yazılmıştır.
Knoless’in “The Generall Historie of the Turkes” adlı eseri Hristiyan İngiliz tarihçiliğine bir örnek
teşkil etmektedir. Kitapta, Hıristiyan okurlara hitaben yazılmış “Hıristiyan Okur” bölümünün bulunması,
tarihi bilgiler aktarılırken Osmanlıların “karanlığın savaşçıları”, “dinsizler” gibi vasıflarla tanımlanması ve
Osmanlıların kazandıkları zaferlerin “askeri güçlerinden ziyade, Tanrının Hıristiyanları cezalandırması”
olarak addedilmesi ve bunun gibi birçok dini unsur bulunmaktadır. Bu ise yazarın açıkça koyu bir
Hıristiyan taassubu içinde olduğunu ve kısmen objektifliğini de kaybettiğin göstermektedir. Bu eserin bir
diğer önemli özelliği Osmanlılarla ilgili bir eser olarak görünmesine rağmen Hıristiyanların kendi
aralarında çatışmalarını, ortak din düşmanları olan Osmanlılara karşı birleşerek kaybedilen toprakları
yeniden kazanmak için Haçlı seferleri düzenlememelerini eleştirmesi ve böyle bir sefer için çağrıda
bulunmasıdır.
1200 sayfadan oluşan bu kronik Türklerin kurdukları Büyük Selçuklulardan başlayarak Türkiye
Selçukluları ve bilahare Osmanları ele almaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman
Gazi’den 1603 yılına yani III. Mehmet’in sonuna kadar gelmektedir. Knolles’in bu eseri daha sonra
Rycaut’nun ilaveleri ile daha sonradan yayınlanmıştır. Çalışmaya konu olan Kanuni Dönemi ise 566-825
sayfaları arasında “The Life of Solyman, The Fovrt and Most Magnificent Emperovr of the Tvrkes” başlığı
ile yer almaktadır. Burada Kanuni dönemi kronolojik olarak sultanın tahta çıkışı, fetihler, yabancı
elçiliklerin ağırlanması, şehzadelerin sünnet düğünleri, sultanın ailesi, tahta mücadelesi, gibi siyasi ve
423

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

askeri hadisler yanında o dönemin devlet adamların hayatı ve devlet teşkilatı ile Osmanlı sosyal ve
kültürel hayatına dair çok önemli bilgileri kronolojik olarak sıralamaktadır. Eserde Kanuni’nin Avrupa ve
Barbaros Hayreddin Paşa ile Afrika’da izlediği politikaların yanında Hint Okyanusunda Osmanlı siyaseti
hakkında da önemli bilgiler verilmektedir. Bu kroniğin Türkiye’de Kanuni Sultan Süleyman Dönemini
(Süleyman I) çalışan tarihçilerin gözünden kaçtığı görülmektedir. Yalnızca seyahatname ve hatıratlar
üzerinde çalışan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Osmanlı-Avrupa ilişkileri konusunda çalışanların ilgisini çekmiş
ve kısa çalışmalara konu olmuştur. Ancak sadece Kanuni döneminden bahseden 259 sayfalık bu uzun
kısım daha ayrıntılı bir çalışmayı hak etmektedir. Bu çalışma Knolles’in Kanuni Dönemine dair verdiği
bilgileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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Ottoman Political Thought Among The Bureaucracy Of The Sultan Suleyman
Mert Can Erdoğan1, Erhan Burhan Çavdaroğlu1
1
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Abstract No: 30 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The Ottoman Empire which had become a world-power entered into an institutional and
intellectual transformation after the mid-15th century. The professional bureaucratic class (kalemiye),
was very influential in formation of the ideological and administrative character of the empire and
played a leading role in the shape of the political thought. The reign of Sultan Süleyman the Magnificent
was an important turning point in this transformation. Although the Ottoman bureaucracy was not
specialized and professionalized into the sub-branches before 1520, this structure started to change in
the long reign of Sultan Süleyman the Magnificent. In this period although there were some
appointments between the court and the financial services. The specialization tendency that took place
in the bureaucracy and this resulted with the separation of the finance and court fields. Therefore,
although the hierarchy between the bureaucratic authorities was not yet solidified in the second half of
the 16th century, the bureaucracy tended to specialize. The transformation of Ottoman bureaucracy in
the rule of Sultan Süleyman, created a consistency and continuity in Ottoman political thought.
Kınalızade a prominent scholar of the Suleyman the first period, formed the moral and
administrative philosophy that shaped the basic theses of Ottoman political thought and Ottoman
politics in this work Ahlak-ı Alai (The Sublime Ethic).
Kınalızade believed that only people who live within communities could reach a certain level of
civilization. “Nev’i-i insân medenî bi’t-tâbdır. Ya’ni tabîat-ı muktezîdir ki ma’aş-ı ebnâ-yı nev’iyle ihtilât ve
muâşeret ve ba’zı efrâdı umûrunda ba’zına iânet ve müzâmeret itmeyince hâsıl ve kâmil olmaz”.
However, people who live within communities inevitably had clashed each other and caused a kind of
chaos in society. “her kişinin bir matlûbu ve murâdı var ve nefs murâdını elbette ne tarikle olursa olsun
almak ister”
According to Kınalizade, when the society had been left to its own, it would fall into chaos. Since
two people could have the desire, they could fight with each other. When fight takes place, only a
supreme regulatory power could provide the harmony. According to Kınalizade, this regulatory authority
was the political authority which named as "siyaset-i uzmâ", (the greatest political authority).
The primary concepts of Ahlak-ı Alai, wisdom and intellect pointed a process of learning which
had focused on intelligence and reason. In this regard, both in the political and personal life, historical
experiences and intellectual processes were promoted. This idea on the one hand was both secular and
pragmatic but on the other hand was harmonic with religious and moral virtues. The mind is inadequate
alone, with indispensable in worldly administration and virtuous man's work. Kınalızade while promoting
intellect and wisdom, emphasized the necessity of moral and religious principles. In this context, the
wisdom is presented as the virtue of successful people and administrators, along with other moral and
religious virtues.
According to Mustafa Ali, Alexander the Great owed his accomplishments to the help of
intelligent consultants. Since Alexander frequently exchanged ideas with Aristotle while meeting with
the philosophers and scholars of the ancient Greek provinces from time to time while ruling the
country. According to Gelibolulu the Prophet Solomon owes his mighty sovereignty to the advices of
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Asaf and Lokman. Mustafa Ali, who wanted to prove his thesis finally refers to the actions of the Prophet
in order to conclude the topic.
When we set out from the examples of Celalzade Mustafa, Kinalızade Ali and Gelibolulu Mustafa
Ali, it turns out that bureaucratic transformation in the period of Kanuni Sultan Süleyman opened a new
page in the mind of Ottoman politics. In this context, the Ottoman political thought in the reign of
Suleyman will be evaluated through the source texts of the contemporary historians-politics writers

Sultan Süleyman Bürokrasisinde Osmanlı Siyaset Düşüncesi
Mert Can Erdoğan1, Erhan Burhan Çavdaroğlu1
1
Kırıkkale Üniversitesi

Bildiri No: 30 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
XV. yüzyılın ortalarından itibaren cihanşümul bir hüviyet kazanan Osmanlı Devleti hem kurumsal
hem de düşünsel bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bu dönüşüm sonucunda öne çıkan profesyonel
bürokrat sınıfı (kalemiye), imparatorluğun fikri ve idari karakteri üzerinde oldukça etkili olmuş ve siyaset
düşüncesinin üretiminde öncü rol oynamıştır. Bu dönüşüm sürecinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi
özel bir öneme sahiptir. Zira Osmanlı bürokrasisi 1520 öncesinde alt branşlarda uzmanlaşmamış ve
müstakil zümrelere bölünmemişken, Kanuni Sultan Süleyman’ın uzun iktidar yılları içerisinde bu durum
değişmeye başlamıştı. Bu dönemde de birçok kişi divan ve maliye hizmetleri arasında gidip gelse de
atamalar sırasında adayların önceki görev sahalarına dikkat edilmeye başlanmıştı. XVI. yüzyılda
bürokraside gerçekleşen uzmanlaşma eğilimi, maliye ve divan kâtipliği sahalarının da birbirlerinden
ayrılmasıyla neticelenmişti. Bu süreçte, özellikle yüksek bürokrasi atamalarında maliye ve kâtiplik
arasındaki geçişler azalmış, adayların önceki çalışma yerlerinin aynı sahada olmasına özen gösterilmişti.
Dolayısı ile XVI. yüzyılın ikinci yarısında bürokratik makamlar arası hiyerarşi henüz katılaşmamış olsa da
bürokrasinin genelinde bir uzmanlaşma eğilimi görülmekteydi. Osmanlı bürokrasisinin Kanuni Sultan
Süleyman devrinden itibaren geçirdiği dönüşüm içerisinde devlet adamları farklı kaynaklara erişerek,
dinamik bir kültürel ortamdan beslenerek ve devletin karşılaştığı sorunları yakından tecrübe ederek
Osmanlı siyaset düşüncesinin üretiminde öncü rol oynamayı başarmıştır. Devlet adamları bu rolünü
oynarken kendi mesleki bakış açısından devletin ihtiyaçlarını yorumlamıştır. Bu da Osmanlı siyaset
düşüncesinde bir tutarlılık ve süreklilik yaratmıştır.
XVI. Yüzyıl Süleymaniye müderrislerinden olan ve Osmanlı düşünce dünyasına katkıda bulunmuş
sayısız öğrenci yetiştiren Kınalızade , abidevi eseri olan Ahlak-ı Alai’de Osmanlı siyasal düşüncesinin
temel tezlerini ortaya koymuş ve Osmanlı siyasetini izah edecek bir ahlak ve yönetim felsefesi
oluşturmuştu. Kınalızade öncelikle insanların medeni koşullara ulaşmak için topluluklar halinde yaşaması
gerektiği fikrini ifade ederek: “Nev’i-i insân medenî bi’t-tâbdır. Ya’ni tabîat-ı muktezîdir ki ma’aş-ı ebnâ-yı
nev’iyle ihtilât ve muâşeret ve ba’zı efrâdı umûrunda ba’zına iânet ve müzâmeret itmeyince hâsıl ve kâmil
olmaz”. demiş ve insanların bir araya gelerek bir toplum oluşturmasının insanın doğasından kaynaklanan
çatışmalara sebep olacağına “her kişinin bir matlûbu ve murâdı var ve nefs murâdını elbette ne tarikle
olursa olsun almak ister” ifadeleriyle işaret etmiştir.
Kınalızâde’ye göre de toplum kendi haline bırakıldığında kargaşa içine düşecektir. Zira iki insan
aynı şeyi arzulayıp almak istese aralarında bir tartışma ve çekişme meydana gelmektedir. Çünkü her biri
diğerini bertaraf edip kendi arzusuna kavuşmak istemektedir. Bu mücadele ileri gittiğinde kavga çıkar. Bu
noktada, bu ayrılığı ve kavgayı önleyerek taraflara kendi üstünlüğünü kabul ettirecek ve toplumsal
kargaşanın önüne geçerek, düzeni sağlayacak bir güç devreye girmelidir ki bu güç hükümdardır.
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Kınalızâde’ye göre bu düzenleyici üst otorite “siyâset-i uzmâ” yani en büyük siyasi otorite olmalıdır.
Ahlak-ı Alai’de öne çıkan akıl ve hikmet kavramları odak noktası olarak zekâya ve muhakemeye
dayalı bir öğrenme sürecini işaret etmektedir. Bu yanıyla hem insanın kişisel gelişiminde ve hem de ülke
idaresinde tarihsel tecrübelere ve düşünsel süreçlere dayanan bir hareket ve yaklaşım tarzı karşımıza
çıkmaktadır. Bu yaklaşım bir taraftan dünyevi ve yararcı olmakla birlikte ahlaki ve dini faziletlerin zıttı
olarak sunulmaz. Akıl ülke idaresinde ve faziletli insanın inşasında vazgeçilmez olmakla birlikte tek başına
yetersizdir. Kınalızade aklı ve hikmeti överken ahlaki kaideleri ve dini unsurların da gerekliliği
vurgulamaktadır. Bu bağlamda akıl, diğer ahlaki ve dini erdemlerle birlikte başarılı insanların ve
idarecilerin sahip olduğu bir fazilet olarak takdim edilmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman devrinin öne çıkan bürokratı Celalzade Mustafa Mevahib adlı eserinde
aklın, faziletli insanların bir meziyeti olduğunu söyler ve ona göre peygamber gelmiş geçmiş en akıllı
insandır. Mustafa’ya göre insanlar akıllılar, ahmaklar ve günahkârlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır,
devlet idaresinde başarının sırrı akıllı insanların istihdam edilmesidir. Bu fikirler Kanuni Sultan Süleyman
döneminin bir diğer önemli siyaset yazarı Gelibolulu Mustafa Ali’de de karşımıza çıkmaktadır. Ona göre
akıllı kişilerin devlet idaresinde istihdamı öylesine önemlidir ki bu konuda kanun-u kadime bakmaya dahi
gerek yoktur.
Gelibolulu Mustafa Ali’ye göre Büyük İskender kısa zamanda büyük işler başarmasını akıllı
danışmanların yardımına borçluydu. Zira İskender ülkesini idare ederken Eflatun’un vekili Aristo ile sık sık
meşverette bulunmakta Yunan ülkesinden doğu eyaletlerine zamanın filozofları ve bilginleri ile yüz yüze
görüşerek fikir alışverişinde bulunmaktaydı. Yaklaşımını desteklemek için tarihten örnekler vermeye
devam Gelibolulu’ya göre, Süleyman peygamber de kudretli hükümranlığını Lokman ve Asaf gibi akıllı
danışman ve vezirlerle yaptığı meşverete borçluydu. Ülke idaresinin akıllı kişilerle yapılacak meşveretle
götürülme fikrini kesinleştirmek isteyen Mustafa Ali nihayet peygamberin icraatlarına gönderme yaparak
konuyu bağlamaktadır.
Celalazade Mustafa, Kınalızade Ali ve Gelibolulu Mustafa Ali örneklerinden yola çıktığımızda
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşana bürokratik dönüşümün Osmanlı siyaset düşüncesinde yeni
bir sayfa açtığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ilgili çalışmada dönemin öne çıkan tarih-siyaset
yazarlarının kaynak metinleri üzerinden Kanuni dönemi Osmanlı siyaset düşüncesi ele alınacaktır.
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L. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu 24-26 Nisan 2019
A. Güngör Üçüncüoğlu1, Mustafa Durmuş2
1
emekli araştırmacı yazar
2
Yazar

Bildiri No: 34 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Abstract
Kanuni was born in Trabzon in 1495. In 1520, at the age of 25, the Ottomans sat on the throne.
The swordsman who holds the sword uses the same skill as the jeweler.
In Trabzon there is a street called "JEWELERY STREET" near the Jewelery Market. 16 years in the
family law Trabzon'da learned the art of jewelery and lived,
In the period of the law; Trabzon also brought Armenian masters from the Van region for the
development of goldsmiths. One of them opened a shop in the Gümüşhane region, and then the
jewelery art in Trabzon and Gümüşhane was increased. 9 goldsmith shops were opened in Gümüşhane
region.
Giriş,
Kanuni devrinde Trabzon ve Gümüşhane bölgesindeki kuyumculuğu getiren DAĞISTANLI
KUYUMCU AHMET TEKELÜ 1520--Usta, Kanuni Sultan Süleyman’a yaptığı kılıç ve hançerleriyle meşhur bir
sanatkârdır
19 yy. kadar gelen meşhur kuyumcu ustalarından… Trabzon Kuyumcusu Anderya Kuyumcuoğlu ;
1919- :11/M /1335 (Hicrî) Dosya :66 Gömlek:59 Fon Kod:İ..Duit Çelebi ; “Trabzon halkı… Maarif ehlidirler. Dünyada Trabzon’un kuyumcuları kadar usta kuyumcu
yoktur. Hatta Birinci Selim burada doğmuş, çocukluğu zamanında kuyumculuğu öğrenerek babası
Beyazıd Han adına Trabzon’da para kazıtmıştır. İşte o zamandan beri kuyumcuları şöhret bulmuştur…
Gümüşhane bölgesinde çıkan Altın ve Gümüş madenlerinin Trabzon, İstanbul pazarını ve
kuyumculuk sektörünü Gümüşhane de çıkarılan ve külce haline getirilen ham maddelerin Trabzon iç
piyasada satıldığı gibi liman marifetiyle İstanbul’a kadar gönderilmektedir.
Trabzon’da telkâri el sanatı Trabzon kuyumculuk El sanatlarının temelini oluşturur[1].
Telkari Trabzon hasır örme El sanatının toka süsleme kısmına oldukça önem taşımaktadır. Telkari
bu görevi ile de daha da gelişmiş ve bu iki el sanatını birbirinden ayrı düşünülemez hale getirmiştir.
(M.Ö;400) Trabzon’da özellikle bakır madenciliğinden söz edilmekte, yine aynı dönemlerde
Gümüşhane’de gümüş madenciliğinde ve gümüş maden ocaklarından söz edilmektedir.
Trabzon eyaletine bağlı Gümüşhane (agriyapoli) de Persler, Romalılar, Lidyalılar, Fenikeliler,
Bizanslılar (Doğu Romalılar), Hattîler (Etiler), Selçuklular, Oğuzlar, Kommenler, Osmanlılar ve Cumhuriyet
dönemi Trabzonluları (iş adamları) Trabzon madenlerini işleterek bu üç Kadim sanatı yaşatmaya devam

428

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

etmişlerdir[2].
Hz. Süleymanın Mekke ve Medine civarında işlettiği maden ocakları günümüzde âtıl halde olduğu
gibi bugün vaktiyle Trabzon hudutları içinde olan Gümüşhane maden ocakları da âtıl haldedir.
Trabzon da Altın ve Gümüş bundan 200-300 sene önce yataklara ve yorganlara bile tel örnekler
halinde işlenmiştir. Bunlardan bir örnek Trabzon’un en ileri gelen ailelerinden Nemlizadeler de
mevcuttur.
Gümüş işlemeciliği Gümüşhane kökenlidir.
İpek veya naylon tel üzerine burularak sarılan çok ince (0,08 mikron – saç teli kalınlığında) 24 ayar
altın ve 1000 ayar gümüş teller ile yapılan yöresel bir el sanatıdır.
Altın ve gümüş tellerin sarılması sırasında, içte kalan ipek iplik (ibrişim) kıvrak tutularak sarma
işlemi yapılır.
Kazazlık ürünlerinin başında kolye, küpe, bileklik bayanların; tespih ve tespih püskülleri ise
erkeklerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaktadır[3]
Tarih :29/Z /1255 (Hicrî) Dosya No :7Gömlek No :309 Fon Kodu :C..DRB.
Memalik-i Mahruse'deki kuyumcu esnafında biriken altın ve gümüş tozlarını havi kene tabir
olunur süprüntü ve toprağın Darphane'den tayin olunan arayıcı taifesi marifetiyle mübayaa edilip
Hasköy'deki Gümüşhane de kalbedilerek Darphane'ye teslim edilmesi usulden olmağla bu hususa
memur edilen arayıcılara müddeti bir seneye mahsur olmak üzere mümanaat olunmaması için
Rumeli'nin bazı kazaları kadı ve naiplerine emir tahriri.
Gümüşhane’ye bağlı Hasköy de bulunan büyük kalhanede, Gümüşün külçe haline getirilmesi ve
işlenmesi… Bu külçeler buradan Trabzon kuyumcularına ve gitmektedir.[4]
Gümüşhane bölgesinin süsleme sanatında öncü rol oynamasının tek nedeni Gümüşhane
bölgesinde MÖ.3000-4000 yıllarında Altın ve Gümüş ve sonrada bakırın bulunması ile Madenlerin
şekillendirme işlemleri başlamıştır.
Gümüşhane bölgesinde bulunan Altın ve özellikle Gümüş Madeninin süsleme sanatında rol
oynamasının nedeni yukarıda dediğimiz gibi madenlerin bu bölgede çıkarılmış olmasıdır. Bu sanat öyle
gelişmiştir ki Gümüşhanelinin her evinde Gümüş takımlar her erkek çocuğunun çeyizlerinin çoğu
Gümüşten yapılmıştı.
Altın ve gümüşü dantel gibi işleyen ilk Müslüman Türk kadınları arasında Melahat Hanımın adı
günümüze kadar gelmiş ve anılarda yer almıştır. O günlerden bugüne adları kalan hasır ustaları arasında
Dağıstanlı Hacı Mehmet Kafkasyalı İbrahim Horololu’nun adları hala yaşamaktadır[5].
18. yüzyılda yoğun bir şekilde transfer edilen işçi ve ustaların bağlı bulundukları maden ocağı
olarak Gümüşhane göze çarpmaktadır.
Bu durum, Gümüşhane'nin eski önemini kaybetmeye başladığını ve yetişmiş Maden Ocağı
Elamanlarının Ve Kuyumcu Ustalarının Anadolu ve Balkanlar'daki ocaklarda istihdam edildiklerini ortaya
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çıkarmaktadır.
Nitekim maden ocaklarına Gümüşhane'den gereken sayıda prustad, kalcı, feteci ve baltacı intikal
ettirilmiştir.[6]
Gümüşhane Yağlıdere ve Yağmurdere bölgesi Kromni bölgesine bağlı olup Yağlıdere bağlı 23 köy,
Yağmurdere bağlı 29 köyün tamamını yakını maden işletmeciliği ve işçiliği mesleklerini
yapıyorlardı.(Mehmet Durmuş Kromni)
KALCI

Gümüş ya da altın külçesi durumuna getiren işçi

1 Kişi

KUYUMCU

ALTIN ALIP SATAN

9 Kişi

NAKKAŞ

ALTIN İŞLEYEN

10 Kişi

Gümüşhane’den getirilen savat, granülasyon ya da telkâri tekniklerini uyguladıkları gümüşten
bilezik, küpe, iğne, fibula[7], gerdanlık, yüzük gibi takılar yaptıkları bilinmektedir.[8]
KAYNAKÇA
1. A.GÜNGÖR ÜÇÜNCÜ OĞLU. Trabzon da kuyumculuk 2013 basılmamış eser.
2. A.GÜNGÖR ÜÇÜNCÜOĞLU Doğu krd bölgesinde Trabzon eyaletine bağılı sancaklarda Maden ve mağara
kardeşliği 2016
3. ANADOLU ANTİK Takıları, s.79.
4. EL SANATLARIMIZ---Sosyal, Kültürel Eğitimler Ve Faaliyetler Daire Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:
Isbn 5962 Bilim Ve Kültür Eserleri: 1577 -855. KÜLTÜR BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞAYAN EL SANATLARIMIZ---Sosyal, Kültürel Eğitimler Ve
Faaliyetler Daire Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: Isbn 5962
6. BİLİM VE KÜLTÜR ESERLERİ: 1577
7. NECMETTİN AYGÜN Trabzon da ticaret…
8. TAŞ, Savat Sanatı ve Bir Usta Sadık Binici, s.885.
9. TOKAT, Ermeni Gümüş Ustaları, s. 75.
[1] A.Güngör üçüncü oğlu. Trabzon da kuyumculuk 2013 basılmamış eser.
[2] Necmettin Aygün Trabzon da ticaret…
[3] El Sanatlarımız---Sosyal, Kültürel Eğitimler Daire Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yay: Isbn 5962 Bilim Ve Kültür
Eserleri: 1577 -85[4] A.Güngör Üçüncüoğlu Trabzon eyaletine bağılı sancaklarda Maden ve mağara kardeşliği 2016
[6] A.G.E.
[7] İğne yuvaları genellikle çengel şeklinde kıvrılmış plakalardır. bilgi için bk. TÜRE, SAVAŞÇIN, Anadolu Antik
Takıları, s.79.
[8] TAŞ, Savat Sanatı ve Bir Usta Sadık Binici, s.885.
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Abstract No: 55 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
An Important Impact on Turkish - Hungarian Relations: Turkology in the light of Hungarian
Archive Vision
Turks and Hungarians have lived together, socialized and affected each other as from the ancient
times. The Hungarians, who maintained the Turkish characteristics until the eleventh century, remained
under the Ottoman domination for a long time after the Ottomans settled in Hungary with the Mohacs
victory. The Hungarians, who were closely acquainted with the Turks after the Ottoman domination,
squeezed between Germans and Slavs in Europe, turned their faces to the East and this quest led to the
birth of the Pan-Turanism and Turcology in Hungary.
Contemporarily, the first place where the Turcology studies systematically begun in 1870 in the
world is Hungary. The researches which increase in the second half of XIX century, ensured that the
Turkish-Hungarian relationships improved further and this affected both Turkish students who are
educated in Hungary and scientists in Turkey and as a consequence, these two nations that have known
each other since ancient times, found a common ground and the Hungarians Hungarians provided great
services to the Turcology called as the science of Turkishness.
The studies conducted by the leading Hungarian Turcologists created a tremendous impression
in the world and made a great contribution to the Turkishness and science world. The Turcology
Platform conducted various studies in many fields owing to the valuable Hungarian Turcologists who
devoted their life in this field. The works have clarified the large part of Turkish langue, history and
culture that are in the dark. In the studies that carry out, various sources were found, many language
were made translation, dictionaries were made, the field have improved, were watched curiously in
Turkey and in the world.
The Turkish-Hungarian relationships continued growingly and in World War I, War of
Independence and Atatürk period, friendly attitudes were also seen. Atatürk had a great respect for the
Hungarians and invited many Hungarian scientists to Turkey to contribute to the Turkish science world.
These scientists contributed to the further development of Turkish-Hungarian relations and undertaken
important tasks in the development of Turkey.
In this study, the place and importance of Hungarian Turkology in the context of TurkishHungarian relations will be examined, the works of Hungarian Turkologists, contributions to Turkish
science and their works will be evaluated on the related literature of Hungarian archives. The research
will include history and linguistics on Turkology, which covers a wide range of sub-sciences. In general,
the establishment of the Turkology crown in Hungary, Turkologists and their studies and contributions
of these studies to the scientific world will be evaluated.
Keywords: Turcology, Turkish- Hungarian Relationships, Hungary, Ottoman, Turcologist.
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Türk - Macar İlişkilerinde Önemli Bir Etki: Macar Arşiv Vesikaları Işığında Türkoloji
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Türk Macar ilişkilerinde Önemli Bİr Etki: Macar Arşiv Vesikaları Işığında Türkoloji
Türklük bilimi ya da diğer bir deyişle yaygın olarak kullanılan haliyle karşılığı önerilmiş olan
Türkoloji, dar anlamıyla Türk dili ile uğraşan bilim dalı şeklinde nitelendirilirken, geniş anlamıyla Türklükle
ilgilenen, bunun yanında özellikle Türk dil ve diyalektleriyle uğraşan bilim dalına verilen addır. Türkoloji,
eski
terim
anlamıyla Türkiyat,
İngilizcede
ise Turkology Fransızcada Turcologie, Almancada Turkologie,olarak adlandırılmaktadır. Tarih sahnesinde
Türklerin yüzyıllar boyu çok geniş bir coğrafyaya yayılması, diğer devletleri doğal bir gereksinim ve merak
ile Türklük bilimiyle ilgilenmeye, araştırmaya ve bu alandaki bilgileri geliştirmeye itmiştir. Orta Avrupa’da
yaşayan ve Milliyetçilik akımları sonrasında kendi ulus kimliklerini inşa etmek isteyen Macarlar için de bu
ihtiyaç Macarları Orta Asya’ya, dolayısıyla Türkoloji çalışmalarına yönlendirmiştir.
Türkleri yakından tanıyan, Avrupa’da Germenler ve Slavlar arasında sıkışmış olan, kökenlerini
arayan Macarlar, kendi kimliklerini bulmak için bir arayışa girmişlerdir. Özellikle 19. yüzyılda canlanan
ulus inşası süreci ile Macarlar, Doğu kökenli olma, Hint-Avrupa dillerinden olmayan bir dil kullanmaları
gibi sebeplerle yönlerini doğuya çevirmelerine neden olmuş; söz konusu arayış da Macaristan’da
Turancılık akımının ve Türkoloji’nin doğmasına yol açmıştır. Modern anlamda dünyada 1870 yılında
sistemli olarak Türkoloji çalışmalarının başladığı ilk yer Macaristan’dır. Nitekim 19. yüzyılın ikinci
yarısında yoğunlaşan araştırmalar Türk-Macar ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlamış, bu yakın ilişki
gerek Macaristan’da eğitim alan Türk öğrencileri gerekse de Türkiye'deki bilim insanlarını etkilemiştir.
Batıdan her geçen gün daha fazla artan Avusturya tehdidi doğudan gelen Rus yayılmacılığıyla birlikte
özellikle Protestan Macar halklar üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuştur. Tarihsel gelişmelerin
oluşturduğu şartlar dahilinde birbirini eski çağlardan beri tanıyan Türkler ve Macarlar kendilerini yok
etmeye çalışan tehditlere karşı ortak paydada buluşmuş; Macar araştırmacılar Türklük bilimi olarak
adlandırılan Türkoloji’ye büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
Öncü Macar Türkologların yaptıkları çalışmalar dünyada yankı bulmuş, bu araştırmalar Türklük ve
bilim dünyasına büyük katkı sağlamıştır. Türkoloji Kürsüsü, hayatını bu alana adamış değerli Macar
Türkologlar sayesinde birçok alanda çalışmalar yürütmüştür. Ortaya konan eserler Türk dilinin, tarihinin
ve kültürünün karanlıkta kalan yönlerinin büyük bölümünün açığa çıkarılmasını sağlamıştır.
Macaristan’da yürütülen bu araştırmalarda çeşitli kaynaklar bulunmuş, birçok dilde çeviriler yapılmış,
sözlükler hazırlanmış, makale ve kitaplarla Türklük bilimine yapılan bu katkılarla alan daha da
zenginleştirilmiş, dünyada ve Türkiye’de merakla izlenmiştir.
Türk-Macar ilişkileri, gelişerek devam etmiş I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
döneminde de iki ülke arasında dostane tavır görülmüştür. Atatürk, Macarlara karşı büyük bir saygı
duymuş ve pek çok Macar bilim adamını Türkiye'ye davet ederek Türk bilim dünyasına katkıda
bulunmalarını sağlamıştır. Her iki ülke de değerli bir kültür hazinesi paydasında buluşmaktadır.Bu bilim
insanları hem Türk-Macar ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunmuşlar hem de Türkiye'nin
gelişmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Türkoloji ile ilgili ülkemizde çok sayıda eser bulunmasına
rağmen Macaristan arşiv vesikaları ve Macaristan’da kaleme alınan birincil literatür yeterli oranda
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incelenmemiştir.
Bu çalışmada Macar Türkoloji’sinin Türk-Macar ilişkileri bağlamında yeri ve önemi irdelenecek,
Macar Türkologların çalışmaları, Türklük bilimine katkıları ve eserleri Macar arşiv vesikaları ilgili literatür
üzerinden değerlendirilecektir. Araştırmada, geniş bir yelpazeye hitap eden ve birçok alt bilim dalını
kapsayan Türkoloji’ye dair, tarih ve dil bilimcilere yer verilecektir. Genel olarak Macaristan’da Türkoloji
kürsüsünün kuruluşu, Türkologlar ve çalışmaları ile bu çalışmaların bilim dünyasına katkıları
değerlendirilecektir.
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1742-1759 Tarihleri Arasında Trabzon Hatuniye Vakfı ile İlgili İstanbul'a Arz Edilen Sorunlar
ve Merkezin Bunlara Getirdiği Çözümler
Mehmet Fatih Gökçek1, İlhan Gök1
1
Gümüşhane Üniversitesi

Bildiri No: 67 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Yavuz Sultan Selim'in annesi Ayşe Gülbahar Hatun adına Trabzon'da 1514-15'te inşa edilen
Hatuniye Külliyesi şehrin dinî, içtimaî ve iktisadî hayatında önemli bir yere sahiptir. Hatuniye Külliyesi;
cami, türbe, daru'l-kurra, medrese, mektep, misafirhane, aşhane, fırın, imaret, kiler, mahzen ve ahırdan
oluşmaktaydı. Külliyeyi oluşturan bu yapılar şehir halkına ve dışarıdan gelenlere birçok yönden hizmet
sunmaktaydı. Külliyenin ayakta kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için buraya gelir kaynakları
vakfedilmişti. Bu vakıf, gelirleriyle Trabzon'daki en büyük Osmanlı vakıflarından birisiydi. Ancak
bakımsızlık ve ihmalkârlık gibi sebeplerden dolayı külliyenin maalesef günümüze sadece camisi ve türbesi
ulaşmıştır.
Hatuniye Külliyesi'nin etkin olarak hizmet verdiği dönemlerde söz konusu müesseseyi ayakta
tutan vakıf, bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Meselelerin muhatapları ortaya çıkan bu sorunları önce
Trabzon'daki yetkililere bildirerek onlardan çözüm talebinde bulunmuştur. Söz konusu sorunlar
halledilemediğinde ise merkeze başvurarak bunlara çözüm getirilmesini beklemiştir. Merkezî idare
Trabzon Hatuniye Vakfı'yla alakalı şikâyetleri karara bağladıktan sonra hüküm suretlerini burada tutulan
defterlere yazmıştır. Bu defterlerden birisi de Ahkâm defterleridir.
Çalışmada 1742-59 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden 1 Nolu Trabzon Ahkâm Defteri
çerçevesinde Hatuniye Külliyesi Vakfı'nın karşılaştığı sorunlar ve Osmanlı merkezî idaresinin bunlara
getirdiği çözümlere ilişkin bilgi verilecektir.
Yöntem
Hatuniye Külliyesi ve Vakfı'nın kuruluş ve misyonu hakkında dönemin kaynaklarından ve
araştırma eserlerinden istifade edilerek bilgi verilecektir. Akabinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde
bulunan 1742-59 tarihleri arasındaki kayıtları içeren 1 Numaralı Trabzon Ahkâm Defteri taranarak
Hatuniye Vakfı'nın isminin geçtiği hükümler tespit edilecektir. Bu hükümler günümüz harflerine
aktarılarak özetlendikten sonra konularına göre tasnif edilerek vakfın karşılaştığı problemler ve bunlara
Osmanlı merkezî idaresinin getirdiği çözümler hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın sonuna bu
hükümlerin transkripsiyonu eklenecektir.
Bulgular
Trabzon Hatuniye Külliyesi, bünyesinde barındırdığı yapılarıyla Trabzon şehrinin teşekkül ve
inkişafında mühim bir yere sahiptir. Hatuniye Vakfı söz konusu külliyenin ayakta kalmasında ve yürütülen
hizmetlerin kesintiye uğramadan devam etmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
Hatuniye Vakfı 1742-59 yılları arasında bazı sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Trabzon'da
çözülemeyen bu meseleler İstanbul'a bildirilerek sorunların halledilmesi istenmiştir. Osmanlı merkezî
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idaresi ise bunlara kanun ve defterler çerçevesinde çözüm bulmaya çalışmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Yavuz Sultan Selim'in annesi adına yaptırılan Hatuniye Külliyesi, bünyesinde birçok yapıyı
barındırmaktaydı. Külliyenin masraflarının karşılanabilmesi için buraya gelir kaynakları vakfedilmişti.
1742-59 yılları arasında Hatuniye Vakfı'nı ilgilendiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu problemler
mahallî ve merkezî idare tarafından çözülmeye çalışılmıştır.
1 Nolu Trabzon Ahkâm Defteri'nde Hatuniye Vakfı'yla ilgili iki tür hüküm bulunmaktadır. Bu
hükümler vakıfla doğrudan alakalı hükümler ve dolaylı olarak alakalı hükümlerdir. Vakfı doğrudan
alakadar eden konuların başında vakıf gelirlerine haksız yere müdahale edilmesi, vakıf köylerinde
yaşayan halktan kanuna aykırı vergi talepleri ve vakıf köyleri civarında yaşanan eşkıyalık faaliyetleri
gelmektedir. Bu tür eylemler vakıf köylerinin harap olmasına ve dolayısıyla da vakfın zarar görerek
faaliyetlerinin aksamasına yol açmıştır.
Vakfı dolaylı olarak ilgilendiren hükümlerde ise sadece Hatuniye Vakfı'nın ve mütevellisinin ismi
geçmektedir. Bu hükümlerin konusu alacak-verecek ve miras gibi şahsî meselelerdir. Ancak bu hükümler
doğrudan vakıfla ilgili olmasa bile vakıf görevlilerinin isimlerinin tespiti ve toplumda yaşadıkları sorunların
ortaya çıkarılması bakımından önemlidir.
Sonuç olarak Hatuniye Vakfı 1742-59 tarihleri arasında farklı problemlerle karşılaşmıştır. Bu
sorunlar öncelikle mahallinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Lakin istenilen sonuç alınamadığında
meseleler arz-ı hal veya şahsen başvuru ile İstanbul'a bildirilmiştir. Bu şekilde şikayet mekanizması
devreye girerek vakfı ilgilendiren problemlere çözüm aranmıştır.
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XVI. yüzyıl Osmanlılar için hem doğuda hem de batıda farklı gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi.
Doğu’da Osmanlı’nın Mısır seferi ve Osmanlı-Safevi mücadelesi, batıda Osmanlı-Habsburg ve OsmanlıVenedik mücadeleleri yaşanıyordu. Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde şekillenen bu gelişmelerin
ortaya çıkmasında şüphesiz Fransa, Ceneviz ve Venedik gibi devletlerin de etkisi vardı. Doğu Akdeniz’deki
güç dengeleri ve mücadeleyi belirleyen unsurları dikkate aldığımızda yüzyıl içerisindeki Osmanlı-Ceneviz
ilişkileri önceki yüzyıla göre oldukça farklılık arz etmekteydi. Özellikle Sultan Süleyman dönemi ile bu
ilişkilerin dostluktan ziyade ayrılık şeklinde tezahür etmeye başladığı görülmekteydi. 1558 yılında yapılan
antlaşmaya yakın ilişkilerin tekrar canlandırılma düşüncesi hakim olmuştur. Bu amaçla Osmanlılar ile iyi
ilişkiler kurmuş olan Sakız Cenevizlilerinden Francesco de Franchi Tortorino, zengin hediyelerle İstanbul’a
gönderilmiştir. Cenevizliler, Osmanlılarla olan kötü ilişkilerini yapılacak bir antlaşmayla düzeltmek
istiyordu. Tortorino’ya verilen talimatın içeriğinde Osmanlılarla tahıl ticaretini tekrar canlandırmak için
talepte bulunmak yani yılda en azından 25-30 civarında geminin Osmanlı topraklarından buğday
yüklemesine izin verilmesi ve Osmanlı donanması amiralinin Liguria kıyılarına zarar vermemesi
konularında ricada bulunmak vardı. Bununla beraber ona yeniden yoluna koyulması muhtemel ticarî
ilişkilerin, tekrar bozulmaması konusunda çok dikkatli olunması tavsiye ediliyordu.
25 Nisan 1558’de yapılan antlaşmaya göre Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan tüm Cenevizli
tüccarlara serbestçe ticari faaliyetlerini gerçekleştirme özgürlüğü verilmiştir. Ayrıca İstanbul’a bailo
ünvanıyla Venedik elçisiyle eşit yetkilere sahip bir büyükelçinin gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bununla
beraber Osmanlılara karşı silaha sarılan Ceneviz tebaasına ticari faaliyetler yasaklanmış ve İspanya
bayrağı altında ticaret yapan Cenevizli armatörlerin ise ticari faaliyetlerine devam edebilecekleri kabul
edilmiştir. Ayrıca Cenova‟nın bağımsız kalması için Fransa ile barış yapma mecburiyeti ortadan
kaldırılmıştır. Bir diğer maddeye göre Liguria limanlarında Osmanlı donanmasının karaya çıkması
donanmasının çok büyük olmaması kaydıyla kabul edilmiştir. Eğer donanma sayı olarak kalabalık olursa
Cenova limanına girişlerin yasaklanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Doğu Akdeniz‟deki ticarî trafik için
Cenevizlilere özel bir para basma hakkı da verilmiştir.
Osmanlı Ceneviz ticarî, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini eskiden olduğu gibi tekrar
canlandırmak hiç de kolay bir durum değildi. Nitekim bu durum tafsilatlı bir şekilde XVI. yüzyılın ikinci
yarısında İstanbul’da görev yapan Giovanni De Franchi, Ambrogio Giudice, Aurelio Santa Croce, Agostino
Pierano ve Battista Ferraro vd. Ceneviz elçilerinin ve temsilcilerinin mektuplarına yansımıştır. Örneğin
1565 Malta seferi öncesi yapılan hazırlıklar, kuşatmanın seyri ve sonuçları ile 1566 yılında Sakız adasının
ele geçirilme süreci ile bilgiler, Sultan Süleyman dönemi hakkında resmi aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.
Askerî, diplomatik ve siyasi gelişmelerin yanısıra ticarî ilişkiler ile ilgili gelişmelerin de bu kayıtlarda
kendisine yer edindiği görülmektedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin önemli ticaret merkezleri arasında
bulunan İstanbul, Bursa ve İzmir ile Cenevizlilerin Doğu Akdeniz’deki Osmanlılar ile irtibatını sağlayan
Sakız Adası ve dönemin diğer İtalyan devletleri arasında şekillenen ticarî ilişkilerden kesitler
sunulmaktadır. Ayrıca mektuplarda ikili ilişkilerle ilgili ticarete konu olan ipek kumaş, yün kumaş, deri,
buğday, iplik vd. emtia hakkında da bilgiler yer almaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin ihraç etiği mallar
ya da Osmanlı limanlarına ithal edilen emtia hakkında sunulan bilgiler oldukça önemlidir. Bu çalışmada
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Sakız adasının ele geçirilmesi ve Malta kuşatması başta olmak üzere Kanunî dönemi diplomatik, siyasi ve
ticarî anlamdaki gelişmeler üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmamızın temel kaynağını Cenova
Devlet Arşiv’ine (Archivio di Stato di Genova) ait elçilik mektupları, raporlar ve senato kararları ile
gümrük kayıtları teşkil edecektir.
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A Scientist Human As An Example In Representing Equality Gender: Mualla Eyüpoğlu
Anhegger From Trabzon
Mine Gözübüyük Tamer
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Abstract No: 79 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Today, gender issues are being discussed in very different ways in each discipline of social
sciences. The concept of "gender" which is developed in the West and is the most important analysis
tool of the feminist approach, is used to emphasize and distinguish socio-psychological and cultural ones
from biological ones; "Roles given to women and men in different cultures in social aspect". Thus, the
differentiation of men and women can manifest as a result of the society / socio-cultural system in
which they live as much as their biological characteristics. In other words, people are born as a woman
or a man with a biological distinction, and learn about sex-based roles during their upbringing. Gender is
a concept that changes over time and varies from culture to culture. When individuals fulfill their roles
in society, they behave according to the value judgments given to them by the social structure. Equal
participation of men and women in all spheres of social life is defined as gender equality.
This study is intended to reveal traces of gender equality in the conditions she lived in Turkey
situated in public life as one of the first female architect in Mualla Eyüpoğlu Anhegger life story. Mualla
Eyüpoğlu Anhegger, who has a long and respectful family history, has become a model scientist in the
representation of gender equality in his 90-year lifespan, overcoming family barriers, career choice, job
life, marital life and role in undertaking social duties and discrimination based on sex. The information
about her life has been obtained from publications written about herself with her oral history studies.
Gender discrimination begins within the family. Cultural values and girls and boys are being
raised and women and men are being trained to endorse gender inequality. The roles and expectations
of the society are greatly hampering their decision-making and decisions on issues that affect their lives
such as education, marriage and work. When the life story of Mualla Eyüpoğlu Anhegger was examined,
it is seen that in 1919 the town of Sivas, where his father had served as district governor immediately
after the end of the First World War, arrived in the world in 1919. Hence, the parents are the people
who have grown up within the possibilities of determining the limits of the Ottoman social structure. In
this context, it is seen that the status is particularly emphasized as father. Her father was Mutasarrıf
Rahmi Bey, a descendant of the past Salaheddin Ayyubi, from resident of Maçka in the city of Trabzon.
Mother's family history is taken to the Ottoman palaces-Süleymaniye Palace. Mothers crash in Trabzon's
Pulathane (now known as Akçaabat). It seems to be important that the father is very fond of all his
children when he comes forward as a mother, authoritarian, hardworking and intelligent, and has an
important role not only in the reading of her own children but also in the reading of all kin children. It is
seen that the father completes the incentive and support and primary school girls and boys together.
His family returned to Trabzon when she was five years old. In the period of childhood, the fact
that the city of Trabzon was lively and open to newness was an important influence on life. All of the
Trabzon women are religious, they are definitely dependent on religion, they are people who are
founded on religion, but at the same time they are influenced by being open to the world. Despite
coming from a religious family, the attitude of the family to compel religion has not been a problem.
When her family decides to immigrate to Istanbul for her children's education, Mualla is 10 years old.
She completed his secondary and high school education at Istanbul Girls' High School. She graduated
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from the Academy of Fine Arts in 1942 and graduated from that year. In fact, women in Turkey "male
professions" begin to take an interest in architecture, known as after the founding of the Republic,
Atatürk's modernization project in Turkey gave importance to women so it has been said. After the
foundation of the Republic in 1923, Ataturk said that "a nation that excludes women cannot be
contemporary; in a civilized country, women were playing a role as important as men, and in a very
short period of time to improve the social status of women, reforms that were not even seen in some
European countries at the time were made. Atatürk suggested that the education of men should entitle
women to equal education and be supported in this respect. In this context, women's education in
Turkey until the 1950s special attention was given not only in architecture in many occupations women
have taken their place with men in working life.
Mualla Eyüpoğlu seems to have taken part in public life after graduating from university.
Throughout her professional life, she has worked in different areas of activity, each of which is a
separate title of expertise, so that neither male nor female architects will have access to it. She argued
that the family came from the family because of the fact that her family and her colleagues are artists
and that the profession of architecture is also an art branch. It seems to play an active role at the point
of undertaking social duties. It seems that she spent his labor for public good. Being a creative architect,
she deserves to be remembered for her labor that she has spent on village institutes. In the first five
years of her occupation she carried out conservation work for the next thirty years with the experience
she had obtained from village institutes, which she herself was a school for, and the excavations she
carried out in archaeological sites. While maintaining a future village with the institutes of the villages,
they protected the history with restorations.
The friendships of Mualla Eyüpoğlu and Robert Anhegger were based on information exchange.
When their friendship filled their tenth year, Mualla did not turn down Anhegger's marriage proposal,
even though her mother, Lutfiye, did not allow this marriage. They also agreed with Anhegger because
of family affairs. His family was also conservative. His training and education were the same, he was
respectful of beliefs and beliefs. Mualla Eyüpoğlu Anhegger, who shares his experience of living abroad
with his wife, died in Istanbul at the age of 90 due to heart failure.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temsilinde Örnek Bir Bilim İnsanı: Trabzonlu Mualla Eyüpoğlu
Anhegger
Mine Gözübüyük Tamer
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 79 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bugün sosyal bilim disiplinlerinin her birinde çok farklı konularda toplumsal cinsiyet tartışmaları
yapılmaktadır. Batı’da geliştirilen ve feminist yaklaşımın en önemli analiz aracı olan “toplumsal cinsiyet”
kavramı, sosyo-psikolojik ve kültürel olanı vurgulamak ve biyolojik olandan ayırmak üzere kullanılmakta;
“sosyal yönden kadın ve erkeğe değişik kültürlerde verilen roller” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla,
kadın ve erkeklerin farklılaşmaları biyolojik özelliklerinin olduğu kadar içinde yaşadıkları toplumun/sosyokültürel sistemin de bir sonucu olarak tezahür edebilmektedir. Başka bir deyişle, insanlar, biyolojik bir
ayrımla kadın ya da erkek olarak doğarlar ve cinsiyete dayalı rollerini yetişme sırasında öğrenirler.
Toplumsal cinsiyet zaman içinde farklılık gösteren ve kültürden kültüre değişen bir kavramdır. Bireyler,
toplumda sahip oldukları rollerini yerine getirirken toplumsal yapının onlara verdiği değer yargılarına
göre davranırlar. Kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları toplumsal cinsiyet
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eşitliği olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışma ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlerini, yaşadığı dönemin koşullarında Türkiye’nin ilk
kadın mimarlarından biri olarak kamusal yaşamda yer alan Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in hayat
öyküsünde gözler önüne sermek amaçlanmaktadır. Köklü ve saygın bir aile geçmişine sahip Mualla
Eyüpoğlu Anhegger 90 yıllık ömründe, aile geçmişi, meslek seçimi ve iş yaşamı, evlilik hayatı ve toplumsal
görevleri üstlenmesindeki rolleri ile cinsiyete dayalı ayrımcılığın önündeki tüm engelleri aşarak toplumsal
cinsiyet eşitliğinin temsilinde örnek bir bilim insanı olmuştur. Hayatına ilişkin bilgilere kendisiyle yapılan
sözlü tarih çalışmaları ile hakkında yazılan yayınlardan ulaşılmıştır.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık aile içinde başlamaktadır. Kültürel değerler ile kız ve erkek çocuklar
farklı yönlendirilerek sonuçta toplumsal cinsiyet eşitsizliğine onay veren kadınlar ve erkekler
yetiştirilmektedir. Toplumun kadına biçtiği rol ve beklentiler, eğitim, evlilik ve çalışma gibi hayatını
etkileyecek konularda karar verme ve kararlarını uygulamalarını büyük ölçüde engellemektedir. Mualla
Eyüpoğlu Anhegger’in yaşam öyküsü incelendiğinde, Birinci Dünya Savaşı sona erdikten hemen sonra
babasının kaymakamlık görevi yaptığı Sivas’ın Aziziye kasabasında 1919’da dünyaya geldiği görülür.
Dolayısıyla, anne ve babası Osmanlı toplumsal yapısının sınırlarını belirlediği imkânlar içerisinde yetişmiş
olan insanlardır. Bu bağlamda statüsü özellikle vurgulananın baba olduğu görülür. Babası köken itibariyle
aile geçmişi Salaheddin Eyyubi’ye uzanan Trabzon Maçkalı, mülkiye mezunu Mutasarrıf Rahmi Bey’dir.
Annesi Lütfiye Hanım’ın aile geçmişi Osmanlı saraylarına-Süleymaniye Sarayı’na- kadar götürülmektedir.
Annesi Trabzon’un Pulathane (şimdiki adıyla Akçaabat) kazasındandır. Ailede anne, otoriter, çalışkan ve
akıllı olarak öne çıkarken, babanın tüm çocuklarına çok düşkün oluşu sadece kendi çocuklarının değil tüm
akraba çocuklarının okumasında önemli bir role sahip olduğu öne çıkmaktadır. Babanın teşvik ve desteği
ile ilkokulu kız-erkek karma bir şekilde tamamladığı görülür.
Ailesi Trabzon’a Mualla beş yaşında iken dönmüştür. Çocukluğunun geçtiği dönemde, Trabzon
şehrinin cıvıl cıvıl ve yeniliğe açık oluşunun hayatı üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Dindar bir aileden
gelmesine rağmen ailenin dini mecbur etmeye yönelik bir tavrı söz konusu olmamıştır. Ailesi,
çocuklarının eğitimleri için İstanbul’a göç etmeye karar verdiğinde, Mualla 10 yaşındadır. Ortaokul ve lise
eğitimini İstanbul Kız Lisesinde tamamlar. Yükseköğrenimini ise 1942 yılında Devlet Güzel Sanatlar
Akademisinde tamamlar ve o yıl mezun olan mimar dört kadından biridir. Esasen, Türkiye’de kadınların
“erkek mesleği” olarak bilinen mimarlığa ilgi duymaya başlaması, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra,
Atatürk’ün Türkiye’deki modernleşme projesinde kadınlara verdiği önem dolayısıyla söz konusu
olmuştur. Cumhuriyet’in 1923 yılında kurulmasının ardından Atatürk’ün “kadınları dışlayan bir milletin
çağdaş olamayacağını; uygar bir ülkede kadınların erkekler kadar önemli bir rol oynayacağını
vurgulamasının ve kadınların sosyal statüsünü iyileştirmek için çok kısa bir sürede o dönemde
Avrupa’daki bazı ülkelerde bile görülmeyen reformların yapılmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda,
Türkiye’de kadının eğitimine 1950’lere kadar özel önem verilmiş, sadece mimarlıkta değil pek çok meslek
dalında kadınlar erkeklerle birlikte çalışma hayatında yerlerini almıştır.
Mualla Eyüpoğlu’nun üniversiteden mezun olduktan sonra kamusal yaşamda yer aldığı
görülmektedir. Meslek yaşamı boyunca, bugün erkek ya da kadın her mimarın erişme imkânı
bulamayacağı, her biri ayrı birer uzmanlık başlığı olan farklı faaliyet alanlarında görev almıştır. Ailesinde
ressam ve edebiyatçı abilerinin olması hasebiyle, mimarlık mesleğinin de bir sanat dalı olmasından
hareketle, yeteneğin aileden geldiğini ileri sürmektedir. Toplumsal görevleri üstlenme noktasında aktif
bir rol oynadığı görülmektedir. Kamu yararına dönük emek harcadığı görülür. Yaratıcı bir mimar
olmaktan öte köy enstitülerine harcadığı emekle anılmayı hak eder. Mesleğinin yaklaşık ilk beş yılında
kendisi için de okul olan köy enstitülerinden edindiği tecrübe ve ardından arkeolojik alanlarda yaptığı
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kazılarla, sonraki otuz yılını vereceği koruma işlerini gerçekleştirmiştir. Bir bakım köy enstitüleri ile
geleceği inşa ederken, restorasyonlarla geçmişi korumuştur.
Mualla Eyuboğlu’yla Robert Anhegger’in beraberlikleri ise önceleri bilgi alışverişine dayalıydı.
Arkadaşlıkları onuncu yılını doldurduğunda Mualla, annesi Lütfi ye Hanımın bu evliliğe izin vermemesine
rağmen Anhegger’in evlilik teklifini geri çevirmedi. Anhegger’le aile yapıları nedeniyle de anlaşıyorlardı.
Onun ailesi de muhafazakârdı. Eğitim ve terbiyeleri aynıydı, inançlara ve büyüklere karşı o da saygılıydı.
Eşiyle yurt dışında yaşam deneyimini de paylaşan Mualla Eyüpoğlu Anhegger, kalp yetmezliği nedeniyle
90 yaşında İstanbul’da hayata veda etmiştir.
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Three Sufis In The Reign Of Sultan Süleyman The Magnificent: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî
Efendi, Hamza Bâlî
Ayşe Asude Soysal Doğan
Kırıkkale Üniversitesi

Abstract No: 86 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The histories of the Ottoman Sufi dervishes and orders are still the least handled parts of the
Ottoman historiography. This work, on the one hand, was a part of social and on the other hand a part
of intellectual history. In other words, it is necessary to examine the mentality of Sufis’ works as well as
their activities, social networks with the other Sufis, soldiers, statemen, clerics, common people and
Sultan. This is essential for the understanding of the concept of the Ottoman as much as possible.
Because one of the basic components of this concept is mystical Islamic interpretation. In this regard
the purpose of this study is to discuss the differences in their relations with the state of three Sufis,
Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi and Hamza Bâlî, who lived in the 16th century in Istanbul during the
reign of Sultan Süleyman the Magnificent.The reign of Sultan Süleyman the Magnificent was on the one
hand the peak of the efforts of centralization which came to an important stage during the reign of
Sultan Mehmed the Conqueror and on the other hand a period of ideological consolidation as a result of
the tension with "Kızılbaşlar" ( a fanatic Shia order) since the reign of Sultan Selim the Grim. This
resulted with the conciliation of most of, many of the Sufis with the central state or in other words the
central state imposed it on them. However, there were those who did not compromise with the central
state and who, according to some historians, were thinking of putting the Ottoman authority away from
power and thinking about replacing them, as much as possible to reduce relations with the statesmen
and not to take care of anything other than mysticism. In this regard, these three Sufis mentioned above
were chosen as examples of these three different perspectives. The first person name we will discuss
here, Sofyalı Bâlî Efendi is a sheikh belonging to the Jamaliyya branch of the Halveti sect, who has gained
the appreciation and praise of Sultan Süleyman the Magnificent and also participated in military
expeditions and gave morale to the army. As obvious, he is the one who has a positive approach to
establishing relations with high authorities. At the same time, we have the most knowledge about the
activities and the mentality about the sheikh Sofyalı Bâlî Efendi. He was opposed to some of the
segments with his actions and thoughts, or with the different societies he saw as a problem. One of the
issues discussed by Bâlî Efendi is cash wakıfs, which is one of the most controversial topics of
contemporary Ottoman scholars. Bâlî Efendi was among the supporter of the cash wakıfs in this debate.
The fundamental argument of his defence was that these wakıfs were the legitimate and necessary
formations for the meeting the costs and paying salaries in the conduct of the social order. Of course, it
must be underlined that he also had a cash wakif. In addition to this defense about social life, his other
defense was about İbn Arabi, one of the most controversial figures in a narrow sense of the Ottoman
though, in the broad sense the world of Islamic thought. Critics of Sufis and scholars either reject it
altogether or criticize some of what they say. Bâlî Efendi stood against the people that attacked him
with the comment he wrote to "Füsûs" from his works. However, he initiated a total assault, not a
defensive or mediator, in other topics. He wrote warming letters about the followers of Sheikh
Bedreddin and the "Kızılbaşlar" to Sultan Süleyman and to Grand Vizier Rüstem Pasha about the danger
he believes for the state. In our opinion, of course, the state is aware of this "danger", but with this
letters he guaranteed to stay in "in the circle" and provide chair in the state.
The second name that we will talk about is Tireli Bâlî Efendi, known for his nickname "Drunk".
According to this Halveti sheikh, who was very famous with the poems he wrote and found a respected
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place in many poet collection and in the Kunhü'l-Ahbar and Ataî's collection, It is very unfavorable to
seek help from the state and to stay close to the statemen. In this regard, he was contested with the
leading sheikhs, especially Nureddinzade, the successor of Sofyalı Bâlî Efendi. Mustafa Ali who gave
valuable information about him was also followed and benefited from him. According to Mustafa Ali
Drunken Bâlî Efendi, who finds state sponsorship disgusting, had a great fortune which was discovered
especially after his death.
The last Bâlî that we will talk about is the Bosnian "Hamza" Bâlî from the Bayramî Melamîs.
Hamza Bâlî, who came to Istanbul during his reign of Kanuni and who returned to his country after being
led by this mystical zümran, became a spiritual sultan of an immigrant who increased in number from
day to day. The situation is briefly reported to the authorities by the other sheikhs and ulema, and the
inquiry carried to Istanbul is carried out by Ebussuud Efendi himself and executed again like the son
Sheikh Ismail Mashqi of Melamiyye. Ahmed Yasar Ocak argues Hamza Bâlî and the Bayramî Melamîs
order challenged to the central authority as a part of their kutb belief they see themselves as the true
owner of power, and that the central state in return respond with an unusual brutality.

Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Yaşamış Üç Bâlî: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi,
Hamza Bâlî
Ayşe Asude Soysal Doğan
Kırıkkale Üniversitesi

Bildiri No: 86 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve toprakları üzerinde yaşayan tasavvufî zümrelerin,
mutasavvıfların tarihini yazma çabaları Osmanlı tarih yazıcılığının hâlâ en az işlenmiş kısmını oluşturuyor.
Bu çaba bir yandan sosyal tarih bir yandan düşünce tarihçiliğinin alanına giriyor. Yani hem bu
mutasavvıfların faaliyetleri, eylemleri, başka sûfîler, devlet ricâli, sultan ve saray halkı, ilmiye, seyfiye
sınıfı ve reaya ile ilişkileri hem de ortaya koydukları eserlerin düşünce yapısı incelenmek zorundadır. Bu
Osmanlı olgusunun hakikate en yakın şekilde anlaşılması için elzemdir. Çünkü bu olgunun temel
bileşenlerinden biri mistik İslam yorumu yani tasavvuftur. İşte bu bildirinin amacı da XVI. asırda, Kanunî
Sultan Süleyman devrinde, İstanbul’da yaşamış üç mutasavvıf, Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi ve
Hamza Bâlî “Sultan” çerçevesinde mutasavvıfların devletle ilişki kurma tercihindeki farklılıkları ele
almaktır. Kanunî Sultan Süleyman dönemi bir yandan Fatih Sultan Mehmed devrinde önemli bir aşamaya
gelen merkezîleşme çabalarının zirveye çıktığı, öte yandan Yavuz Sultan Selim devrinde “Kızılbaşlar”la
yaşanan gerilimin tesiriyle Osmanlı resmî düşüncesinin kemikleştiği bir dönemdir. Bu durum
mutasavvıfların büyük çoğunluğunun merkezle uzlaşma çabası içine girmesiyle sonuçlandı daha doğrusu
merkez bunu onlara dayattı. Bununla birlikte merkezle uzlaşmayan hatta kimi tarihçilere göre Osmanlıyı
iktidardan indirip yerine geçmeyi düşünenler olduğu gibi devletlûlerle ilişkiyi mümkün olduğunca azaltıp
tasavvuftan başka şeyle ilgilenmemeyi şiâr edinenler de vardı. İşte yukarıda adı geçen bu üç mutasavvıf
bu üç farklı duruşa örnek olarak seçilmişlerdir. Burada ilk ele alacağımız isim olan Sofyalı Bâlî Efendi
devrin ifadesiyle “hem zâhir hem bâtın ilmi”ne hâkim, Kanunî Sultan Süleyman’ın beğeni ve övgüsünü
kazanmış, hatta onunla askerî seferlere katılıp orduya moral vermiş Halvetî tarikatının Cemaliyye
şubesine mensup bir şeyhtir. Anlaşılacağı üzre yüksek makamlarla ilişki kurma konusunda olumlu
yaklaşan isim kendisidir. Aynı zamanda faaliyetleri ve düşünce dünyası hakkında en fazla bilgi sahibi
olduğumuz şeyh de Sofyalı Bâlî Efendi’dir. O eylemleri ve düşünceleri ile farklı zümreleri karşısına almış
veya sorun olarak gördüğü bazı kesimlerin karşısına dikilmiştir. Bâlî Efendi’nin tartıştığı meselelerden biri
Osmanlı âlimlerinin çağlarına ilişkin en önemli sorunlarından biri olan para vakıflarıdır. Bâlî Efendi
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âlimlerin bu tartışmasında para vakıflarını savunan cephe içinde yer almıştır. Temel savunusu toplum
düzeninin yürümesinde, masrafların karşılanıp maaşların ödenmesinde önemli bir yeri olan bu vakıfların
meşrû ve lüzumlu oluşudur. Elbette burada kendisinin de vakfı bulunduğunun altı çizilmelidir. Toplum
hayatına ilişkin bu savunusu yanında bir diğer savunması da dar anlamda Osmanlı geniş anlamda İslam
düşünce dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri olan İbn Arabî hakkındadır. Sufîler ve âlimlerden onu
eleştirenler ya toptan reddederler ya da söylediklerinden bazılarını tenkid ederler. Bâlî Efendi onun
eserlerinden “Füsûs”a yazdığı şerh ile ona saldıran zümreye karşı durmuştur. Bununla birlikte o başka
tartışmalı konularda değil savunmacı veya uzlaştırmacı olmak bilakis topyekun bir saldırı başlatmıştır.
Osmanlı’yı kuruluş devrinden beri hem düşünce hem sosyo ekonomik olarak en çok uğraştıran
zümrelerden Şeyh Bedreddin taraftarları ile “Kızılbaşlar”ın devlet için oluşturduğuna inandığı tehlike
konusunda Sultan Süleyman’dan Sadrazam Rüstem Paşa’ya varana kadar yazdığı mektuplarla uyarılarda
bulunur. Kanaatimizce elbette devlet bu “tehlike”nin farkındadır fakat o böylece “daire içinde” kalmayı
ve mevki savaşında mevzi kazanmayı gözetmiş olmalıdır.
Bahsedeceğimiz ikinci isim ise daha çok “Sarhoş” lakabı ile tanınan Tireli Bâlî Efendi’dir. Yazdığı
tasavvufî şiirlerle devrin pek çok şair tezkiresinde, Künhü’l-Ahbar’da ve Ataî’nin Şakaik zeylinde kendine
yer bulan çok şöhretli ve pek çok bağlısı olan bu Halvetî şeyhi ise devletten yardım almayı, devlet ricaliyle
yakın durmayı çok nahoş bulmaktadır. Bu hususda devrin ileri gelen şeyhleriyle, özellikle de Sofyalı Bâlî
Efendi’nin halifesi Nureddinzâde ile çekişmiştir. Onun hakkında ilginç bazı bilgiler edindiğimiz Mustafa Âli
de bir dönem ona bağlanmış ve ondan maddî manevî faydalar görmüştür. Bu ilginç hususlardan biri de
devletten yardımı iğrenç bulan Sarhoş Bâlî Efendi’nin özellikle ölümünden sonra açığa çıkan büyük bir
servete sahip oluşudur.
Bahsedeceğimiz son Bâlî ise Bayramî Melamîlerinden Bosnalı “Hamza” Bâlî’dir. Kanunî
döneminde İstanbul’a gelen ve bu tasavvufî zümrenin liderliğine nâil olup memleketine dönen Hamza
Bâlî orada günden güne sayıları artan bir kitlenin manevî sultanı olur. Durum kısa sürede hem diğer
şeyhler hem ulema tarafından rahatsız edici bulunarak devlet yetkililerine bildirilir, İstanbul’a taşınan
soruşturma bizzat Ebussuud Efendi eliyle yürütülür ve kısa süre önce yine Melamiyye zümresinden Oğlan
Şeyh İsmail Maşukî gibi idam edilir. İdamının yeniçeri ve sipahileri de içeren geniş bir mürid kitlesi olması,
silsilesinin Safevîlere dayanması, sufiliğin alışılmış uygulamalarının dışına çıkılması gibi sebepleri olduğu
düşünülmekle birlikte Ahmed Yaşar Ocak Hamza Bâlî ve genel olarak Bayramî Melamîlerinin merkezî
iktidara meydan okuduğunu, doktrinlerinde bulunan kutb inancı bağlamında mevcut iktidarı gayrımeşru
bulup kendilerini iktidarın asıl sahibi olarak gördüklerini ve devletin de bu sebeple bu oluşuma alışılmadık
ölçüde sert yaklaştığını savunmaktadır.
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Establishing Of The Development Society Of Trabzon Province, Its Activities, And A
Neighborhood Arose Within This Scope: Kalkinma Mahallesi (Development Neighborhood)
Muzaffer Başkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 89 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The name of Trabzon, which is one of the busiest port cities in Anatolia throughout history, has
been mostly mentioned in commercial activities. Trabzon, which is one of the departure points of the
historical Silk Road to the Black Sea, became a lively commercial life scene because of this feature. The
development that harmed Trabzon's commercial sector was experienced in 1914 and the destructive
effect of the First World War shook the Trabzon economy, mainly the historical Iranian transit trade,
and Trabzon thus lost its position as a trade center in a way that could not be reversed. Although some
projects were put forward to turn the city into an old bright day after the declaration of the Republic,
Trabzon lost its vivid economic structure in the past due to the changing conditions.
Trabzon’s public opinion that saw the expected breakthroughs could not be performed during
the 27-year Single Party rule, fell into despair and saw the power change in 1950 as an opportunity.
Some entrepreneurs who hoped that the new government would take on the issues of Trabzon and the
city with a new economic understanding entered an organization under the name of the Society of
Development of Trabzon Province in central Ankara in order to express this expectation with a higher
voice. The Society soon opened a branch in Trabzon and put the city's problems before the authorities.
These are some of the activities the Society did, President Bayar was visited at Çankaya, reports were
written, invitations and events were organized.
The Association for the Development of Trabzon made its most important move in 1956 and it
was decided to establish a modern neighborhood consisting of 200 houses in Degirmendere. The
necessary 200 people for establishing the neighborhood funded the amount that was specified by the
Society, and the economic needs were completed for building the neighborhood named Kalkinma
(Development). Trabzon Municipality completed the necessary expropriation and projects and the
neighborhood which continues its existence and its name today was established.
This study, which deals with the establishment of the Trabzon Province Development Association
and Development District (Kalkınma Mahallesi), was conducted by following the document analysis
method with the help of archive documents and local newspapers belonging to this period. While the
documents are being analysed, the economic downturn of Trabzon is observed with all the openness in
the first years of the Republic of Turkey. It is seen in reports that the elders of the city have written up
the aged problems in a serious and comprehensive manner with all its openness in all their explanations
with the foundation of such a society. Consequently, in DP (Democratic Party) government period which
started after 14 May 1950, the public opinion of Trabzon thought that the problems that had remained
from the previous years and that were not solved anymore would be over, and it was hoped that the
economic regression that became chronic will come to an end with the help of the Trabzon Province
Development Association established in this period. As a result of the activities and the formation of the
Association, a technical university, a maternity hospital, a tuber dispenser, an airport, a public and
commercial banks, an tradesman bail institution and etc. were established. However, the most striking
activity of the Association is the Development District, which is jointly established by the Trabzon
people. The emergence of this district is also a source of pride for the Trabzonans, who have been
criticized for their lack of co-operative skills. The Trabzon Province Development Association and its
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activities have not been independently addressed in an academic work. This work was mainly obtained
by archival documents of Trabzon in the Prime Ministry Archives of the Republic and by scanning the
related information and news of Halk, İstikbal, Yeniyol and Doğu Newspapers which constitutes the
Trabzon press, and also the Trabzon Municipal Assembly records.

Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyetinin Kuruluşu Faaliyetleri ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan
Bir Mahalle: Kalkınma Mahallesi
Muzaffer Başkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 89 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Tarih boyunca Anadolu’da bulunan en işlek liman kentlerinden biri olan Trabzon’un adı daha çok
ticari faaliyetlerle anılmıştır. Tarihi İpek Yolu’nun Karadeniz’e çıkış kapılarından biri olan Trabzon, bu
özelliği sayesinde oldukça canlı bir ticari hayata sahne olmuştur. Tarımsal arazinin azlığı nedeniyle
bilhassa transit ticaret sahasında önemli bir merkez olan Trabzon’un ticari bünyesine zarar veren gelişme
1914 yılında yaşanmıştır. Savaş yıllarında bombalanan ve devamında işgal edilen Trabzon için Birinci
Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisi, başta tarihi İran transit ticareti olmak üzere Trabzon ekonomisini sarsmış
ve böylece Trabzon, geri dönülemeyecek bir biçimde ticaret merkezi olma konumunu yitirmiştir.
Cumhuriyetin ilanı sonrası kenti eski parlak günlerine döndürmek için bazı projeler ortaya atılsa da
değişen şartların da etkisiyle Trabzon, geçmişteki canlı ekonomik yapısını kaybetmiştir.
27 yıllık Tek Parti İktidarı döneminde beklenen atılımların gerçekleştirilemediğini gören ve doğal
olarak ümitsizlik içine düşen Trabzon kamuoyu 1950 yılında yaşanan iktidar değişikliğini bir fırsat olarak
değerlendirmiştir. Yeni iktidarın yeni bir ekonomik anlayışla Trabzon’a ve kentin meselelerine sahip
çıkacağını ümit eden bir kısım müteşebbis bu konudaki beklentileri daha yüksek bir sesle dile getirmek
amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti adı altında bir örgütlenme
içine girmişlerdir. Cemiyet kısa süre sonra Trabzon’da da bir şube açmış ve kentin sorunlarını yetkili
makamların önüne sermiştir. Cemiyetin yaptığı faaliyetlerden bir kaçını saymak gerekirse,
Cumhurbaşkanı Bayar Çankaya’da ziyaret edilmiş, raporlar kaleme alınmış, davet ve organizasyonlar
tertip edilmiştir.
Trabzon’u Kalkındırma Cemiyeti en önemli hamlesini 1956 yılında gerçekleştirmiş ve
Değirmendere’de 200 evden oluşan modern bir mahalle kurulmasına karar verilmiştir. Mahallenin teşkili
için gerekli 200 kişi Cemiyetçe belirlenen meblağı yatırarak bir fon oluşturmuşlar ve böylece Kalkınma
Mahallesi kurulması için lazım gelen mali alt yapıyı tamamlamışlardır. Trabzon Belediyesi de gerekli
istimlak ve projeleri tamamlamış ve günümüzde varlığını ve adını devam ettiren mahalle kurulmuştur.
Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti ve Kalkınma Mahallesi’nin kuruluşunu ele alan bu çalışma,
döneme ait arşiv belgeleri ve yerel gazetelerin taranması şekliyle yani doküman tarama metodu takip
edilerek oluşturulmuştur.
Belgeler incelenirken Cumhuriyetin ilk yıllarında Trabzon ekonomisinin içinde bulunduğu
darboğaz tüm açıklığı ile müşahede edilmiştir. Kentin ileri gelenlerinin böylesi bir cemiyetin kuruluşuyla
birlikte yıllanmış sorunları ciddi ve kapsamlı bir şekilde kaleme aldığı raporlarda tüm açıklığıyla dile
getirdikleri görülmüştür.
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Neticede Trabzon kamuoyu 14 Mayıs 1950 tarihinden sonra başlayan DP İktidarı döneminde
daha önceki yıllardan kalan ve bir türlü çözülemeyen sorunların artık sona ereceğini düşünmüş, bu
dönemde kurulan Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti aracılığı ile artık kronik hale gelen ekonomik
gerilemenin son bulacağı ümit edilmiştir. Cemiyetin teşkili ve çalışmaları neticesinde kentte bir teknik
üniversite, doğum evi, verem dispanseri, havalimanı, Halk ve Ticaret Bankaları, esnaf kefaret kurumu gibi
müesseseler teşkil edilmiştir. Fakat Cemiyetin en çarpıcı faaliyeti Trabzonluların ortaklaşa kurdukları
Kalkınma Mahallesi’dir. Bu mahallenin ortaya çıkışı, ortak iş yapma vasıflarının az olduğu eleştirileri
getirilen Trabzonlular için de ayrıca bir iftihar vesilesidir.
Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti ve faaliyetleri konusu, müstakil olarak daha önce akademik bir
çalışmada ele alınmamıştır. Söz konusu çalışma başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Trabzon ile ilgili
yer alan arşiv belgeleri ve dönemin Trabzon basınını oluşturan Halk, İstikbal, Yeniyol ve Doğu Gazeteleri
ve ayrıca Trabzon Belediyesi Meclis zabıtlarında konuyla ilgili bilgi ve haberlerin taranmasıyla elde
edilmiştir.
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Sultan Süleyman The Magnificent And Lütfi Pasha
Kayhan Atik
Kırıkkale Üniversitesi

Abstract No: 101 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Lütfi Pasha made it clear why he wrote the book in his book "Tevârih-i Âl-i Osman". Childhood of
Lütfi Pasha Passed in the palace of Bayezid II; Yavuz Sultan Selim and Sultan Süleyman the Magnificent
during their time and they participated in many wars. He has served at the highest levels of the state,
such as Beylerbeylik, vizirate and grand vizier. The information he gives about the corruptions he sees in
the country and in the central state while in relation to these duties is of primary importance. Hence, he
has brought in his work titled "Tevârih-i Âl-i Osman", based on what he saw and experienced because he
was in the forerunners.
Lütfi Pasha, Yavuz Sultan Selim and Süleyman the Magnificent participated in many wars and
became together with the sultans. Hence, he lived and observed himself in the hadiths. That is why it is
the main source for Yavuz and Kanuni periods.
Lütfi Pasha In the most brilliant period of the Ottoman Empire, many civil servants in the palace,
beylerbeylik in various places, third and second vizirate, and finally a year and a half months, the Grand
Vizier. He has gained experience in various administrative duties of the state as much as the Grand
Vizier. He also learned about central administration and external politics in his dome. Thus, when it
came to the simplicity, that position was fully prepared. When Lütfi Pasha was appointed to the queen,
some of the reforms he had made: He found the state of the Supreme Divan very miserable and tried to
correct these disorders to the extent possible during his seven years of vizirate. But he did it after his
actual activity and the wartime. In this duty, he observed that some procedures, laws and principles
related to Divan-ı Hümayun were under deterioration; On top of that, a number of administrative and
financial reforms have been introduced. Despite the splendor, the bribery of the state, its staff, and its
higher levels, which had begun to deteriorate in its essence, advanced. Lutfi Pasha, at the time of his
sadness, wanted to state that he did not need to take bribes in a vizier's viziers by explaining his salary,
expenses and the money he accumulated separately.
Lütfi Pasha became the Grand Vizier after the death of Ayas Pasha on 12 July 1539. Subaşı Sinan
Bey was appointed by Ser Mimar-ı Hassa, who was very appreciative of Pasha's first performance, talent
and virtue.
When he became the Grand Vizier, he noticed that some laws, laws and principles related to
Divan-ı Hümayun were under deterioration; On top of that, a number of administrative and financial
reforms have been introduced. Despite the splendor, the bribery of the state, its staff, and its higher
levels, which had begun to deteriorate in its essence, advanced. In his performance in the economic
arena, he also reduced the number of weddings forty days and forty nights to fifteen days.
The two most important issues that Lutfi Pasha accomplished in his grand vizirate are; The peace
treaty with Venetians and the Austrian-French negotiations.
One of the topics that Pasha tried to solve in the Grand Vizier is the Ulak case. The State's
Commitment to Communication: The most important thing that he accomplishes in administration is
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that the state corrects Ulak (communication) affairs.
Lütfi Pasha, devoted his life to the state and nation; as long as he has lived, he has endeavored
for the advancement and progress of the state and the nation.
Lütfi Pasha is a precious grand vizier who has performed very important acts and services in
many political, economic and social areas in the time of Sultan Suleiman the Magnificent in the time of
nearly two years sultanates.
In our opinion, Süleyman the Magnificent had not discovered Lütfi Pasha in time and did not
protect him, did not bring him the tasks that he would reveal his talent, especially to the Grand Vizier,
maybe Lutfi Pasha could not perform very important actions mentioned above.

Kanuni Sultan Süleyman ve Lütfi Paşa
Kayhan Atik
Kırıkkale Üniversitesi

Bildiri No: 101 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü vezirlerinden Lütfi Paşa “Tevârih-i Âl-i Osman” isimli ünlü bir tarih
kitabı kaleme almıştır. Kendisi eserinde kitabını niçin telif ettiğini açıkça belirtmiştir. Lütfi Paşa devlet
hayatına yabancı değildir. Kendisinin çocukluğu II. Bayezid'in sarayında geçmiş; Yavuz Sultan Selim ve
Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında onların devamlı yanlarında olup, birçok savaşlara katılmıştır. O
beylerbeyliği, vezirlik ve sadrazamlık gibi devletin en yüksek kademelerinde görev almıştır. Bu görevleri
münasebetiyle taşrada ve merkezde devlet çarkında gördüğü bozulmalarla ilgili verdiği bilgiler, birinci
derecede önem taşımaktadır. Dolayısıyla hadiselerin içinde olduğu ve müşahede ettiği için, gördüğü
duyduğu ve bizzat yaşadığı şeylere dayanarak “Tevârih-i Âl-i Osman” isimli eserini meydana getirmiştir.
Lütfi Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde birçok savaşlara katılmış,
padişahlarla beraber olmuştur. Dolayısıyla hadiselerin içinde bizzat yaşamış ve müşahede etmiştir. İşte
bu sebepten Yavuz ve Kanuni dönemleri için ana kaynak hükmündedir.
Lütfi Paşa Osmanlı Devleti'nin en parlak döneminde, sarayda birçok memuriyetler, çeşitli yerlerde
beylerbeyliği, üçüncü ve ikinci vezirlik ve nihayet bir yıl dokuz buçuk ay da Sadrazamlık yapmıştır.
Sadrazamlığa gelene kadar, devletin çeşitli idari görevlerinde bulunarak tecrübe kazanmıştır. Kubbe
vezirliğinde de, merkezî idare ve harici siyaset konularını öğrenmiştir. Böylece, sadarete geldiği zaman, o
makama tam olarak hazırlanmıştı. Lütfi Paşa, vezirliğe tayin olunca, yaptığı ıslahatlardan bazıları: Yüce
Divan'ın halini çok perişan bulmuş, yedi yıllık vezirliği süresince, mümkün mertebe bu bozuklukları
düzeltmeye çalışmıştır. Fakat o asıl faaliyetini ve ıslahatını sadarete geldikten sonra yapmıştır. Bu
görevdeyken Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını görmüş;
Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde bozulmaya
başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Lütfi Paşa, sadareti
zamanında, aldığı maaşını, masraflarını ve biriktirdiği parayı ayrı ayrı açıklayarak, bir bakıma vezir-i
azamların rüşvet almaya ihtiyaçları olmadığını belirtmek istemiştir.
Lütfi Paşa, 12 Temmuz 1539 da Ayas Paşa'nın vefatından sonra sadrazam olmuştur. Paşa'nın ilk
icraatı, kabiliyet ve meziyetini çok iyi takdir ettiği, Subaşı Sinan Beyi Ser Mimar-ı Hassa görevine tayin
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etmesidir.
Sadrazam olunca Divan-ı Hümayun’la ilgili bazı usul, kanun ve esasların da bozulmaya uğradığını
görmüş; Bunun üzerine idari ve mali bir takım ıslahata girişmiştir. Zahiri ihtişamına rağmen, özünde
bozulmaya başlamış olan devletin, kadroları ve yüksek kademelerinde rüşvet ilerlemişti. Ekonomik
alanda yaptığı icraatlarda biriside de, kırk gün kırk gece devam eden düğünleri on beş güne indirmiştir.
Lütfi Paşa'nın, sadrazamlığında başardığı en önemli iki mesele ise; Venediklilerle barış antlaşması
ve Avusturya- Fransa görüşmelerini maharetle idare etmesidir.
Paşa'nın sadrazamlıkta halledilmesine çalıştığı konulardan birisi de Ulak meselesidir. Devletin
Haberleşme İşlerini Düzene Koyması: Onun yönetimde başardığı en önemli iş, devletin Ulak (
haberleşme) işlerini düzeltmesidir.
Lütfi Paşa, hayatını devletine ve milletine adamış; yaşadığı sürece devletinin ve milletinin
yükselmesi ve ilerlemesi için gayret göstermiştir Devletin içte ve dışta saygınlığını yükseltmiştir.
Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki yıla yakın sadrazamlığı zamanında siyasi,
iktisadi, sosyal birçok alanda çok önemli icraatlar ve hizmetler yapmış değerli bir sadrazamımızdır.
Kanaatimizce Kanuni Sultan Süleyman şayet Lütfi Paşa’yı zamanında keşfedip onu himaye etmese
idi, yeteneğini ortaya koyacağı görevlere getirmeseydi, özellikle de sadrazamlık görevine tayin etmese
idi, belki de Lütfi Paşa yukarda belirttiğimiz çok önemli icraatlarını yapamayacaktı.
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Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon’da Milli Bayram Kutlamaları (1925-1950)
Mesut Yılmaz1, Muzaffer Başkaya1
1
KTÜ

Bildiri No: 135 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bayramların, kutlama biçimleri ve süreç içindeki gelişimleri sosyal tarih açısından önemli bir
konudur. Bayramlar, toplumu birleştiren, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, ortak değerlerin
yeni nesillere aktarılması bakımından da önemli rol oynayan günlerdir. Türklerde “milli bayram” fikri II.
Meşrutiyet döneminden itibaren oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde meşrutiyetin ilanının milli bir
bayram olarak kutlanması düşüncesi gündeme gelmiş ve Meclis-i Mebusan’ın 5 Temmuz 1325’te (18
Temmuz 1909) başlayan görüşmeleri 10 Temmuz 1325 (23 Temmuz 1909) tarihinde sonuçlanmış, bu
tarihin (23 Temmuz 1909) her yıl “milli bayram” olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bu bayram haricinde
Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü “İstiklal-i Osmanî” 1913 yılından itibaren devlet erkânın da katılımıyla
kutlanmaya başlanmıştır.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nim kuruluşunun ardından, İmparatorluk yıllarından
kalan milli bayram kutlama geleneği devam etmiştir. Bu kapsamda 1924 yılında çıkarılan bir genelge ile
Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününün milli bayram olarak kutlanması kabul edilmiştir.
Esasen aynı süreç 23 Nisan 1920 tarihi yani TBMM’nin açılışı için de geçerlidir. Bu anlamlı gün
daha çok milli egemenlik günü olarak idrak edilmiş fakat 23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk
kutlamalarda çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in de desteğini alan
Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. İşte
bu tarihten sonra 23 Nisan günü çocuklara özgü bir gün veya çocuk bayramı şeklini almıştır. 1927
yılından itibaren ise 23 Nisan günü çocuk bayramı adı ile de kutlanmaya başlanmıştır.
Bu süreçte milli bayram olarak en son kabul edilen gün, 19 Mayıs 1919 tarihi yani Gazi Mustafa
Kemal’in Samsun’a çıktığı gündür. Atatürk bu günün Türk gençliğine ve Türk sporculuğuna tahsis
edilmesini istemiş, bu nedenle, İçişleri Bakanlığı’nın 2739 Sayılı Kanunu’nu ikinci maddesine bir fıkra
eklenmesi hususunda hazırlamış olduğu yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, 1 Haziran’da
TBMM Başkanlığına sunulmuş, 20 Haziran 1938’de tarihinde 19 Mayıs günü de milli bayram olarak kabul
edilmiştir.
Cumhuriyet döneminde dördüncü bayramımız, 30 Ağustos “Zafer Bayramı’dır. Millî Mücadelenin
dönüm noktası olan ve düşmana nihaî darbenin vurulduğu 30 Ağustos günü, 1924’te Reisicumhur Gazi
Mustafa Kemal Paşa’nın katıldığı bir törenle ilk kez Afyon’da kutlanmıştı. Bu günün bayram sayılması
hakkındaki kanun tasarısı, Müdafaa-i Milliye Vekâleti tarafından hazırlanarak 1926’da bakanlar kuruluna
getirilmiş, 27 Ocak günü TBMM’ye sevk edilmiştir. TBMM, 1 Nisan 1926’da yasa tasarısını kabul etmiştir.
791 Sayılı Zafer Bayramı Kanunu’nun birinci maddesinde 30 Ağustos gününün Cumhuriyet ordu ve
donanmasının zafer günü olduğu, ikinci maddecinde kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından
kutlanacağı ve bugün askeri dairelerin tatil olacağı belirtilmiştir.
Bu çalışmada ülke genelinde milli bayram kabul edilen günlerin Trabzon’da nasıl kutlandığı, hangi
etkinlikler yapıldığı, halkın katılımının hangi seviyede olduğu, yetkililerin bu özel günlere hangi ölçüde
sahip çıktıkları gibi konulara ışık tutulmuştur. Daha önce herhangi bir akademik çalışmada müstakil
olarak yer almayan bu araştırma sonucunda şu müşahede edilmiştir ki, gencinden yaşlısına,
memurundan çiftçisine, şehirlisinden köylüsüne Trabzonlular bu milli bayramlara sahip çıkmışlar ve en
güzel şekilde kutlamışlardır.
Söz konusu çalışma Trabzon’un yakın tarihine ilişkin elimizde yer alan başta arşiv belgeleri, yerel
gazeteler ve kaynak eserler yardımıyla oluşturulmuştur. Ayrıca bu konu ile ilgili kaleme alınan kaynak
eserler ve akademik çalışmalardan da (doktora ve yüksek lisans) istifade edilmiştir.
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A Form Of Material Culture: Historical Fountains Disappearing From Social And Cultural
Life: Historical Fountains In Trabzon
Mine Gözübüyük Tamer
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Abstract No: 5 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Water is the most basic necessity for survival. There is a great importance of water basins at the
transition to settled life and the dawn of great civilizations. One of the basic heritage of Turkish culture
is "water culture". The Turks have attributed a great deal of sacredness to both the written and the oral
sources have shown great respect and have maintained their respect for the waters until today. They
valued water greatly, were aware of how necessary it was for life, and built a civilization. Because it
plays an important role in continuation of life, many cultures, religions and mythologies have been seen
as sanctified with water as a source of life. Water has an important place in Turkish mythology as it is in
almost all mythologies. In addition to being a source of fertility and strength, the water attributed to
features such as the source of creation and the way of punishing the gods has been cultivated over time
and sanctity has been maintained in this direction through various water nymphs. It is believed that all
the springs, creeks, rivers, lakes and seas have their own good spirits in the old Turkish belief system.
Water is also reflected in the myth of the healing, faith in purifying power, Turkish myth, myths and
epics. In cosmology, which is formed in the water and therefore around it, it is the sum of the main, the
female, and the concealed forces. At the same time, it possesses a magical function, and the first
example of every kind of water is "life water" is the source of eternal life (Eliade et al., 2003).
Water is an indispensable necessity as it is in history. From the earliest periods of history, the
remains of water channels are encountered. In these periods, drinking water transmission lines are
mostly closed and laid underground. That is, thousands of years ago, people started to drain freshwater
resources into a canal, a belt water-way to their cities, to store this water brought by making bents, to
use underground and spring water. The waters brought to the cities were poured into cisterns,
fountains and baths (waterway - sword) with the network systems constructed by building kilns and
arches (Su Yoları- Kılıç). Human beings have struggled to carry water to the area where they settled and
live. They built aqueducts and channels to balance the waters of the human race, water scales to
balance the water pressure, reservoirs for regular distribution, pools, wells, cisterns and dams to collect
water. It is possible to grasp the love of the soul, the respect and the sanctity given to it from the
remnants that have emerged in many parts of Anatolia. One of these is the fountains built on the sides
of the road. Today, there are many fountains made of marble / stone for the water which reflects
Turkish-Ottoman architecture. Our fountains have been merged into a 'fountain' named 'fountain' for
the water needs of the people of that neighborhood, either on a mountain top, to pass through the
vaults, or to give water to the soldiers. The ornaments, paintings and writings on it reflect the sociocultural meaning of the period. This study was designed to draw attention to historical fountains which
are protecting the daily existence of the past and losing its meaning by keeping out the fountains of
mosques and fountains and to portray the increasingly lost meaning, value and importance of our
fountains, our material fountains. For this purpose, the architectural and structural features of the
water fountains, which are the most important architectural examples of our cultural heritage, are
included in the example of Trabzon and the writings on them are examined and the significance and
importance of water and fountains are discussed and discussions are made on what can be done to
protect the fountains and to carry them to future generations.
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Sosyal ve Kültürel Hayatımızda Kaybolmakta Olan Maddi Bir Kültür Örneği: Tarihi Trabzon
Çeşmeleri
Mine Gözübüyük Tamer
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 5 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Su, hayatın devam etmesi için en temel ihtiyaç kaynağıdır. Yerleşik hayata geçişte ve büyük
medeniyetlerin doğuşunda su havzalarının büyük önemi bulunmaktadır. Türk kültürünün temel
miraslarından birisini “su kültürü” oluşturmaktadır. Türkler, hem yazılı, hem de sözlü kaynaklarında suya
önemli bir kutsiyet atfetmişler, büyük saygı göstermişler ve suya olan saygılarını günümüze kadar devam
ettirmişlerdir.
Hayatı devam ettirmede önemli bir rol üstlenmesinden dolayı su, çağlar boyu inanılan tüm
dinlerde kutsal bir emanet olarak görmüş, saflığın, temizliğin, canlanışın, yeniden var olmanın kaynağı
olarak değerlendirilmiştir. Su hemen hemen tüm mitolojilerde olduğu gibi Türk mitolojisinde de önemli
bir yere sahiptir. Su kültü, eski Türk inanç sisteminde tüm pınarların, dere, ırmak, göl ve denizlerin kendi
iyi ruhlarının olduğuna inanılmaktadır. Suyun şifa verici, arındırıcı gücüne inanç, Türk mit, efsane ve
destanlarına da yansımıştır. Su ve dolayısıyla çevresinde oluşan kozmolojide o, ana rahmidir yani dişi ve
doğurgandır, gizli güçlerin toplamıdır. Aynı zamanda büyüsel işleve sahiptir, her derdin devası suyun ilk
örneği ‘hayat suyu’ sonsuz yaşam kaynağıdır (Eliade ve ark. 2003). Bereket ve kuvvet kaynağı
sayılmasının yanında, yaratılışın kaynağı, tanrıların cezalandırma yolu gibi özellikler atfedilen su, zaman
içinde kült haline getirilerek çeşitli su iyeleri aracılığıyla kutsallığı bu yönüyle devam ettirilmiştir. Su ile
ilgili bu temel inançların bir silsile halinde devam ettiğini bugün Anadolu'da ve Orta Asya Türk halkları
arasında görmekteyiz. Kimi yerde suyun bereketi, kimi yerde sağlık kaynağı olması, kimi yerde de ruhun
arındırılması ve kötülükleri alıp götürmesi yönünde inançlar vardır.
Su, tarih de olduğu gibi bugünde vazgeçilmez bir ihtiyaç maddesidir. Tarihin en eski
dönemlerinden itibaren, su kanallarının kalıntılarına rastlanılmaktadır. Bu dönemlerde içme suyu iletim
hatlarının çoğunlukla kapalı ve yer altına döşendiği görülmektedir. Yani insanoğlu binlerce yıl öncesinden
tatlı su kaynaklarını bir kanal, kemer su-yolu ile şehirlerine akıtmayı, bentler yaparak getirilen bu suyu
depolamayı, yer altı ve kaynak sularından yararlanmayı başarmıştır. Şehirlere getirilen sular,
kilometrelerce künkler, kemerler inşa edilerek oluşturulan şebeke sistemleri ile sarnıç, çeşme ve
hamamlara akıtılmıştır (Su Yoları- Kılıç). Dolayısıyla, tarih boyunca insanoğlu yerleştiği, yaşadığı bölgeye
suyu bir şekilde taşımak, akıtmak için uğraş vermiştir. İnsanoğlu suları vadilerden geçirmek için su
kemerleri ve kanallar, suyun basıncını dengelemek için su terazileri, düzenli dağıtım için maksemler, suyu
biriktirmek için havuzlar, kuyular, sarnıçlar ve bentler inşa etmişlerdir.
Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı Anadolu’nun birçok yerinde ortaya çıkan
kalıntılardan anlamak mümkündür. Bunlardan biri yol kenarlarına yapılmış çeşmelerdir. Günümüzde
Türk-Osmanlı mimarisini yansıtan su için mermerden/taştan yapılmış birçok çeşme bulunmaktadır.
Çeşmelerimiz, ya bir dağ başında, oradan gelip geçecek gazilere, askere su vermek için ya bir şehir, bir
kasaba köşesinde o semt halkının su ihtiyaçlarım gidermek için kurulmuş ‘çeşme’ adlı ‘abidelerde’
birleşmiştir. Üzerindeki süsleme1er, resimler ve yazılar dönemin sosyo-kültürel anlam dünyasını da
yansıtmaktadır. Bu çalışma, cami ve şadırvan çeşmeleri dışta tutularak, geçmişten günümüze varlığını
koruyan ve anlamını giderek yitirmekte olan tarihi çeşmelere dikkat çekmek, maddi bir kültür öğesi olan
çeşmelerimizin sosyal dokumuzdaki giderek yitirmekte olan manasını, değerini ve önemini resmetmek
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üzere kurgulanmıştır. Bu amaçla, kültürel mirasımızın en önemli mimari örneklerinden olan su
çeşmelerinin Trabzon örneğinde mimari ve yapısal özelliklerine yer verilmiş, üzerindeki yazılar mercek
altına alınmış, su ve çeşmelerin anlam ve önemine değinilmiş, çeşmelerin korunması ve gelecek nesillere
taşınabilmesi konusunda nelerin yapılabileceği tartışılmıştır.
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Tracking Of Miniatures Kanuni Sultan Süleyman
Fatma Akça
KTÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Abstract No: 24 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The miniatures, which have an important place in Turkish art, have a privileged place in the book
arts because they carry the documentary qualities of describing the events of the turnaround made
visually. The miniatures, each of which is also a work of art, were mostly about sultan's campaigns,
historical events, texts.
The miniatures reflect the feature of being a two-dimensional picture when examined in terms
of subject, order and technique.
Matrakçı Nasuh from Ottoman miniature artists tried to place battle scenes, sultan's life and city
depictions in the composition by decreasing the hierarchical order according to the period of Sultan
Süleyman the Magnificent.
Turkish miniature art, the most brilliant period during the reign of Sultan Süleyman the
Magnificent. In this period, the Ottoman miniature style became more evident and the events of the
period were depicted in important examples of Turkish miniature art.
Matriarch Nasuh is the most important nakkaş in this period. The most important work of the
artist is Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn which is in Istanbul University Library today. The theme of the
work is the Iraqi campaign of Kanuni in 1534-1536. Kıtapta depicts all important routes, roads, bridges
and cities from Istanbul to Baghdad in a unique narrative form.
Historical manuscripts are both documentary and successful examples of miniature art.
It is Nakkaş Osman, the most well known makkaş of II.Selim period. The artist has made twenty
miniatures for Nüzhet al Ahbâr Der Sefer-i Zigetvar. These miniatures show all the features of Turkish
miniature art. III. The most interesting manuscript from Murat era is Sürname-i Hümayun. The subject of
this book which is illustrated by Nakkaş Osman III. It is the circumcision wedding of Murat's son, Prince
Mehmet. This work is of great importance for showing the power and richness of the Ottomans. In the
book, parades, musicians, magicians and actors of artisan organizations are depicted with vibrant and
bright colors. It is important in works such as Shahname-i Selim Khan and Hünername, written by Sayyid
Lokman in the period of Murat and depicted by Nakkaş Osman. These works are not only their paintings;
skin, teshiibi, hattı and book
Historical manuscripts are both documentary and successful examples of miniature art.
It is Nakkaş Osman, the most well known makkaş of II.Selim period. The artist has made twenty
miniatures for Nüzhet al Ahbâr Der Sefer-i Zigetvar. These miniatures show all the features of Turkish
miniature art. III. The most interesting manuscript from Murat era is Sürname-i Hümayun. The subject of
this book which is illustrated by Nakkaş Osman III. It is the circumcision wedding of Murat's son, Prince
Mehmet. This work is of great importance for showing the power and richness of the Ottomans. In the
book, parades, musicians, magicians and actors of artisan organizations are depicted with vibrant and
bright colors. It is important in works such as Shahname-i Selim Khan and Hünername, written by Sayyid
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Lokman in the period of Murat and depicted by Nakkaş Osman. These works are not only their paintings;
skin, teshiibi, hattı and book

Minyatürlerin İzinde Kanuni Sultan Süleyman
Fatma Akça
KTÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bildiri No: 24 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türk sanatında önemli bir yere sahip olan minyatürler, yapıldığı döneme ait olayları görsel
yönden anlatmaya yönelik belge niteliği taşıdıklarından dolayı kitap sanatlarında ayrıcalıklı bir yere sahip
olmuşlardır. Her biri birer sanat eseri olma özelliği de taşıyan minyatürler ,çoğunlukla sultanların yaptığı
seferi ,tarihi olayları, metinleri konu almışlardır.
Minyatürler konu, düzen ve teknik yönden incelendiğinde iki boyutlu resim olma özelliğini
yansıtmaktadır.
Osmanlı minyatür sanatçılarından Matrakçı Nasuh Kanuni Sultan Süleyman dönemine savaş
sahnelerini, padişahın yaşamını, kent tasvirlerini hiyerarşik öneme göre küçülterek kompozisyona
yerleştirmeye çalışmıştır.
Türk minyatür sanatı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Bu
dönemde Osmanlı minyatür üslubu iyice belirginleşmiş, Türk minyatür sanatının önemli örneklerinde
dönemin olayları betimlenmiştir.
Bu dönemde en önemli nakkaşı Matrâkçı Nasuh’tur. Sanatçının en önemli yapıtı, bugün İstanbul
Üniversitesi Kitaplığında bulunan Beyan-ı Menazil-i Sefer-î Irakeyn’dir. Yapıtın konusu, Kanuni’nin 15341536 yıllarında yaptığı Irak seferidir.Kitapta İstanbul’dan Bağdat’a tüm önemli güzergâhlar, yollar,
kaleler, köprüler, kentler özgün bir anlatım biçimiyle betimlenmiştir.
Tarihsel konulu el yazma, hem belge niteliğindedir hem de minyatür sanatının başarılı
örneklerindendir.
II.Selim döneminin en tanınmış nakkaşı Nakkaş Osman’dır. Sanatçı, Nüzhet El Ahbâr Der Sefer-i
Zigetvar adlı yapıt için yirmi minyatür yapmıştır. Bu minyatürler, Türk minyatür sanatının tüm özelliklerini
gösterir. III. Murat döneminden kalma en ilginç el yazması, Sürname-i Hümayun’dur. Nakkaş Osman
tarafından resimlenen bu kitabın konusu III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet’in sünnet düğünüdür. Bu
yapıt Osmanlıların güç ve zenginliğini göstermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Kitapta esnaf
kuruluşlarının geçit törenleri, müzisyenler, sihirbazlar ve oyuncular canlı ve parlak renklerle
resmedilmiştir.Yine III. Murat döneminde Seyyid Lokman’ın yazdığı ve Nakkaş Osman’ın resimlendirdiği
Şahname-i Selim Han ve Hünername gibi yapıtlarda önemlidir . Bu yapıtlar yalnızca resimleriyle değil;
cildi, teshibi, hattı ve kitabın bütününün tasarımıyla da Osmanlı ordusunun büyüklüğünü ve saray
törenlerinin belgelendiği örneklerdendir.
XVII. yüzyılın önemli nakkaşlarından biride Ahmedi Nakşi’dir. Nakşi’nin biyografi kitaplarının
resimli örneklerinin en önemlilerinden biride Tercüme-î Sekaiki Numaniye’dir. Eser ilk defa 1561 yılında
Mustafa Taşköprülüzade tarafından Arapça olarak yazılmış bu eser 49 resimli özel nüshası Kanuni Sultan
Süleyman döneminde Belgradlı Mehmet hâkî tarafından yapılmış Türkçe çevirisidir. Bu eser 1622’de II.
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Osman zamanında Tercüme-i Şeka’ik-i Numaniye adıyla yeniden yazılmış ve resimlenmiştir. Eserin
sonunda yer alan hatimede .hatimeyi yazan Ahmet Çelebi, kitabın yazarından, müterciminden bahsettiği
gibi ,bu nüshanın hazırlanışından ,eserde yer alan alim ve şeyhlerin tasvirlerinden hareketle
minyatürlerinin yapıldığından da ayrıntılı olarak bahsetmiştir.
Kent görünümlerinin en büyük ustası Matrakçı Nasuh’tur. Kendi geliştirdiği bir yöntem ve üslupla
tüm minyatürler kent görünümündedir ve hiçbir eserinde insan figürüne yer vermemekle birlikte kimi
minyatürlerinde bir ölçüde hayvan figürü görülmüştür. Kanuni Sultan Süleyman’nın 1534-1535 yıllarında
birinci İran-Irak seferini anlatan 128 minyatürlü Beyan-ı Manazil-i Sefer-i Irakeyn ordunun İstanbul’dan
Tebriz’e gidişi ve Tebriz’den İstanbul’a dönüşünde izlediği yoldaki durakların (kırsal kesimde ve
kentlerde) herbirinin minyatürleri, yapılmıştır. Kentler, Anadolu kentleridir. Eskişehir, Diyarbakır, Konya,
Kütahya, Halep, Bağdat.
Matrakçı’nın ikinci eserlerinde iki adından biri Süleyman Name, öteki adı Tarih-i Feth-i Şiklos ve
Estürgon ve Üstünbelgrad’dır. Birinci bölümde Kuzey Akdeniz kıyılarında ki Cenova, Nice, Marsilya,
Reggio gibi kaleleri, limanların ve bunların her birinin önüne demirlenmiş Osmanlı Donanmasını
göstermektedir. Eserin ikinci bölümünde ise Macaristan seferleriyle ilgili olaylar yer almaktadır.
Matrakçı Nasuh, kent görünümlerinde binaları yerli yerince, tümünü açık seçik göstermek için
gerektiğinde binanın yönünü değiştirmekte, paralel iki binayı göstermek için ikisini öteki binalara göre
yatay bir konumda yapmaktadır.
Hünername adlı minyatüründe İstanbul’u Şahneme-i Al-i Osman adlı eserinde sancak beyliği olan
Manisa Sarayı etrafındaki binalar, köşkler, kasırlar görülmektedir.
Matrakçı Nasuh’tan sonra 1810 yılında İran’a giden Türk elçi heyetine katılmış Bozoklu Osman
Şakir tarafından hem yazılıp hem de yol üzerindeki kentlerin resimleri yapılmış olan Seferatname-i
İran’da otuz bir kent görünümü yer almıştır.
Kent görünümlerinin yanı sıra bir kentin binasının, bir köşesinin görünümünü veren
minyatürlerde vardır; örneğin Hamse-i Atâyiden Rumeli Hisarını gösteren minyatür.
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Kanuni Devrinde Trabzon Iç Kale (Yukarı Hisar)’Da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi Ve
Düşündürdükleri
Mehmet Yavuz
KTÜ

Abstract No: 40 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Bir sur içi kent olarak tarihi Trabzon; Aşağı Hisar, Orta Hisar ve Yukarı Hisar olmak üzere üç ayrı
bölümden oluşur. Bu üç bölüm içinde hiç şüphesiz stratejik açıdan en önemli yer Yukarı Hisar ya da diğer
adıyla İç Kale’dir. Çünkü şehrin hatta Trabzon İmparatorluğu’nun idare merkezi burada idi. Burası
önemine binaen, tıpkı diğer antik kentlerde olduğu gibi Akropolis yani Yukarı Şehir olarak adlandırılırdı.
Fatih’in (15 Temmuz) 1461 yılında Trabzon’u fethettiğinde, ilk hedefi hiç şüphesiz buranın ele
geçirilmesi olmuştur. Çünkü buranın hem siyasi hem de askeri olarak anlamı büyüktü. Ayrıca Komnenos
Hanedanın yaşadığı yer ya da saray da burada bulunuyordu.
Fetihle birlikte İstanbul’a gönderilen Komnenos Hanedanına ait saray ve müştemilatı ile İç
Kale’deki diğer idari binaların doğal olarak Osmanlının eline geçmiş ve yüksek bir ihtimaldir ki buradaki
saray ve idari binalar bir müddet Osmanlı tarafından kullanılmıştır.
Zira fetihle birlikte İslamlaşan şehirde ilk cami İç Kale içinde, İç Kale Camii (Şirin Hatun) olarak
1471 yılında yapılmıştır. Bu durum İç Kalenin muhtemelen devlet ricalinin ikame ettiği bir yer olarak
kullanılmaya devam ettiğinin açık göstergesidir.
İç kalenin Osmanlı yönetim merkezi olarak kullanılmaya devam ettiğini gösteren bir diğer önemli
husus ta İç Kalenin Tabakhane Vadisine bakan doğu kısmında iki ayrı dönemde yapılmış olan sur duvarı
onarım ve yenileme işleridir.
Bu çerçevede Osmanlı döneminde İç Kale’de ilk onarım, Sultan II. Bayezid devrinde ve Şehzade
Sultan Selim’in Trabzon valiliği sırasında, H.897-M.1491/1492 yılında, ikincisi ise H.948-M.1541
yılında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde eyalet valisi olan Mirza Muhammed eliyle yapılmıştır. Osmanlı
Dönemine ait bu iki tamir kitabesinden ilki hala yerinde durmaktadır. İkincisi ise yerinden alınmış olup
günümüzde Trabzon Müzesi bahçesinde “koruma altına alınmıştır”.!.
Bu bildiride ağırlıklı olarak Kanuni Devrinde Trabzon İç Kale’sinin doğu sur duvarında yapılmış
olan onarım/yenileme işi, Osmanlı İmparatorluğu’nun, kale mimarisi anlayışı çerçevesinde, malzeme
seçimi, inşa tekniği ve sanat anlayışı bakımından analiz edilerek, bir değerlendirme yapılacaktır.
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Kanuni Devrinde Trabzon İç Kale (yukarı Hisar)’da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi ve
Düşündürdükleri
Mehmet Yavuz
KTÜ

Bildiri No: 40 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bir sur içi kent olarak tarihi Trabzon; Aşağı Hisar, Orta Hisar ve Yukarı Hisar olmak üzere üç ayrı
bölümden oluşur. Bu üç bölüm içinde hiç şüphesiz stratejik açıdan en önemli yer Yukarı Hisar ya da diğer
adıyla İç Kale’dir. Çünkü şehrin hatta Trabzon İmparatorluğu’nun idare merkezi burada idi. Burası
önemine binaen, tıpkı diğer antik kentlerde olduğu gibi Akropolis yani Yukarı Şehir olarak adlandırılırdı.
Fatih’in (15 Temmuz) 1461 yılında Trabzon’u fethettiğinde, ilk hedefi hiç şüphesiz buranın ele geçirilmesi
olmuştur. Çünkü buranın hem siyasi hem de askeri olarak anlamı büyüktü. Ayrıca Komnenos Hanedanın yaşadığı
yer ya da saray da burada bulunuyordu.

Fetihle birlikte İstanbul’a gönderilen Komnenos Hanedanına ait saray ve müştemilatı ile İç
Kale’deki diğer idari binaların doğal olarak Osmanlının eline geçmiş ve yüksek bir ihtimaldir ki buradaki
saray ve idari binalar bir müddet Osmanlı tarafından kullanılmıştır.
Zira fetihle birlikte, her ne kadar şehrin sembol kiliselerinden olan Panaghia
ChrysokephalosKilisesi ve St. Eugenios Kilisesi Büyük Fatih Camii ve Yeni Cuma Camii adıyla Camiye
dönüştürülmüş ise de İslamlaşan şehirde ilk cami İç Kale içinde, İç Kale Camii (Şirin Hatun) olarak 1471
yılında yapılmıştır. Bu durum İç Kalenin muhtemelen devlet ricalinin ikame ettiği bir yer olarak
kullanılmaya devam ettiğinin açık göstergesidir.
İç kalenin Osmanlı yönetim merkezi olarak kullanılmaya devam ettiğini gösteren bir diğer önemli
husus ta İç Kalenin Tabakhane Vadisine bakan doğu kısmında iki ayrı dönemde yapılmış olan sur duvarı
onarım ve yenileme işleridir.
Bu çerçevede Osmanlı döneminde İç Kale’de ilk onarım, Sultan II. Bayezid devrinde ve Şehzade
Sultan Selim’in Trabzon valiliği sırasında, H.897-M.1491/1492 yılında, ikincisi ise H.948-M.1541
yılında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde eyalet valisi olan Mirza Muhammed eliyle yapılmıştır. Osmanlı
Dönemine ait bu iki tamir kitabesinden ilki hala yerinde durmaktadır. İkincisi ise yerinden alınmış olup
günümüzde Trabzon Müzesi bahçesinde “koruma altına alınmıştır”.!.
Ancak Osmanlı Döneminde sur duvarlarında yapılan onarımlar bunlarla sınırlı değildir. Zira daha
sonraki devirlerde de Trabzon kalesinin pek çok kez tamir edildiği Osmanlı arşiv belgelerinde
geçmektedir.
Bu bildiride ağırlıklı olarak Kanuni Devrinde Trabzon İç Kale’sinin doğu sur duvarında yapılmış
olan onarım/yenileme işi, Osmanlı İmparatorluğu’nun, kale mimarisi anlayışı çerçevesinde, malzeme
seçimi, inşa tekniği ve sanat anlayışı bakımından analiz edilerek, bir değerlendirme yapılacaktır.
Ayrıca İç Kale’nin Trabzon tarihine ışık tutacak yeni ve somut materyaller elde etme yanında, bu
mekânın kent turizmini canlandırması hususunda ne şekilde değerlendirilmesi yönünde bazı somut
öneriler de ortaya konulacaktır.
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Kanuni Sultan Süleyman Period And Nakkaş Nigari Portrait Under The Miniatures
Mustafa Diğler
Aksaray Üniversitesi

Abstract No: 100 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
We see for centuries that people have used their paintings to convey their feelings, thoughts,
and the world and societal events they continue to live on to the next generation. From primitive period
painting techniques to the most sophisticated painting techniques, we see that the productivity of
human beings and the messages to be conveyed are foreground. We see the use of miniatures to
express the feelings of our ancestors in painting art before and after Islam. Miniature is a type of picture
known both before and after Islam. Miniature Turks are one of our arts used to picture books. We see
that Minyatürün is not only used to decorate books in Turks but also used as a document of social,
political and cultural life at that time, which was sent from the past to the future. This documentation
has reached its peak in the Ottoman Empire.
There is a general tendency to miniaturize the drawing concept. It does not try to give any
expression when the faces of certain persons (like the sultan) are compared. The atmosphere to be
created in the picture is mainly provided by composition. Another characteristic of miniature painting is
that perspective is not considered. Depth effect is achieved by showing some figures among nature
items such as mountains and trees.
After the original works of Matrakci Nasuh, who is one of the miniature artists of Kanuni Sultan
Süleyman period, the miniatures produced by Nakkaş Nigari between the years 1560-1562 are among
the other important works we witnessed in the search of style in Ottoman miniature art. Nakkaş Nigari,
mostly portrayed, has been designed to be connected to the premises due to their miniature depictions
of a particular theme. Most of the works that draw attention in the transition period from the early
Ottoman miniature art to the classical turning point are located in Arifi Süleymanname, dated 1558.
Suleymanname miniatures, collectively produced by a group of artists, draw attention with their varied
styles, meticulous craftsmanship and design features and form the beginning of classical period
searches in Ottoman miniature art.
Composition patterns, figure, color, workmanship, etc. seen in classical period works. It
represents all aspects of the Ottoman miniature style with its form features. The miniatures produced in
this period draw attention with their architectural arrangements which do not appeal to the depth
emphasis and the image of three-dimensional in the context of the plain nature designs holding the
front plate. Instead of creating a feeling of depth and dimension in the eastern or western style on the
surface, it shows a unique attitude towards the search for a powerful scheme. In these miniatures, in
which figures from Istanbul origin are depicted, the anatomical figures of the figure are of Turkish
character and the clothes reflect Ottoman style of Istanbul origin. On the other hand, surface
ornamentation is more plain and contrary to the excessive detail in other Islamic schools.
In this work we will try to examine the innovations brought about by Süleyman the Magnificent
period and Nakkaş Nigari's miniature art in this period by examining a few miniatures. We see the
Kanuni period as a period in which Turkish miniature art has made a breakthrough and many
innovations have been tested in our miniature art. The documenting and archiving of historical events
during the legal period was an official duty of the state; while the historical events of the period were
recorded with manuscripts, these manuscripts were illustrated on the other hand. In the miniatures of
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the Kanuni period, it became predominantly in this period in the miniatures of the history as well as the
issues related to the palace periphery and the palace. In addition, the ceremony of the sultan's throne,
official ceremonies, hunting together with the sultan's near surroundings, circumcision weddings of
princes, feast celebrations, and similar events were documented one by one. Silsililename and schemes
and the people who were in important positions around the palace of the sultans were depicted with
portraits. We will use the method of literature review and image review as a method in this research.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Nakkaş Nigari Minyatürlerinde Portre Anlayışı
Mustafa Diğler
Aksaray Üniversitesi

Bildiri No: 100 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsanlar yüzyıllar boyunca duygularını, düşüncelerini, içinde yaşamaya devam ettikleri dünyayı ve
toplumsal olayları kendinden sonraki kuşaklara aktarmak için resim sanatından istifade ettiklerini
görüyoruz. Primitif dönem resim tekniklerinden en gelişmiş resim tekniklerine kadar hepsinde
insanoğlunun üretkenlik özelliğini ve iletilmek istenen mesajların ön plana çıktığını görüyoruz. İslamiyet
öncesinde ve sonrasında resim sanatında atalarımızın duygularını ifade etmek için minyatürü
kullandıklarını görüyoruz. Minyatürü hem İslamiyet öncesinde hem de sonrasında bilinen resim türüdür.
Minyatür Türklerde kitapları resimlemek için kullanılan sanatlarımızdan birisidir. Minyatürün Türklerde
sadece kitapları süslemek amacıyla kullanılmayıp aynı zamanda geçmişten geleceğe gönderilen o
dönemin sosyal, politik ve kültürel yaşamın birer belgesi niteliğinde kullanıldığını görüyoruz. Bu
belgeleme işi Osmanlı imparatorluğunda doruğa ulaşmıştır.
Minyatürlerin çizim anlayışında genel bir şemalaştırma eğilimi vardır. Resmi yapılan belirli kişilerin
(padişah gibi )yüzleri benzetildiği halde herhangi bir anlatım verilmeye çalışılmaz. Resimde yaratılmak
istenen atmosfer daha çok kompozisyon ile sağlanır. Minyatür resmin diğer bir özelliği ise perspektifin
önemsenmemesidir. Derinlik etkisi bazı figürlerin dağ, ağaç gibi doğa öğelerinin arasında gösterilmesiyle
sağlanır.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi minyatür sanatçılarından olan Matrakcı Nasuh’un özgün
eserlerinden sonra, Nakkaş Nigari’nin 1560-1562 yılları arasında ürettiği minyatürler, Osmanlı minyatür
sanatında üslup arayışlarına şahit olduğumuz diğer önemli eserler arasında yer alır. Çoğunlukla portre
özelliği gösteren Nakkaş Nigari, minyatürleri belirli bir konuyu tasvir etmelerinden dolayı mekana bağlı
olarak tasarlanmışlardır. Erken dönem Osmanlı minyatür sanatından klasik döneme geçiş aşamasında
dikkat çeken eserlerin büyük bölümü 1558 tarihli Arifi Süleymanname’sinde yer almaktadır. Bir grup
sanatçı tarafından kolektif olarak üretilen Süleymanname minyatürleri çeşitlenen üslupları, titiz işçilik ve
tasarım özellikleriyle dikkat çeker ve Osmanlı minyatür sanatında klasik dönem arayışlarının başlangıcını
oluşturur.
Klasik dönem eserlerinde görülen kompozisyon düzenleri, figür, renk, işçilik, vb. biçim özellikleri
ile Osmanlı minyatür üslubunu tüm yönleriyle temsil eder. Bu dönemde üretilen minyatürler, yüzeyi ön
planda tutan yalın doğa tasarımları eşliğinde, derinlik vurgusuna ve üç boyutluluk imajına yeltenmeyen
mimari düzenleriyle dikkat çeker. Yüzeyde doğu veya batı tarzı derinlik ve boyut hissi oluşturmak yerine
güçlü şema arayışına yönelen biçim, özgün bir tavır sergiler. İstanbul menşeli figürlerin tasvir edildiği bu
minyatürlerde, figür anatomileri Türk karakterli olmakla birlikte kıyafetler yine İstanbul menşeli Osmanlı
tarzını yansıtır. Yüzey süslemeciliği ise diğer İslam okullarındaki aşırı detaycılığın aksine daha sade ve
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doğa elemanları daha yalındır.
Biz bu çalışmamızda Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve bu dönem içerisinde Nakkaş Nigari’nin
minyatür sanatımızdaki portrecilik anlayışına getirdiği yenilikleri birkaç minyatürünü inceleyerek ele
almaya çalışacağız. Kanuni dönemi Türk minyatür sanatının atılım yaptığı ve minyatür sanatımızda birçok
yeniliğin denendiği bir dönem olarak görmekteyiz. Kanuni döneminde tarihi olayları belgeleme ve
arşivleme devletin resmi bir görevi olmuştur; dönemin tarihi olayları el yazmaları ile kayda geçirilirken
öte yandan bu el yazmaları resimlenmiştir. Kanuni dönemi minyatürlerinde ağırlıklı olarak saray çevresi
ve saray ile ilgili konuların yanı sıra tarihi konulu minyatürlerde bu dönemde başat olmuştur. Ayrıca
Padişahın tahta çıkma törenleri, resmi kabul törenleri, padişahın yakın çevresi ile birlikte avlanmaları,
şehzadelerin sünnet düğünleri, bayram kutlamaları ve buna benzeyen saray ve çevresinde meydana
gelen olaylar tek tek belgelenmiştir. Silsilename ve şemailnamaler ile padişahların saray çevresinde
önemli mevkilerde olan insanlar portre özellikleri ile resmedilmişlerdir. Bu araştırmamızda yöntem
olarak literatür tarama ve resim inceleme yöntemini kullanarak nakkaş Nigarinin Türk minyatürüne
getirdiği Portre anlayışını ortaya koymaya çalışacağız.
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Matrakçi Nasuh's "beyan-I Menazil-I Sefer-I Irakeyn-I Süleyman" Innovations In Art And
Miniature Art
Mustafa Diğler
Aksaray Üniversitesi

Abstract No: 103 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abdullah bin Nasuh is referred to as a miniature artist and is one of the topographic and
figurative scenes in these works which are instrumental in putting a different place in Turkish miniature
art. Matrakçı Nasuh, leaving a mark in Ottoman history, is a meaningful and ingenious value in many
respects. The fact that the works he left behind are instrumental in enlightening the present world, he
puts Nasuh in a different place in history. We will try to put this work and Matrakçı Nasuhu at the place
which he deserved in the past.
Matrakçı Nasuh period is a peak in miniature. The artist, who created a brand new style that can
be described as paintings without figure, without figures, or with bird's-eye topographical depictions of
works about Ottoman history, gave rise to major developments in the works on history. (Matrakçı
Nasuh) enter travelers. The third period is the period in which miniature independent styles emerged.
Matrakçı Nasuh's miniature work of Kanuni Sultan Süleyman's first Iranian Expedition is dated
1537 and is known as Mecmu'-ı Menazil. The book is also referred to as "Beyan-i Menazil-i Sefer-i"
Irakeyn-i Sultan Süleyman Han. In general, Matrakçı Nasuh depicts the miniatures of the book describing
all the mansions and expropriations passed during Kanuni's campaign. It is thought that Nasuh later
depicts himself with the help of drafts prepared by him or her, looking at the regions he has taken and
painted with by Kanuni during the campaign. The positions involved in the work include a wide
geography hosted from Istanbul to Tabriz through Baghdad and from Baghdad through Tabriz to
Istanbul.
These miniatures, which are a part of Ottoman classical period, are important examples of
topographical scenery. Istanbul is the first exit point of the campaign. Istanbul; it is undoubtedly the
town where Matrakçı Nasuh lives and is most familiar, and the artist has elaborated it in an
extraordinary detail. Suriçi, Galata and Üsküdar with the buildings it contains. Like Istanbul, Eskişehir,
Adana, Diyarbakır, Kars, and many other cities are depicted in detail with their nature, flora and fauna.
Today, when the depictions are examined, it is possible to have information about the species of birds
living in Asi River. Matrakçı Nasuh's miniatures are important documents that show and introduce
different things together.
Matrakçı Nasuh is one of the important turning points in the art of Matrakçı Nasuh, the Iraqi
campaign that went with Suleiman the Magnificent. At the same time this work has an important place
in terms of Turkish architectural history. The hanses, baths, glass, and the buildings reflecting regional
characteristics were recorded on the road route from Istanbul to Tabriz and then to Baghdad. This book
has given Matrakçı Nasuh the title of miniature artist after the history and mathematics writings. With
the figureless topographical landscapes found in this book, the artist brought radical changes to the
Turkish miniature art. Sultan Süleyman the Magnificent is seen as a period where many innovations are
tried. We are faced with radical changes in the Ottoman period miniature and Matrakçı is one of our
nakkaşs who have made a great contribution to these developments in Nasuh. Nasuh 'with this work we
have examined; Nasuh has seen a movement in the painting order of the book, and this writing is the
result of successive paintings like film strips. In addition, the nasuh miniature product has more than
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one event and a tessellation in each scene, separating the different planes. Nasuh tried to do this work
by describing the places where he stayed with his fiction logic and he gave the fiction of these
settlements with his own rationale.
Matrakçı Nasuh's work is a documentary, and we will identify Nasuh's miniature position by
taking into consideration the innovations that Nasuh brought to our miniature art. Due to the fact that
the topographical images in miniature art are the first, we will draw attention to Kanuni and Matrakçı
Nasuh. We will use the literature review and image review method in this research.

Matrakçı Nasuh’un “beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Süleyman” Eseri ve Minyatür
Sanatına Getirdiği Yenilikler
Mustafa Diğler
Aksaray Üniversitesi

Bildiri No: 103 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Abdullah bin Nasuh’un minyatür sanatçısı olarak anılmasında ve Türk minyatür sanatında farklı
bir yere konmasına vesile olan bu eserlerin içinde yer alan topografik ve figürsüz manzaralardır. Osmanlı
tarihinde iz bırakan Matrakçı Nasuh birçok açıdan mana ve marifet sahibi bir değerdir. Bırakmış olduğu
eserlerin günümüz dünyasının da aydınlanmasına vesile olması tarihte Nasuh’u ayrı bir yere koyuyor. Biz
bir nebze de olsa bu çalışmamız ile Matrakçı Nasuhu Tarihte hak ettiği yere koymaya çalışacağız.
Matrakçı Nasuh dönemi minyatürde zirve bir dönemdir. Osmanlı tarihini konu alan eserlerini
resimlerken, figürsüz manzaralar veya kuşbakışı topografık tasvirler olarak tanımlanabilecek yepyeni bir
üslubu yaratan sanatçı, (Matrakçı Nasuh) adıyla ünlenmiş, tarihi konulu eserlerde büyük gelişmelere
sebep vermiştir.. Osmanlı minyatür sanatının gelişimini üçe ayıracak olursak, matrakçı Nasuh’ üçüncü
döneme girer. Üçüncü dönem, minyatürde bağımsız üslupların ortaya çıktığı dönemdir
Matrakçı Nasuh’un Kanuni Sultan Süleyman’ın birinci İran Seferine ait minyatürlü eseri ise 1537
tarihlidir ve Mecmu’-ı Menazil olarak bilinmektedir. Kitap aynı zamanda Beyan-ı Menazil-i Sefer-i
‘Irakeyn-i Sultan Süleyman Han adıyla da anılmaktadır. Genel olarak Kanuni’nin seferi sırasında geçilen
bütün konak ve menzilleri anlatan kitabın minyatürlerini de Matrakçı Nasuh resimlemiştir. Nasuh’un
sefer sırasında Kanuni’nin yanında yer aldığı ve resmettiği bölgeleri bakarak birebir ya da hazırladığı
taslaklar yardımıyla sonradan resimlediği düşünülmektedir. Eserde yer alan mevziler İstanbul’dan Tebriz
üzerinden Bağdat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz üzerinden İstanbul’a kadar konaklanmış geniş bir
coğrafyayı içermektedir.
Osmanlı klasik döneminin bir parçası olan bu minyatürler topografik manzaracılığın önemli
örnekleridir. Seferin ilk çıkış noktası İstanbul şehridir. İstanbul; kuşkusuz Matrakçı Nasuh’un yaşadığı ve
en çok tanıdığı kenttir ve sanatçı onu olağanüstü ayrıntıcı bir yaklaşımla detaylandırmıştır. Suriçi, Galata
ve Üsküdar görüntülerini içinde barındırdığı yapılarla birlikte göstermiştir. İstanbul gibi, Eskişehir, Adana,
Diyarbakır, Kars gibi pekçok şehir de doğası, flora ve faunasıyla ayrıntılı bir biçimde resmedilmiştir. Bugün
tasvirler incelendiğinde Asi Nehri’nde yaşayan kuş türleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.
Matrakçı Nasuh’un minyatürleri farklı öğeleri bir arada gösteren ve tanıtan önemli belgelerdir.
Matrakçı Nasuh’un Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte çıktığı Irak seferi Matrakçı Nasuh’un
sanatında önemli dönüm noktalarından birisidir. Aynı zamanda bu eser Türk mimarlık tarihi açısından da
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önemli bir yere sahiptir. İstanbul’dan Tebriz’e oradan da Bağdat’a kadar geçen yol güzergahı üzerinde
bulunan hanlar, hamamlar, camiler ve bölgesel özellikleri yansıtan binalar kayıt altına alınmıştır. Bu kitap
Matrakçı Nasuh’a tarih ve matemetik yazarlığından sonra minyatür sanatçısı unvanını da kazandırmıştır.
Bu kitabın içerisinde bulunan figürsüz topoğrafik manzaralar ile sanatçı Türk minyatür sanatına köklü
değişiklikler getirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi pek çok yeniliğin denendiği bir dönem olarak
görülmektedir. Osmanlı dönemi minyatürün de köklü değişikliklerle karşılaşıyoruz ve Matrakçı Nasuh’ta
bu gelişmelerde çok büyük katkısı olan nakkaşlarımızdan biridir. Nasuh’ incelemeye aldığımız bu eseri ile
; Nasuh kitabın resim düzeninde bir hareket görülmektedir ve bu hareketi sağlayan da bu yazma eserde
film şeridi gibi birbirini takip eden resimlerden oluşmasındandır. Ayrıca nasuh minyatürün her bir
sahnesinde farklı düzlemler ayırarak birden fazla olayı ve konuyu işlemiştir. Nasuh’un bu çalışmayı ortaya
koyarken yapmaya çalıştığı şey kendi kurgu mantığı ile konaklanan yerleri betimleyerek bu yerleşim
yerlerinin kurgusunu kendi mantığı ile vermiştir.
Matrakçı Nasuh’un bu çalışması bir belgesel niteliğindedir, biz bu çalışmamız ile Nasuh’un
minyatür sanatımıza getirdiği yenilikleri göz önüne sermek suretiyle Nasuh’un minyatürümüzdeki yerini
tespit edeceğiz. Minyatür sanatındaki topografik görüntülerin ilki olması nedeniyle Kanuni ve Matrakçı
Nasuh’ dikkat çekeceğiz. Bu araştırmada literatür tarama ve resim incelemesi yöntemini kullanacağız.
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Ideal Life Principles In The Muhibbiğ Divan
Emel Nalçacıgil Çopur
Akdeniz Üniversitesi

Abstract No: 6 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Kanûnî is the only ruler in the Ottoman Empire that has earned a reputation as a forty-six-year
reigner. With his long-standing sultanate, of course, he is an important figure that should be taken up in
many aspects today. It is inevitable that we will be able to learn Kanûnî from his works in the most
beautiful way, based on his work, which is the most reliable source of the work of a person , so that we
can recognize and understand an important figure like Kanûnî closely. As a matter of fact, Kanûnî, a
sultan who wrote poetry with Muhibbî pen name, who cared about art and artists and protects them,
had a lot of poets in his period and liked to be in a chatroom with them, was a poet who wrote most
poetry and a poet who was quite dominant on poetry. It is understood that he is very talented about
poetry because he uses Arabic and Persian very well in his poems. In addition to this, Muhibbi goes to
records as a poet with three Turkish dîvâns and one Persian dîvân. The poems of Kanûnî, whose works
are quite numerous, have been studied and brought to today's Turkish by contemporary researchers.
The first work on this issue of Sultan Süleyman began with Adile Sultan in 1899, then it was published
several times by some valuable scholars. We want to work on Dîvân Konya Region Writing Works. This
dîvân was gained today in 2014 by Dr. Orhan Yavuz and his colleagues in the control of his fouracademics with the support of the most important reason for us to work on this order ; Beyond the
presence of five hundred and forty eight poems, there are more than one hundred poems in the Konya
Regional Writings of Works that are not in other copies facsimile. Therefore, poems that we will take as
examples in our work will be based on this dîvân. Sultan Süleyman, who called the poem the truth to
say, used a very simple language in his poems and supported them with proverbs and idioms. Kanûnî,
who used the most omnipotent form of poetry,in his poems ,stated that he was self confident in saying
gazelle partly ,although he did not come out as a sufi poet because he was an Islamic caliphate and
because he wrote poems in his own custom of the classical Turkish poetry world and this gave him the
opportunity to include his religious thoughts in his gazelles. As a matter of fact, Sultan Süleyman
transposes the transience of the life of the world, despite his being a Sultan, in his poems, by expressing
how people will be happy by advising them that the world should not be valued, with the sentences
consisting of carefully selected bundles of words. This fact led us to examine the ideals of life in
Muhibbî's poetry on the above mentioned dîvân. In our writing, at first, the poems which are included in
the statement that Muhibbî mentioned all the points about the ideal life will be determined in the
couplets which are examined and examined one by one. In order to understand these couplets more
clearly, classical poetry will also be used in various resource books describing poetry in our world. Later,
the poems containing what should be done for a peaceful life in the destination will be interpreted in
detail and concluded with the section of our results and resources. This work, which consists primarily of
related poems of Muhhibbî dîvân, will be introduced firstly. The most important aspect of our work that
we are most concerned with is the fact that today's people are struggling with various waves of life
despite the fact that there are some facilities in our lives with technology changing every passing day,
they are always faced with stress and are only trying to prevent this with professional help or medicines.
Here, we are going to make it clear in all aspects that we should get a life principle to be a happy person
in the face of the sultan that the Americans named Süleyman the Magnificent today, not only for the
Turkish nation but for the longest time in such a difficult period we live in. Thus, both adults and
younger generations will have an ideal life guide. In addition, since the meaning of couplets that we
have studied will be gone in depth in meaning, the literary arts that Muhibbî refers to must be
determined. These couplets will be interpreted as the reader of today's reader will understand and it
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will be very important in terms of classical Turkish literature and its relevance.
Kanûnî is the only ruler in the Ottoman Empire that has earned a reputation as a forty-six-year
reigner. With his long-standing sultanate, of course, he is an important figure that should be taken up in
many aspects today. It is inevitable that we will be able to learn Kanûnî from his works in the most
beautiful way, based on his work, which is the most reliable source of the work of a person , so that we
can recognize and understand an important figure like Kanûnî closely. As a matter of fact, Kanûnî, a
sultan who wrote poetry with Muhibbî pen name, who cared about art and artists and protects them,
had a lot of poets in his period and liked to be in a chatroom with them, was a poet who wrote most
poetry and a poet who was quite dominant on poetry. It is understood that he is very talented about
poetry because he uses Arabic and Persian very well in his poems. In addition to this, Muhibbi goes to
records as a poet with three Turkish dîvâns and one Persian dîvân. The poems of Kanûnî, whose works
are quite numerous, have been studied and brought to today's Turkish by contemporary researchers.
The first work on this issue of Sultan Süleyman began with Adile Sultan in 1899, then it was published
several times by some valuable scholars. We want to work on Dîvân Konya Region Writing Works. This
dîvân was gained today in 2014 by Dr. Orhan Yavuz and his colleagues in the control of his fouracademics with the support of the most important reason for us to work on this order ; Beyond the
presence of five hundred and forty eight poems, there are more than one hundred poems in the Konya
Regional Writings of Works that are not in other copies facsimile. Therefore, poems that we will take as
examples in our work will be based on this dîvân. Sultan Süleyman, who called the poem the truth to
say, used a very simple language in his poems and supported them with proverbs and idioms. Kanûnî,
who used the most omnipotent form of poetry,in his poems ,stated that he was self confident in saying
gazelle partly ,although he did not come out as a sufi poet because he was an Islamic caliphate and
because he wrote poems in his own custom of the classical Turkish poetry world and this gave him the
opportunity to include his religious thoughts in his gazelles. As a matter of fact, Sultan Süleyman
transposes the transience of the life of the world, despite his being a Sultan, in his poems, by expressing
how people will be happy by advising them that the world should not be valued, with the sentences
consisting of carefully selected bundles of words. This fact led us to examine the ideals of life in
Muhibbî's poetry on the above mentioned dîvân. In our writing, at first, the poems which are included in
the statement that Muhibbî mentioned all the points about the ideal life will be determined in the
couplets which are examined and examined one by one. In order to understand these couplets more
clearly, classical poetry will also be used in various resource books describing poetry in our world. Later,
the poems containing what should be done for a peaceful life in the destination will be interpreted in
detail and concluded with the section of our results and resources. This work, which consists primarily of
related poems of Muhhibbî dîvân, will be introduced firstly. The most important aspect of our work that
we are most concerned with is the fact that today's people are struggling with various waves of life
despite the fact that there are some facilities in our lives with technology changing every passing day,
they are always faced with stress and are only trying to prevent this with professional help or medicines.
Here, we are going to make it clear in all aspects that we should get a life principle to be a happy person
in the face of the sultan that the Americans named Süleyman the Magnificent today, not only for the
Turkish nation but for the longest time in such a difficult period we live in. Thus, both adults and
younger generations will have an ideal life guide. In addition, since the meaning of couplets that we
have studied will be gone in depth in meaning, the literary arts that Muhibbî refers to must be
determined. These couplets will be interpreted as the reader of today's reader will understand and it
will be very important in terms of classical Turkish literature and its relevance.
Kanûnî is the only ruler in the Ottoman Empire that has earned a reputation as a forty-six-year
reigner. With his long-standing sultanate, of course, he is an important figure that should be taken up in
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many aspects today. It is inevitable that we will be able to learn Kanûnî from his works in the most
beautiful way, based on his work, which is the most reliable source of the work of a person , so that we
can recognize and understand an important figure like Kanûnî closely. As a matter of fact, Kanûnî, a
sultan who wrote poetry with Muhibbî pen name, who cared about art and artists and protects them,
had a lot of poets in his period and liked to be in a chatroom with them, was a poet who wrote most
poetry and a poet who was quite dominant on poetry. It is understood that he is very talented about
poetry because he uses Arabic and Persian very well in his poems. In addition to this, Muhibbi goes to
records as a poet with three Turkish dîvâns and one Persian dîvân. The poems of Kanûnî, whose works
are quite numerous, have been studied and brought to today's Turkish by contemporary researchers.
The first work on this issue of Sultan Süleyman began with Adile Sultan in 1899, then it was published
several times by some valuable scholars. We want to work on Dîvân Konya Region Writing Works. This
dîvân was gained today in 2014 by Dr. Orhan Yavuz and his colleagues in the control of his fouracademics with the support of the most important reason for us to work on this order ; Beyond the
presence of five hundred and forty eight poems, there are more than one hundred poems in the Konya
Regional Writings of Works that are not in other copies facsimile. Therefore, poems that we will take as
examples in our work will be based on this dîvân. Sultan Süleyman, who called the poem the truth to
say, used a very simple language in his poems and supported them with proverbs and idioms. Kanûnî,
who used the most omnipotent form of poetry,in his poems ,stated that he was self confident in saying
gazelle partly ,although he did not come out as a sufi poet because he was an Islamic caliphate and
because he wrote poems in his own custom of the classical Turkish poetry world and this gave him the
opportunity to include his religious thoughts in his gazelles. As a matter of fact, Sultan Süleyman
transposes the transience of the life of the world, despite his being a Sultan, in his poems, by expressing
how people will be happy by advising them that the world should not be valued, with the sentences
consisting of carefully selected bundles of words. This fact led us to examine the ideals of life in
Muhibbî's poetry on the above mentioned dîvân. In our writing, at first, the poems which are included in
the statement that Muhibbî mentioned all the points about the ideal life will be determined in the
couplets which are examined and examined one by one. In order to understand these couplets more
clearly, classical poetry will also be used in various resource books describing poetry in our world. Later,
the poems containing what should be done for a peaceful life in the destination will be interpreted in
detail and concluded with the section of our results and resources. This work, which consists primarily of
related poems of Muhhibbî dîvân, will be introduced firstly. The most important aspect of our work that
we are most concerned with is the fact that today's people are struggling with various waves of life
despite the fact that there are some facilities in our lives with technology changing every passing day,
they are always faced with stress and are only trying to prevent this with professional help or medicines.
Here, we are going to make it clear in all aspects that we should get a life principle to be a happy person
in the face of the sultan that the Americans named Süleyman the Magnificent today, not only for the
Turkish nation but for the longest time in such a difficult period we live in. Thus, both adults and
younger generations will have an ideal life guide. In addition, since the meaning of couplets that we
have studied will be gone in depth in meaning, the literary arts that Muhibbî refers to must be
determined. These couplets will be interpreted as the reader of today's reader will understand and it
will be very important in terms of classical Turkish literature and its relevance.

Muhibbî Dîvânı'nda İdeal Yaşam İlkeleri
Emel Nalçacıgil Çopur
Akdeniz Üniversitesi

Bildiri No: 6 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Kanûnî Osmanlı Devleti’nde kırk altı yıllık saltanat sahibi olarak ün salan tek hükümdardır. Uzun
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soluklu saltanatı ile elbette günümüzde pek çok açıdan ele alınması gereken önemli bir şahsiyettir.
Kanûnî gibi önemli bir şahsiyeti yakından tanıyıp anlayabilmemiz için eser sahibi bir kişinin eseri,
kendisini anlattığı en güvenilir kaynaktır ilkesinden hareketle Kanûnî’yi de en güzel şekilde eserlerinden
öğrenebileceğimiz kaçınılmazdır. Nitekim Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan, sanata, sanatçılara önem
verip onları koruyan, döneminde fazlasıyla şair yetişen ve sanatçılarla sohbet meclisinde bulunmayı
seven bir padişah olan Kanûnî Türk edebiyatında en çok şiir yazan, şiire oldukça hâkim bir şairdir. Onun
şiir konusunda maharetli oluşu şiirlerinde Arapça ve Farsçayı çok iyi kullanmasından anlaşılmaktadır.
Bunun yanında Muhibbî bir Farsça dîvân, üç tane de Türkçe dîvân sahibi şair olarak kayıtlara
geçmektedir. Eserleri bir hayli fazla olan Kanûnî’nin şiirleri pek çok araştırmacı tarafından günümüz
Türkçesine kazandırılmış, incelenmiştir. Bu bilgiden hareketle Sultan Süleyman’ın dîvânı üzerinde ilk
çalışma 1899 yılında Âdile Sultan ile başlamış, daha sonra değerli bazı akademisyenlerce muhtelif
zamanlarda yayımlanmıştır. Üzerinde çalışmak istediğimiz dîvân Konya Bölge Yazma Eserler nüshasıdır.
Bu dîvân 2014’te Prof. Dr. Orhan Yavuz ve onun denetiminde dört akademisyen arkadaşının desteğiyle
inceleme-metin-tıpkıbasım olarak günümüze kazandırılmıştır. Bizi bu dîvân üzerinde çalışmaya yönelten
en önemli sebep; dîvânda beş yüz kırk sekiz şiir bulunmasının ötesinde Konya Bölge Yazma Eserler
nüshasında diğer nüshalarda olmayan tam yüz beş şiirin oluşudur. Bundan dolayı çalışmamızda örnek
alacağımız şiirler bu dîvân üzerine olacaktır. Şiiri hakikati söylemek olarak adlandıran Sultan Süleyman,
şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmış, bunları atasözleri ve deyimlerle desteklemiştir. Şiirlerinde en
çok gazel nazım şeklini kullanan, yer yer gazelde kendisine güvendiğini belirten Kânûnî, her ne kadar
mutasavvıf bir şair olarak karşımıza çıkmasa da gerek onun bir İslâm halifesi oluşu gerek klasik Türk şiir
dünyasının kendine has düzeninde şiirler yazması sebebiyle bu durum onun gazellerinde dinî
düşüncelerine de yer vermesini sağlamıştır. Nitekim Sultan Süleyman, şiirlerinde sultan olmasına rağmen
dünya hayatının geçiciliğini, ona değer verilmemesi gerektiğini öğütleyerek insanların nasıl mutlu
olacaklarını veciz, özenle seçilmiş söz demetlerinden oluşan cümleler ile aktarmıştır. Bu hususlar bizi
çalışmamızda yukarıda belirtilen dîvân üzerinde Muhibbî’nin şiirlerinde geçen ideal yaşam ilkelerini
incelemeye yöneltmiştir. Yazımızda öncelikle Muhibbî’nin belirttiğimiz dîvânında yer alan şiirleri tek tek
incelenmeye tabi tutulup incelenen beyitlerde ideal yaşama dair tüm hususlar tespit edilecektir. Bu
beyitlerin daha anlaşılır yorumlanması için klasik şiir dünyamızda dîvân şiirini anlatan çeşitli kaynak
kitaplardan da yararlanılacaktır. Daha sonra dîvânda huzur dolu bir yaşam için neler yapılması gerektiğini
içeren şiirler tarafımızca ayrıntılı bir şekilde yorumlanıp yazımız sonuç ve kaynaklar bölümü ile
sonlanacaktır. Bu çalışma ile öncelikle ilgililere Muhhibbî dîvânının fazla şiirlerinden oluşan bu eseri
tanıtılacaktır. Çalışmamızın bizce en fazla önem arz eden hususu ise yaşadığımız asırda her geçen gün
değişen teknoloji ile hayatımızda bir takım kolaylıklar olmasına rağmen günümüz insanı hayatın çeşitli
dalgalarıyla boğuşmakta, her an stresle karşı karşıya olup bu durumu ancak profesyonel yardımlarla veya
ilaçlarla önlemeye çalışmaktadır. İşte içinde yaşadığımız böyle zor bir dönemde en uzun süre tahtta
kalmış, yalnız Türk milleti için değil günümüzde Amerikalılar’ın da Muhteşem Süleyman diye
isimlendirdikleri padişahın gözünden mutlu bir insan olmak için nasıl bir hayat prensibi edinmemiz
gerektiği tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulacaktır. Böylece hem yetişkinlere hem de genç nesillere adeta
ideal yaşam kılavuzu sunulacaktır. Ayrıca incelediğimiz beyitlerde anlam derinliğine inileceğinden gerek
Muhibbî’nin başvurduğu edebî sanatlar belirleneceği gerek bu beyitler günümüz okuyucusunun
anlayacağı şekilde yorumlanacağı için çalışmamız klasik Türk edebiyatı ve onun ilgilileri açısından da
oldukça önemli olacaktır.
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Marks Of Social Life In The Muhibbi Divan
Özge Özbay Kara
Bartın Üniversitesi

Abstract No: 10 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Divan poetry has long been criticized of having fantastic and aristocratic style, and blamed for
having a distance between itself and the society. However, there is no literary category or genre which
is not affected by the political and economic lives of the society in which it exists. The belief that the
divan literature, a genre which injects nature, daily life, and society into its body, is distant from society
is a mumpsimus. Just as historical artifacts are crucial for understanding an era, so are literary works
important in that they reflect the style of thinking and life of a society. Poets aestheticize their
observations by using imagination. Therefore, it is impossible for a poet to isolate himself from his
society or to be indifferent to the styles of thinking, living, and believing in that society. The fact that
one can find examples of divan literature even in conks which are regarded as a product of folk
literature in which bards collect their own poets or others’ is an indicator of the great interest that the
public showed.
Studies show that there were many divan poets from different occupational backgrounds, and
that divan literature gained popularity among society from the lowest class to the court. The havas or
educated class also contributed to divan literature either by encouraging and protecting the poets or by
compiling some works on their own. In this havas class are many statesmen, such as sultan, shaykh alIslam who was the top authority on religious issues, kadi who was the chief justice, vakanüvis who was
the state chronicler etc. That there were poets from different occupations and from every class of
society, and that these poets incorporated the daily life of the society into their poems, and that they
were inspired by nature while producing poems are kind of a respond to the unfair criticisms towards
divan literature. Even though divan literature has a structure which insists on being classical and rulebased, and also is fond of aesthetics, it harbors characteristics of the society in which it grows, because
the poems are created by the individuals of the society, and they are aestheticized form of observations.
They tell a lot about the customs, traditions, beliefs, and personal and social lives of the time they were
written in.
The sixteenth century is the golden age of the Ottoman Empire. Under the leadership of
powerful sultans, success in politics led to an economic and geographical welfare, and that boom
became visible in literature, too. With an aim of scientific and artistic development, the sultans paid
attention to recruit scholars and artists whom they encountered during their conquests. Not only did
the statesmen encourage and protect the poets, but they also created some verses in addition to
giving caize, a reward for good poetry. In that century, the sultans of the empire were also the ‘sultans’
of poetry. The sultans Bayezid II, Yavuz Sultan Selim, Suleiman the Magnificent, Selim II, and Murad III
wrote
poems
with
their
pennames, Adli (Fair), Selimi (Selimian), Muhibbi (Fellow), Selimi, and Muradi(Muradian), respectively.
Some went even further and arranged divan collections. Important figures like Fuzuli and Baki grew up
in that era. Suleiman the Magnificent, with his penname Muhibbi, was one of the most impressive
figures of his time. He managed to become popular for his poetry as well as for his reign, and he was
among the most productive poets. In his divan collection are 2802 gazels (a bit like odes),
23 muhammes and tahmis (quintets), 30 murabbas (quatrains). This study deals with how the social life
was reflected in poetry through the hands of this ‘magnificent’ person.
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Although the poet of Muhibbi divan is a sultan, it can be seen that there are many elements of
social life in it. Almost every element of life is included in Muhibbi divan, such as signs of a good sultan,
royal traditions, depictions of wars, individuals from each part of the society, various groups of
occupation, religious groups, religious duties and beliefs, religious feasts, music, shopping, clothes,
games, hunting, diseases and methods of treatment, cuisine culture, aphorisms and idioms, etc. All of
these elements in Muhibbi divan are indicators of the impression that social life made on the court.

Muhibbî Dîvânı'nda Sosyal Hayatın İzleri
Özge Özbay Kara
Bartın Üniversitesi

Bildiri No: 10 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Divan şiiri uzunca bir süre, fantastik ve aristokratik bir üslubu olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş,
topluma mesafeli olmak ile itham edilmiştir. Ancak hiçbir edebî anlayış veya zümre yoktur ki bulunduğu
ülkenin sınırları içerisinde olup o ülkenin siyasî ve içtimai hayatından etkilenmesin. Hele divan edebiyatı
kadar şiire doğayı, gündelik hayatı ve sosyal yaşamı zerk etmiş bir edebî anlayışın toplumdan uzak olduğu
kanaati bir galat-ı meşhurdur. Bir devre tanıklık etmek adına tarihî eserler ne kadar önem arz etmekte
ise edebî eserler de toplumun şuurunu ve yaşantılarını yansıtması bakımından o denli önemli
kaynaklardır. Şairler gözlemlerini hayal dünyalarında sembolize ederek estetik süzgecinden geçirirler.
Dolayısıyla, bir şairin kendini içinde yaşadığı toplumdan soyutlaması yahut toplumun düşünüş, yaşayış ve
inanış biçimlerine kayıtsız kalması mümkün değildir. Halk edebiyatı ürünlerinden kabul edilen ve saz
şairlerinin kendilerine yahut başkalarına ait şiirleri derledikleri cönklerde dahi divan edebiyatı
örneklerine rastlanması da halkımızın bu edebiyata ne denli ilgi duyduğunun küçük bir göstergesidir.
Yapılan araştırmalar birçok meslek grubundan divan şairi yetiştiğini göstermekte, toplumun en alt
tabakasından saray çevresine değin divan edebiyatı rağbet görmektedir. Havas zümresi de gerek şairleri
teşvik ve himaye etmek, gerekse bizzat eserler telif etmek suretiyle divan edebiyatına iştirak etmişlerdir.
Bu zümrede hükümdardan şeyhülislama, kadıdan vakanüvise birçok devlet adamı yer almaktadır. Her
meslek grubundan ve halkın her tabakasından şairler yetişmesi, şairlerin gündelik ve sosyal hayatı
şiirlerine gark etmeleri, bunu yaparken doğadan ilham almaları divan edebiyatına yöneltilen haksız
eleştirilere cevap olmuştur. Divan edebiyatı her ne kadar klasikliğini ve kuralcılığını koruyan, estetiğe
zaafı olan bir edebî anlayışa sahip olsa da daima filizlendiği toplumun izlerini içinde barındırmıştır. Çünkü
bu eserler toplumun birer ferdi olan şairlerin hokkasından çıkmış, gözlemin estetiğe bürünmüş hâlidir.
İçinde yeşerdiği devrin âdetlerine, geleneklerine, inanışlarına, gündelik ve sosyal hayatına dair önemli
ipuçları sunmaktadır.
XVI. yüzyıl Osmanlı devletinin en ihtişamlı devridir. Muktedir hükümdarların önderliğinde siyasi
başarılar ekonomik ve coğrafî refahı getirmiş, bu yükseliş edebî sahada da kendini göstermiştir.
Hükümdarlar, bilim ve sanatta gelişimi sağlayabilmek adına çıktıkları seferlerden ilmî şahsiyetleri ve
sanatkârları coğrafyamıza dâhil etmeye özen göstermişlerdir. Devlet erkânı sadece şairleri teşvik ve
himaye ile yetinmemiş, caize bahşedenler kimi zaman nazımlar dizmişlerdir. Bu yüzyılda devletin
hükümdarları, aynı zamanda şiirin de sultanlarıdır. II. Bayezid Adlî, Yavuz Sultan Selim Selimî, Kanunî
Sultan Süleyman Muhibbî, II. Selim Selimî ve III. Murad ise Muradî mahlasları ile şiir söylemişler, hatta
bazıları bununla kalmayıp divan tertip etmişlerdir. Fuzûlî ve Bâkî gibi zirve şahsiyetler bu asırda
yetişmiştir. XVI. yüzyılda hem sultanlığı hem de şairliği ile devrinin en çok yankı uyandıran isimlerinden
biri Muhibbî mahlasıyla Kanûnî Sultan Süleyman’dır. Hükümdarlığı kadar şairliği ile de adından söz
ettirmeyi başarmış, en çok şiir söyleyen şairlerden biri olmuştur. Divanında 2802 gazel, 23 muhammes
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ve tahmis, 30 murabba bulunmaktadır. Bu çalışmada bu “muhteşem” şahsiyetin gözünden toplumsal
hayatın şiire nasıl yansıdığına tanıklık edilecektir.
Bir hükümdar olmasına rağmen Muhibbî Dîvânı’nda sosyal hayata dair pek çok unsurun yer aldığı
görülmektedir. Sultanlık alametleri ve saltanat gelenekleri, savaş tasvirleri, halkın her kesiminden
şahsiyetler, meslek grupları ve dinî zümreler, dinî vecibe ve inanışlar, bayramlar, musiki, alış veriş, giyim
kuşam, oyun, avcılık, hastalıklar ve tedavi yöntemleri, mutfak kültürü, atasözleri ve deyimler gibi
gündelik hayatın parçası olan hemen her unsur Muhibbî Dîvânı’nda yer almaktadır. Divanda yer alan tüm
bu öğeler, toplum hayatının saraya sirayetinin bir göstergesidir.
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About The Composed Poetry Of Muhibbi
Ahmet Tanyıldız
Dicle Üniversitesi

Abstract No: 13 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
The Ottoman Empire and the cultural tradition represented by him which distinguishes it from
the other great state and culture established in world history, is the interest of the sultans ruling the
state, especially about the poetry and other branches of literatüre. Starting from the first half of the
sixteenth century to rule the state and it is known that Sultan Süleyman the Magnificent, one of the
mightiest rulers of the Ottoman Empire, was a successful divan poet at the same time. Süleyman the
Magnificent who uses the Muhibbî pseudonym in his poems is one of the most popular ghazel poets in
Turkish literature history. According to the latest edition of his Divan which has evolved by Manuscripts
Authority of Turkey, Muhibbi has 3998 poems. The identity of the sultan Süleyman the Magnificent,
whose power in the state administration is appreciated by everyone during the his sultanate which is
close to half a century, carries a completely different poet identity. He is a poet with rints in his ghazel
poems. Many of his ghazels are poetic poetry which is said with enthusiasm and joy. Nearly all of his
ghazels are texts that contain sincere thoughts of love. The poems are quite popular because they
usually contain different elements of lover, love, natural beauties and social life. Some of Muhibbî's
poems were composed at the different periods. This work will focus on the contents of Muhibbî's
composed poems.
Method
In the study, we will try to provide lyrics and compositions of Muhibbî's composed poems. First
of all, words of Muhibbi’s, which are registered in the TRT archive will be review, then other lyrics that
were composed in the last period will be determined. The second step of the study will focus on the
structure of these songs and the structural changes during the speech will be tried to be determined.
Then poured into compositions have been identified which of these lyrics text will be compared with
Turkey Authoring Works Agency published poems in Divan of Muhibbi by the Presidency in terms of
language and style. In the last phase of the study, we mark the text with a verse of lyrics will also be
evaluated.
Findings
As far as we can determine Muhibbî'n six poems in classical Turkish music form composed by
Hüseyin Sadettin Arel, Ahmet Hatipoğlu, Mustafa Coşkun, Osman Nuri Özpekel, Rüştü Eriç, Alâeddin
Yavaşça and Erdoğan Köroğlu. Two poetry form of him in recent Turkish Sufi Music composed by Göksel
Baktagir and Ubeydullah Sezikli. Three poems of him composed and sing in popular form of music by
Uğur Işılak. A poem of him composed and sing in divine form by Ali Oktay. After these lyrics and
compositions evaluated in this study will be compared with the form in divan.
Results and Discussion
Kanuni Sultan Süleyman is known with pseudonym of muhibbi who has a wide divan, is one of
the most composed of the poems among the sultans who are engaged in poetry. The gazelles of him
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which are said amorous expression and with a sincere language in terms of aruz rhythm, because of
these chosen aruz rhythmes are creating liquidity, it has not escaped from the attention of musical
masters. Beside it is seen that the Muhibian gazelles were also performed in popular music. In our
study, on the considerations mentioned above, Muhibbî's poems which lyrics are poured into notes will
be compared in various ways with the poems of Dîvân.

Muhibbî’nin Bestelenmiş Şiirleri Üzerine
Ahmet Tanyıldız
Dicle Üniversitesi

Bildiri No: 13 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Osmanlı Devletini ve temsil ettiği kültür geleneğini dünya tarihinde kurulmuş olan nice büyük
devletten ve kültürden ayıran yegâne hususların başında devleti yöneten padişahların güzel sanatlarla,
özelde şiir ve edebiyatın diğer dallarına duydukları ilgi gelmektedir. On altıncı yüzyılın ilk yarısından
itibaren devleti yönetmeye başlayan ve Osmanlı Devletinin en kudretli hükümdarlarından olan Kanuni
Sultan Süleyman’ın aynı zamanda başarılı bir divan şairi olduğu bilinmektedir. Şiirlerinde Muhibbî
mahlasını kullanan Kanuni Sultan Süleyman, Türk edebiyatı tarihinde en çok gazel söyleyen şairler
arasında yer alır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından neşredilen Muhibbî Dîvânı’nın son
baskısına göre şairin 3998 manzumesi bulunmaktadır. Yarım asra yakın devam eden padişahlık süresince
devlet yönetimindeki kudreti herkes tarafından takdir edilen Kanuni Sultan Süleyman’ın şair kimliği
bambaşka bir hüviyet taşır. O, gazellerinde rint edaya sahip bir âşıktır. Gazellerinin birçoğu coşkunluk ve
neşveyle söylenmiş âşıkâne şiirlerdir. Gazellerinin tamamına yakını aşka dair samimi düşünceleri ihtiva
eden metinlerdir. Şiirler, muhtevasında genellikle sevgili, aşk, tabiat güzellikleri ve sosyal hayata dair
farklı unsurlar barındırdığı için epeyce rağbet görmüştür. Muhibbî’nin kimi şiirleri çeşitli dönemlerde
bestelenmiştir. Bu çalışmada Muhibbî’nin bestelenmiş şiirlerinin mahiyeti üzerinde durulacaktır.
Yöntem
Çalışmada Muhibbî’nin geçmişten günümüze bestelenmiş şiirlerinin güfte ve besteleri temin
edilmeye çalışılacaktır. Öncelikle TRT arşivinde kayıtlı olan Muhibbî güfteleri gözden geçirilecek, ardından
son dönemde bestelenmiş olan diğer güfteleri belirlenecektir. Çalışmanın ikinci adımında bu güftelerin
yapısı üzerinde durulacak, icra sırasında geçirdikleri yapısal değişimler belirlenmeye çalışılacaktır. Daha
sonra besteye dökülmüş olan bu güftelerin tespit edilmiş metinleri Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı tarafından yayımlanan Muhibbî Dîvânı’ndaki şiirler ile dil ve üslup açısından mukayese
edilecektir. Çalışmanın son aşamasında ise güfte metinlerinin aruz vezni ile münasebeti
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Bulgular
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Muhibbî’nin altı şiiri klasik Türk mûsıkîsi formu içerisinde Hüseyin
Sadettin Arel, Ahmet Hatipoğlu, Mustafa Coşkun, Osman Nuri Özpekel, Rüştü Eriç, Alâeddin Yavaşça,
Erdoğan Köroğlu tarafından bestelenmiştir. İki şiiri son dönemde Türk tasavvuf mûsıkîsi formu içerisinde
Göksel Baktagir ve Ubeydullah Sezikli tarafından bestelenmiştir. Üç şiiri popüler müzik formu içerisinde
Uğur Işılak tarafından bestelenerek seslendirilmiştir. Bir şiiri de ilahi formu içerisinde Ali Oktay tarafından
bestelenerek seslendirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu güfte ve besteler değerlendirildikten sonra
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Dîvân’daki biçimleriyle mukayese edilecektir.
Tartışma ve Sonuç
Hacimli bir dîvâna sahip olan Muhibbî mahlaslı Kanuni Sultan Süleymân, şiir ile iştigal eden
sultanlar arasında şiirleri en çok bestelenen şahsiyetlerdendir. Âşıkâne edayla ve samimi bir dille
söylediği gazelleri aruz vezni açısından da akıcılığı sağlayan vezinlerle kaleme alındığı için mûsıkî
üstatlarının da dikkatinden kaçmamıştır. Bunun dışında Muhibbî gazellerinin popüler müzikte de icra
edildiği görülmektedir. Çalışmamızda, yukarıda değindiğimiz hususlar çerçevesinde Muhibbî’nin notaya
dökülmüş olan güfteleri, Dîvân’daki şiirler ile çeşitli yönlerden mukayese edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Muhibbî, Dîvân, Güfte, Beste.
Kaynaklar
Ak, Coşkun (1987). Muhibbî Dîvânı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Ak, Coşkun (2006). Muhibbî-Farsça Dîvân, Nobel Yayınları, İstanbul.
Çabuk, Vahit (1980). Dîvân-ı Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman’ın Şiirleri), Kervan Yayınevi,
İstanbul.
Kut, Günay (2000). “Payitaht İstanbul’un Sultan Şairleri”, İlmî Araştırmalar Dergisi, S 9, s. 161178.
Özpekel, Osman Nuri (1999). “Şair ve Bestekâr Osmanlı Padişahları”, Osmanlı Ansiklopedisi,
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, C. 10, s. 607-627.
Yavuz, Orhan (2014). Muhibbî Dîvânı-Kendi Hattıyla, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Yayınları, İstanbul.
Yavuz, Kemal-Orhan Yavuz (2016). Muhibbî Divanı, C I-II, Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı Yayınları, İstanbul.
Dîvân-ı Muhibbî, Matbaa-i Osmâniyye, Dersaâdet, 1308.

478

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

An Analysis On Love And Attachment In Dede Korkut Book Based On The Idea Of Having
Children In Turkish Culture
Mehmet Özdemir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Abstract No: 26 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
ABSTRACT
In this study, the presentation of the feeling of having children (generation), one of the most
important events of Turkish culture, will be analyzed in the book of Dede Korkut. In this context, the
desire to have children in Turkish culture will be examined in the light of the efficiency of folk literature.
In the book of Dede Korkut, the family is an important one; men are fond of and attached to wives and
children. Therefore, the image of the family in Dede Korkut Book will be examined from the theme of
love and loyalty. The introduction and twelve stories in the Dresden edition of the Book of Dede Korkut
will be examined in the analysis. The evaluations made will be made in statistical conclusions on the
basis of family case in Dede Korkut Book. Like many nations, the Turks have given their children a special
attention throughout the history. Paternity of men, women of maternal sentiment; the love and loyalty
of the children to both the father and the mother occupied an important place in Turkish literature. This
is in fact based on the essential importance of the children in terms of sustainability of generation. It is
hoped by placement of a child in the lap or bed of the newly-married bride which was sustained as a
ritual, and that the married couple will have children soon. Families of newly married couples
considered having grandchildren as a kind of status. This situation, which turned into a custom in
culture, has brought its own codes in accordance with the sustainability of generation. This emphasis on
children given in Turkish culture has become one of the most controversial topics addressed in many
studies. In the epics and in the Turkish folk stories, the child is a source of joy which is often longed for
and which brings life into the family. Many folk stories about love and heroism starts with telling that a
man, vizier, sultan or servant cannot have children. In this context, it can be said that childlessness is
one of the most used motifs in public narratives.
The 'child', a motif frequently used in Turkish culture and literature, is an important issue to be
examined in many respects. As a result of various scans, most of the studies on children in Turkish
literature have been found to be in the scope of "children's literature". An independent study
addressing the importance of children in society has not been published. These examinations are more
or less related to the heroism of the hero, birth, name or typological nature. However, the most basic
heroes forming the narrative in almost all literary works are the symbolic heroes who come to the world
with extraordinary births, who are born due to a depression situation, and who are known with the
continuity of their descendants. The rise of children as the guardian and savior of the society to which
there are born, the invasion of wars, the display of heroism, headscarf and blood smear are all
presented as primary tasks. It is noteworthy that these tasks are posterior to the notion of family; these
are interpreted as the primary, but always are the secondary. More specifically, after Oguz Kagan was
born, he murdered a rhinoceros that harmed his homeland and became a child-owner by marrying the
daughter of sky and earth. The influx of Oguz to establish state comes after the notion of the family. As
it is understood from Legend, the primary duty of Oguz’ children is to maintain the descent. The
evaluations of the works in terms of protagonist character, type, etc. are mostly done on the basis of the
actions of the person. However, the childlike aspects of the legendary heroes have always been
neglected, they have always been described as possessing extraordinary powers, with few human
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qualities. In these evaluations, power and heroism plays a significant role. This study, which is an
introduction, was prepared by examining the context of childhood, love and loyalty in Turkish culture,
considering that this assessment was not appropriate for the nature of the literary work.

Türk Kültüründe Çocuk Sahibi Olma Olgusundan Hareketle Dede Korkut Kitabı’nda Sevgi ve
Bağlılık Temalarının İncelenmesi
Mehmet Özdemir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Bildiri No: 26 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bu makalede, Türk kültürünün en önemli olgularından bir tanesi olan çocuk sahibi olma
duygusunun (zürriyet) sunumu Dede Korkut Kitabı’ndan hareketle incelenecektir. Bu kapsamda öncelikle
Türk kültüründe çocuk sahibi olma arzusu halk edebiyatı verimlerinden hareketle ele alınacaktır. Dede
Korkut Kitabı’nda aile önemli bir olgudur; beyler hanımlarına ve çocuklarına düşkün ve bağlıdır.
Dolayısıyla aile olgusunun Dede Korkut’taki görüntüsü sevgi ve bağlılık temalarından hareketle
incelenecektir. Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasından hareketle yapılacak çözümlemede giriş ve
on iki hikâye ele alınacaktır. Yapılan değerlendirmelerde Dede Korkut Kitabı’nda aile olgusu temelinde
istatistiksel çıkarımlarda bulunulacaktır. Pek çok millette olduğu gibi geçmişten bugüne Türkler de
çocuğa ayrı bir önem vermişlerdir. Erkeklerin babalık, kadınların analık duygusuyla; çocukların hem
babaya hem de anaya duydukları sevgi ve bağlılık Türk edebiyatında önemli bir yer işgal etmiştir. Söz
konusu durum esasında çocukların soyun devamı için olmazsa olmaz öneminden kaynaklanmaktadır.
Öyle ki yeni evlenen gelinin kucağına veya yatağına çocuk konulması, bir ritüel olarak tekrar edilegelmiş
ve evli çiftin biran evvel çocuk sahibi olması umulmuştur. Yeni evlenen çiftlerin aileleri torun sahibi
olmayı bir çeşit statü elde etmek şeklinde yorumlamaktadır. Kültürde bir töreye dönüşen bu durum, soy
sürme veya zürriyet adı altında kendi kodlarını meydana getirmiştir. Türk kültüründe çocuklara verilen
bu önem anlatım türlerinde de zengin sunumlarla günümüze değin en çok işlenen konulardan bir tanesi
olmuştur. Masallarda, destanlarda ve Türk halk hikâyelerinde çocuk genellikle özlem duyulan ve
doğumuyla birlikte aileye can bağışlayan bir sevinç kaynağıdır. Aşk ve kahramanlık konulu birçok halk
hikâyesi, bir bey, vezir, padişah ya da hizmetçisinin çocuk sahibi olamaması temelinde başlamaktadır. Bu
kapsamda çocuksuzluğun halk anlatılarında en çok kullanılan motiflerden birisi olduğu söylenilebilir.
Türk kültüründe ve edebiyatında çok sık kullanılan bir motif olan ‘çocuk’, pek çok açıdan
incelenmesi gereken önemli bir konudur. Çeşitli taramalar neticesinde Türk edebiyatında çocuk üzerine
yapılan incelemelerin pek çoğunun “çocuk edebiyatı” kapsamında olduğu görülmüştür. Çocukların
toplumda taşıdığı önemi ele alan müstakil bir çalışma tespit edilememiştir. Söz konusu incelemeler daha
ziyade kahramanın kahramanlığıyla ilgili, doğum, ad alma veya tipolojik mahiyettedir. Hâlbuki hemen
hemen bütün edebi verimlerde anlatıyı vücuda getiren en temel kahramanlar, bir bunalım evresinden
dolayı doğumu özlenen, olağanüstü doğumlarla dünyaya gelen, öncelikle soyun devamlılığı ile anılan
simge kahramanlardır. Çocukların içinde vücut bulduğu toplumun koruyucusu ve kurtarıcısı konumuna
yükselmesi, savaşlara girmesi, kahramanlık göstermesi, baş kesmesi, kan dökmesi hep birincil görevler
olarak sunulmaktadır. Dikkat edilecek olursa bu görevler aile olgusundan sonra gelmektedir; bunlar
birinci olarak yorumlanan ama hep ikinci görevlerdir. Daha açık bir ifadeyle Oğuz Kağan dünyaya
geldikten sonra yurduna zarar veren gergedanı öldürmüş sonrasında ise göğün ve yerin kızıyla evlenerek
çocuk sahibi olmuştur. Oğuz’un devlet kurmaya yönelik akınları aile olgusundan sonra gelmektedir.
Destandan da anlaşıldığı gibi Oğuz’un çocuklarının öncelikli görevi soyun devamını sağlamaktır. Türk
edebiyatında karakter, tip vb. çalışmalarda incelenen esere yönelik değerlendirmeler daha çok kişinin
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icraatlarından hareketle yapılmaktadır. Hâlbuki destan kahramanlarının çocuksu yönleri hep ihmal
edilmiş, onlar hep olağanüstü güçlere sahip, insanî özellikleri az olan varlıklar olarak nitelenmiştir. Bu
değerlendirmelerde güç ve kahramanlık imgeleri önemli derecede rol oynamaktadır. Yapılan okumalar
neticesinde bu değerlendirme türünün edebi eserin doğasına uygun olmadığı düşünülerek Türk
kültüründe çocuk olgusu, sevgi ve bağlılık temaları kapsamında incelenerek bir giriş niteliğinde olan bu
çalışma hazırlanmıştır.
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On Accepted Galat In Galat Dictionaries
Hatice Şahin
Uludağ Üniversitesi

Abstract No: 27 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Galatian is a grammatical term that has gone from Arabic to Turkic, which is now misplaced,
especially in the famous galat-ia structure. The Galatian dictionaries also include the foreign words that
enter the Turkic language in general; phonetic, morphological, and semantic in their correct use. These
dictionaries which first started to be seen after 18th century belong to İbn-i Kemal as far as the province
is known. Et-Tenbih 'ala Galati'l-Hamil and n-Nebih are also the continuation of each other. Although the
roots go far farther, in general terms, the writing of the dictionary and grammar of the Turkic language
is too late. Taking into account the fact that there is no strong tradition in lexicography and grammar,
the grammar dictionaries are of great importance. Apart from their own spelling purposes, they are
valuable works in terms of the point of view of the intellectuals from the perspective of the Turkish
language and the passing of grammatical rules in between.
Method
In this report, it is aimed to compare the mistakes in the dictionaries written between 1897 and
1926 within these dictionaries first and try to evaluate them in the context of the development and
change of languages.
Results
In the Galat dictionaries, the voices of the Greek words entering the Turkic language through
Arabic, Persian and Arabic were evaluated as galat and the usage of the quoted words as they were on
the source language.
Discussion and Conclusion
It is clear that the existence of language relations from the beginning and the result of this
relationship also affects languages. It is emphasized that in the studies related to language relations and
borrowing, the elements that are the recipient language can never stay the same, the recipient
language element is inevitable to live some changes. In other words today; it is accepted without a
doubt that it is not possible to copy elements from one language to another in the same manner as
desired in the grammar dictionaries written in the late 19th and early 20th centuries. According to these
differences, some examples which are shown as galat in the grammar dictionaries are included in the
present studies as natural sound and meaning changes. In other words, these examples show that the
changes are constant in Turkestan as it is in every case.
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Galat Sözlüklerinde Galat Kabul Edilenler Üzerine
Hatice Şahin
Uludağ Üniversitesi

Bildiri No: 27 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Galat kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiş, günümüzde de - özellikle galat-ı meşhur yapısındakullanılan yanlış anlamına gelen bir dilbilgisi terimidir. Galat sözlükleri de genel olarak Türkçeye giren
yabancı kelimelerin, tamlamaların; fonetik, morfolojik ve semantik açıdan yanlış kullanımlarını ele
almaya çalışıp doğru biçimleri tavsiye eden eserlerdir. Anadolu sahasında ilk olarak 18. yüzyıldan sonra
görülmeye başlanan bu sözlüklerin ilki bilindiği kadarıyla İbn-i Kemal’e aittir. Et-Tenbih ‘ala Galati’l-Hamil
ve’n-Nebih adlı bu eserden sonra yazılan sözlükler de hep birbirinin devamı niteliğinde olmuştur. Kökü
çok daha eskilere gittiği halde genel anlamda Türkçenin sözlük ve gramerinin yazımında çok geç
kalınmıştır. Sözlükçülük ve gramercilikte güçlü bir geleneğe sahip olunmadığı gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda galat sözlükleri, büyük önem taşımaktadır. Hatta kendilerine özgü yazılış amaçlarının
dışında Türkçenin yerli ve yabancı söz varlığını – hiç değilse yanlış kabul edilenler yönünden – aydınların
Türk diline bakış açısını ve arada olmak üzere dilbilgisi kurallarını aktarmaları gibi noktalar açısından da
değerli eserler konumundadır.
Yöntem
Bu bildiride 1897 ile 1926 yılları arasında yazılmış galat sözlüklerinde ele alınan yanlışların
öncelikle bu sözlükler içinde karşılaştırılması yapılmaya, aynı zamanda günümüzde yazılan bu tarz
eserlerde yanlış olarak belirtilerek ele alınan konular da dillerin gelişmesi ve değişmesi ilkeleri
kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
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Bulgular
Galat sözlüklerinde Arapça, Farsça, Arapça aracılığıyla Türkçeye giren Yunanca kelimelerin
Türkçenin ses ve hece düzenine uymak üzere yaşadıkları ses olayları, galat olarak değerlendirilmiş, alıntı
kelimelerin kaynak dilde olduğu gibi kullanımları tavsiye edilmiştir. Galat sözlükleri ve galat sözlükleriyle
ilgili eserlerde yer alan bu kapsamdaki kelimelerin Türkiye Türkçesindeki değerlendirmeleri arasında fark
bulunmaktadır. Mesela, galat sözlüklerinde yanlış kabul edilen erişte kelimesi, bugünkü dilbilgisi
kitaplarında bu çerçevede ele alınmamaktadır. Bunun gibi, neredeyse bütün alıntı kelimeler galat olarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca bu kelimelerdeki anlam değişmeleri de galat olarak değerlendirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Başlangıçtan itibaren dil ilişkilerinin varlığı ve bu ilişki sonucunda dillerin de birbirini etkilediği son
derece açıktır. Dil ilişkileri ve ödünçlemeyle ilgili çalışmalarda verici dilden alıcı dile geçen unsurların asla
aynı kalamayacağı, alıcı dile geçen unsurun bazı değişiklikler yaşamasının kaçınılmaz olduğu
vurgulanmaktadır. Bir başka deyişle bugün; bir dilden başka dile geçen unsurların 19. yüzyıl sonu, 20.
yüzyıl başında yazılan galat sözlüklerinde istenildiği gibi aynı haliyle kopyalanmasının mümkün olmadığı
tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Bu görüş farklılıklarına göre galat sözlüklerinde galat olarak
gösterilen bazı örnekler, günümüz çalışmalarında doğal ses ve anlam değişiklikleri olarak yer almaktadır.
Bir başka deyişle bu örnekler, her dilde olduğu gibi Türkçede de değişikliklerin sürekli olduğunu
göstermektedir.
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In Suleiman The Magnificent’S Divan Sufism And Islamic Sufis
Selami Şimşek1, Furkan Ustakurt1, Ahmet Vural1
1
Gümüşhane Üniversitesi

Abstract No: 35 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Looking at the history of the Turkish nation, it is seen that among the rulers who govern the
state, poets, artisans and scholars of the state have emerged. These rulers valued and encouraged those
who are interested in art, as well as those who are interested in art and science.
When we look at the Ottoman Empire from the point of view of this situation, this incentive and
knowing situation is far more advanced. Important Ottoman sultans and princes themselves have been
interested in poetry and art, and this interest has become a tradition.
When judged from the point of view of literary history, the tradition of Divan poetry, which left
deep rooted effects, recorded great developments especially during the Ottoman period and during
Suleiman the Magnificent period, divan poetry has passed the most brilliant and productive period. This
period is seen as the golden age of Turkish poetry.
As a matter of fact, the fact that many poets such as Zari, Hayali, Fuzuli, Baki have been trained
in this period is also an indication of importance of literature and poetry.
The sultan who organized the Divan for the first time in the Ottoman Empire was Fatih Sultan
Mehmed who used the “Avnî” nickname in his poems. This tradition was continued by the sons of Fatih
II. Bayezid who used “Adli” nickname (1447-1512) and Cem Sultan who had to leave his homeland in the
struggle for reign and wrote poems with the “Cem” nickname (1459-1495). Ninth Ottoman Sultan sultan
selim the stern and Prince Korkut wrote poems with the “Selimi” and “Harimi”. Sultan Selim the Stern's
son Kanuni was the one who brought the tradition of the Divan to the summit. He has received his
poems with the nickname “Muhibbi”. Kanuni is the person who writes the most poetry among these
sultans. Of course, this tradition continued after Kanuni. One of the most voluminous sovens of the
century is received by Kanuni's grandson III. Murat. In the 17th century, Ahmad I, who received his
poems with the “Bahtî” nickname, emerges from the opposition.
Suleiman The Magnificent the tenth Ottoman sultan and seventy-fifth caliph, was born in
Trabzon in 1494. Suleiman The Magnificent spent his childhood years in this city, then sent to Kefe
(1509) and Manisa (1513) as flag officer respectively. Kanuni, came to Istanbul upon the death of his
father Yavuz and sat on the throne in 1520. Having won many victories at the beginning of his state,
Kanuni passed away at the age of 72 years due to the illness he had previously been caught during a
campaign. The Sultan Suleyman the Magnificent, who ruled the Ottoman state for a long period of fortysix years, has brought the borders of the state to a wide geography and it is accepted as the golden age
in which this period lived the brightest time of the Ottoman Empire.
In the Ottoman Empire, the period of Suleiman The Magnificent was a period of time in which
important distances, not only in political achievements but also in science, poetry and art, were added.
Kanuni is among the greatest poets of the time he lived and dominated languages such as Arabic and
Persian.
In this warm attitude of Kanuni's poetry and art, it is important that he is a lucky person for
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mysticism, and that he has been able to meet with many sufi since the dawn of the centuries and to
take advantage of them. When the Divan is examined, it will be observed that religious and mystical
species have included poetry and that some sects and Sufis refer to it. As a matter of fact, Kanuni
himself shows his relation with sufism with his couplet:
Apparently I am a great sultan
But, I am actually the dust of the road to a dervish convent
It is stated that Kanuni received dhikr lessons from four orders. These orders are Mevleviyye,
Naqshibendiyye, Halvetiyye and Bayramiyye sects. Among these four orders, Abraham Gülşeni, the
founder of the Gülşeniyye arm of the Halvetiyye order was a sufistic who was most influential on
Kanuni. It can be said that Abraham Gülşeni, a poet, influenced the literary direction of Kanuni.
In this notification, in Kanuni's Divan that came out of the poems wrote with the nickname of
“Muhibbi” will be identified Kanuni's poems related to Sufism that described as fine Islam and some of
the leading figures of mysticism.
We will act on these poems and try to express his own views on these issues.

Kanûnî Sultan Süleyman (muhibbî) Divânı'nda Sûfîlik ve İslam Sûfîleri
Selami Şimşek1, Furkan Ustakurt1, Ahmet Vural1
1
Gümüşhane Üniversitesi

Bildiri No: 35 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türk milleti tarihine bakıldığında, devleti idare eden hükümdarlar arasından şair, sanatkâr ve âlim
devlet büyüklerinin çıktığı görülmektedir. Bu hükümdarlar bizzat sanatla ilgilenmenin yanı sıra sanat ve
ilimle ilgilenen kimselere değer vermiş ve o kimseleri teşvik etmişlerdir.
Hâdiseye Osmanlı Devleti açısından yaklaşıldığında, bu teşvik ve kıymet bilme durumu çok daha
ileri safhadadır. Önemli Osmanlı sultanları ve şehzadeleri bizzat şiir ve sanatla ilgilenmişler ve bu ilgi
adeta gelenek halini almıştır.
Edebiyat tarihi açısından değerlendirildiğinde ise köklü ve derin tesirler bırakan Divan şiiri
geleneği, özellikle Osmanlı döneminde çok büyük gelişmeler kaydetmiş ve Kânûnî Sultan Süleyman
devrinde (1495-1566) en parlak ve verimli dönemini geçirmiştir. Bu devir, Türk şiirinin de altın çağı olarak
görülmektedir. Nitekim bu dönemde Zârî, Hayâlî, Fuzûlî, Bâkî gibi pek çok divân şairinin yetişmiş olması
da edebiyat ve şiire ne denli önem verildiğinin göstergesidir.
Osmanlı Devletinde ilk defa divan tertip eden sultan, şiirlerinde “Avnî” mahlasını kullanan Fatih
Sultan Mehmed (1432-1481) olmuştur. Bu gelenek Fatih’in oğullarından “Adlî” mahlasını kullanan II.
Bayezid (1447-1512) ve saltanat mücadelesi verirken vatanını terk etmek durumunda kalan ve “Cem”
mahlasıyla şiirlerini yazan Cem Sultan (1459-1495) tarafından devam ettirilmiştir. Yine Yavuz Sultan
Selim (1470-1520) “Selîmî” mahlasıyla, Şehzade Korkut (1467-1519) da “Harîmî” mahlasıyla şiirlerini
yazmışlardır. Divan tertib geleneğini zirve noktaya çıkartan ise Yavuz Sultan Selim’in oğlu Kanûnî Sultan
Süleyman olmuş ve şiirlerini “Muhibbî” mahlasıyla kaleme almıştır. Bu Sultanlar arasında yazdığı şiirlerin
sayısı itibariyle Kanûnî Sultan Süleyman birinci sırada gelmektedir. Tabi ki bu gelenek Kanûnî sonrasında
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da devam etmiş ve torunu III. Murad tarafından da yüzyılın en hacimli divanlarından birisi kaleme
alınmıştır. 17. Yüzyılda da “Bahtî” mahlasıyla şiirlerini kaleme alan I. Ahmed karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı sultanlarının onuncusu ve 75. Halife olan Kanûnî Sultan Süleyman 1494 yılında
Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını bu şehirde geçirmiş sonrasında da sırasıyla Kefe (1509)
ve Manisa’ya (1513) sancak beyi olarak gönderilmiştir. 1520 tarihinde babası Yavuz Sultan Selim’in vefatı
üzerine İstanbul’a gelerek tahta çıkmıştır. Devletinin başında pek çok zaferler kazanan Kanûnî, yine bir
sefer esnasında daha önce yakalanmış olduğu hastalığı sebebi ile 72 yaşında vefat etmiştir (1566).
Osmanlı devletini kırk altı yıl gibi uzun bir müddet yöneten Kanûnî Sultan Süleyman devletin sınırlarını
geniş bir coğrafyaya ulaştırmış ve bu devir Osmanlı Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı, altın çağı
olarak kabul görmüştür.
Osmanlı Devletinde Kanûnî Sultan Süleyman dönemi, siyasi başarıların yanı sıra ilim, şiir ve
sanatta da önemli mesafelerin kat edildiği bir zaman dilimidir. Kanûnî, Arapça, Farsça gibi dillere hâkim
ve yaşadığı dönemin en büyük şairleri arasında gösterilmektedir.
Kanûnî’nin şiir ve sanata olan bu sıcak tavrında, kendisinin tasavvufa meyyâl bir kimse olması ve
şehzadelik yıllarından itibaren pek çok sûfî ile görüşüp kendilerinden feyz alması önemli derecede etkili
olmuştur. Divanı incelendiğinde, dinî ve tasavvufî türden şiirlere yer verdiği, bazı tarikat ve sûfilerden
bahsettiği müşahede edilecektir. Nitekim tasavvuf ile olan ilişkisini bizzat Kanûnî şu beytiyle ortaya
koymaktadır:
Zâhirâ baksan eğerçi berr ü bahrun şâhıyam
Bir ulu dergahun ammâ ben gubâr-ı râhıyam
Kanûnî’nin dört tarikattan zikir dersi aldığı ifade edilmektedir. Bu tarikatlar Mevleviyye,
Nakşibendiyye, Halvetiyye ve Bayramiyye tarikatlarıdır. Bu dört tarikat arasında ise kendisine en çok
tesiri olan mutasavvıf, Halvetiyye tarikatının Gülşeniyye kolunun kurucusu olan İbrahim Gülşenî’dir.
Kendisi de bir şair olan İbrahim Gülşenî’nin Kanûnî’nin edebi yönüne etki ettiği ifade edilebilir.
Bu tebliğde, Kanûnî Sultan Süleyman’ın “Muhibbî” mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerinden meydana
gelen divanında, Kanûnî’nin, ince Müslümanlık olarak tarif edilegelen sûfilik ve bu yolun önder
şahsiyetlerinden bazıları ile alakalı şiirlerini tespit edip, bu şiirleri üzerinden hareket ederek kendisinin bu
konulardaki görüşlerini ifade etmeye çalışacağız.
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The Kutadgu Bilig In Kirghiz Turkish: Kuttuu Bilim -The Concept Area Of AdministrationEmine Damla Turan1, Ceyhun Vedat Uygur2
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2
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Abstract No: 39 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
The Kutadgu Bilig, one of the most comprehensive early works of the Islamic Turkish literature,
was written by Yusuf Khass Hajib Balasaguni in the 11th century. The Kutadgu Bilig, literally meaning
"Divine Knowledge", is one of the most voluminous pieces of Turkish literature with 6645 couplets. The
work, which can be defined as a book of government and a book of advice, contains very significant
information about the scientific and philosophical background of Yusuf Balasaguni and of the milieu in
which he was raised. Thus, a considerable volume of research has been conducted, in Turkey and
around the world, on this piece of literature occupying a significant place in a variety of fields. Towards
the end of the 20th century, there has also been an increasing volume of research on the Kutadgu Bilig
in other Turkic communities. The transfer of the Kutadgu Bilig into Kirghiz Turkish as "Kuttuu Bilim" by
Tölögön Kozubekov (1998) composed the corpus of this study. Everyone of every age can utilize the
Kutadgu Bilig that refers to "the wisdom which brings happiness". Given that the Kutadgu Bilig was
originally intended to be a book of government offering advice primarily and particularly to khans, kings,
and beys (chieftain), this study aimed to create a conceptual field of "administration".
Methods
The study used a document analysis method that is commonly used in qualitative research and
involves the investigation of written materials containing information about events and phenomena in
question. The Kirghiz text "Kuttu Bilim" formed the basis of the conceptual field of administration and
the classification of concepts; the concepts identified were compared to Turkish of Turkey. In the
conceptual field study, concept markers related to administration in Kuttuu Bilim were determined.
Results
The sections in which, Ögdülmiş, one of the four main characters, describes how a man worthy
of chieftainship, rulership, viziership, gatekeeping, commandership, chief wardership, and treasurership
should be and tells the King the right way to rule over the people clearly and separately expresses how
an administrator should be. Considering the qualities that a bey, vizier, treasurer, and ambassador
should have, the concepts such as "wisdom, knowledge, and ethics (morality)" are in general
emphasized. Using the voice of the characters, Yusuf Khass Hajib insistingly expressed that people in
such positions should possess all the aforesaid three qualities.
Discussion and Conclusion
The Kutadgu Bilig, which can be described as a book of government, includes a very broad
conceptual field of administration and administrator. In particular, there is a wide range of concepts
about the qualities of administrators and how they should be. Examining the Turkish counterparts of
administrative words and concepts in Kuttuu Bilim (also considering sound equivalences), the study
revealed a great similarity. It seems that Kuttuu Bilim is closer to the Kutadgu Bilig in terms of words and
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concepts.
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Giriş
İslami Türk edebiyatının ilk ve en kapsamlı eserlerinden olan Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda
Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmıştır. “Kutlu Bilgi” anlamına gelen Kutadgu Bilig, 6645 beyitiyle Türk
edebiyatının en hacimli eserlerinden biridir. Bir siyasetname ve nasihatname olarak nitelendirilebilecek
eser, Yusuf Has Hâcib’in ve içinde yetiştiği çevrenin ilmî ve felsefi birikimi hakkında çok önemli bilgiler
vermektedir. Bu bakımdan çeşitli alanlarda önemli bir yere sahip olan bu eser üzerinde sadece
Türkiye’de değil; dünya genelinde birçok çalışma yapılmıştır. XX. yüzyılın sonlarına doğru diğer Türk
topluluklarında, Kutadgu Bilig ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu kapsamdaki çalışmalardan olan Kutadgu
Bilig’in Tölögön Kozubekov (1998) tarafından “Kuttuu Bilim” adıyla yapılan Kırgızca aktarması bu
çalışmanın kaynağıdır. 7’den 77’ye herkesin faydalanabileceği “mutluluk veren bilgi” anlamındaki
Kutadgu Bilig, özellikle ve öncelikle hanlara, hükümdarlara, beylere öğütler içeren bir siyasetname
olduğu için bu çalışmada “yönetim” ile ilgili kavram alanı oluşturmak amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmada nitel araştırmalarda sıkça kullanılan, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yönetim
ile ilgili olarak oluşturulan kavram alanında ve onların sınıflandırılmasında Kırgızca metin “Kuttuu Bilim”
esas alınmış, tespit edilen kavramlarda Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu kavram alanı
çalışmasında Kuttu Bilim’deki yönetim ile ilgili kavram işaretleyicileri tespit edilmiştir.
Bulgular
Ögdülmiş’in beyliğe, vezirliğe, hacibliğe, kumandanlığa, kapıcıbaşılığa, hazinedârlığa layık adamın
nasıl olması gerektiğini ve Melik’e halk yönetmenin yol yordamını anlattığı bölümlerde yöneticilerin nasıl
olması gerektiği tek tek ifade edilmiştir. Genel olarak bey, vezir, hazinedar, elçi gibi kimselerde
bulunması istenilen özelliklere bakıldığında “akıl, bilgi, ahlak (erdem)” kavramlarına vurgu yapıldığı
görülür. Bu kişiler için, bu özelliklerin üçünün de bir arada bulunması gerektiğini, Yusuf kahramanlarının
ağzından ısrarla dile getirmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Bir siyasetname olarak nitelendirebileceğimiz Kutadgu Bilig’de bu bağlamda yönetim ve yönetici
ile ilgili çok geniş bir kavram alanı bulunmaktadır. Özellikle yöneticilerin vasıfları, nasıl olmaları gerektiği
konusunda geniş bir alan söz konusudur. Kuttuu Bilim’de geçen yönetim ile ilgili kelime ve kavramların
Türkiye Türkçesindeki karşılıkları incelendiğinde (ses denklikleri düşünülürse) büyük benzerliklerin
olduğu görülmüştür. Kelime ve kavramlar bakımından Kuttuu Bilim’in Kutadgu Bilig’e daha yakın olduğu
söylenebilir.
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A Discourse Analysis Of The Fermans Concerning The Capture Of The Heir Apparent
Bayezid As Recorded In No. 3 Mühimme Defter
Emre Türkmen
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 42 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The historical Mühimme defters (records) of the Ottoman Empire contain the copies of the
Sultan- sanctioned edicts (fermans), which were the products of the decisions taken in the Supreme
Council (Divan-ı Hümâyun). Because these records were kept in the Divan, which was the highest
administrative and judicial organ of the Empire, they were regarded amongst the principal primary
sources, especially for the 16th and 17th centuries. They were thoroughly analyzed by some historians
(Kütükoğlu 2006: 520; 523). This study examines an official source from the Kanuni era, “Mühimme
Defter No. 3”, which includes the addresses to the governors (beylerbeyi) of Diyarbekir, Şam, Erzurum,
Rum, Trabzon, Bağdad and Van, and the beys of Ardahan, Karahisar-ı Şarki and Kefe, Mehmed Paşa,
Kubad Paşa and the Khan of Crimea on the subject of the capture of the heir apparent Bayezid with a
discourse analysis approach.
Conceptually, a “discourse” not only involves the content of the message but also the source
(who gives the message?), the authority (what is the message based on?), the audience (to whom the
message is given?) and the intention (what does the source want to achieve with the message?) of the
message (Çelik ve Ekşi 2008: 100). The discourse analysis, thus, examines the syntax and semantical
structure of the texts or the language and deals both with the linguistic and socio-cultural dimensions of
discourse (Çelik ve Ekşi 2008: 107). In this context, with the help of the discursive strategies in the
discourse-historical approach (Reisigl 2018: 52), this study aims to determine how the information was
produced about the heir apparent Bayezid, on what grounds he was considered a threat to the crown
and how this conception was located. By doing this, we believe that the power relations of the period
and its representation in the official statements can be uncovered in the fermans. The study begins with
the demonstration of the antagonism between the rival heir apparents Bayezid and Selim and proceeds
with the explanation of how the two young candidates were situated based on the statements in the
fermans. Also, the latent power relations of the period will be demonstrated based on the causality
relations and the choice of words in the statements.
Twenty-seven statements were examined in this study. The analysis revealed that the heir
apparent Bayezid was considered a threat and his image in his father’s mind was unfavorable. The
statements concerning Bayezid included the phrases such as “gathering soldiers (asker toplamak)”,
“causing malice (fesada sebep olmak)”, “being a deserter (firar etmek)”, “rebelling (isyan etmek)”,
“fighting against the Believers (ehl-i İslâm ile cenk etmek)”, “marching against the heir apparent
Selim(Şehzade Selim üzerine yürümek)”, and “being routed and defeated (mağlup ve münhezim olmak)”
and he was accused of conspiring against the State and necessary measures were ordered by the Sultan
to be taken to his officials.
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Söylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in
Yakalanmasına İlişkin Yer Alan Hükümler
Emre Türkmen
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 42 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Divân-ı Hümâyun’da alınan kararların padişah tarafından tasdikinden sonra ferman hâline
getirilmiş suretleri olan mühimme defterleri Osmanlı Bürokrasisinin temel defter serileri arasında
gösterilmiştir (Emecen 2005: 1). Osmanlı Devleti’nin en yüksek idari ve adli organı divanda
tutulduklarından dolayı özellikle XVI.-XVIII. asırlar için daima birinci derecede kaynak olarak
değerlendirilmiş ve bu defterler temelinde birçok araştırma yapılmıştır (Kütükoğlu 2006: 520, 523). Bu
çalışma da Kanunî Sultan Süleyman dönemine ait Osmanlı Devleti’nin resmî belgelerinden olan “3
Numaralı Mühimme Defteri’nde” Şehzade Bayezid’in yakalanması hakkındaki hükümleri incelemektedir.
Uzunçarşılı (1960: 103-104), Bayezid’in yakalanması hakkındaki fermanların temelinde, 1558 yılı
sonlarında Bayezid’in Amasya’ya ve Selim’in de Konya’ya nakillerine ilişkin emrolunan karara dikkat
çekmiştir. Uzançarşılı’nın belirttiğine göre Selim emre itaat etmiş, Bayezid bu nakil işinin Selim’in
saltanatını temin için icra edildiği kanaatiyle karşı gelmiştir. Amasya’ya geldikten sonra da beraberindeki
kuvvetleriyle Erzurum tarafına kaçtığı, ne tarafa gideceği belli olmadığından Diyarbekir,
Trabzon Beylerbeyileriyle Ardahan sancak beyine ve Kırım hanına yakalanması için fermanlar
yollanmıştır. Bu çalışmada 1559-1560 yılları arasında Diyarbekir, Şam, Erzurum, Rum, Trabzon, Bağdad,
Basra ve Van Beylerbeyine; Kırım Hanına; Ardahan, Karahisar-ı Şarkî ve Kefe Beylerine; Vezir Mehmed
Paşa ve Kubad Paşa’ya gönderilen hükümler söylem analizi yöntemiyle ele alınmıştır.
Söylem bir iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin içeriğini değil, onu dile getireni (kim söylüyor),
otoritesini (neye dayanarak), dinleyiciyi (kime söylüyor) ve amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi
başarmak istiyor) kapsar (Çelik ve Ekşi 2008: 100). Söylem analizi, metinlerin veya dilin semantik ya da
sentaktik yapısını inceler ve söylemlerin hem dilbilimsel hem de sosyo-kültürel boyutlarını ele alır (Çelik
ve Ekşi 2008: 107). Bu noktada Reisigl’nin (2018: 52) tarihsel temelli söylem analizi (The discoursehistorical approach) yaklaşımıyla geliştirdiği adlandırma, yükleme, yargılama, bakış açısı (nomination,
predication, argumentation, mitigation and intensification) gibi söylemsel stratejiler yardımıyla Şehzade
Bayezid ekseninde bilginin nasıl üretildiğini, şehzadenin hangi düşünce sistematiği temelinde bir tehdit
olarak algılandığını ve ne şekilde konumlandırıldığını belirleme hedeflerini taşıyan çalışma, dönemin
(1559-1560) güç ilişkilerini ve güç ilişkilerinin ifadelerdeki temsilini fermanlar aracılığıyla açığa
çıkarabileceği iddiasındadır. Uygulanacak yöntemin basamakları Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim
494

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

karşıtlığını ortaya koymak, her iki şehzadenin hangi ifadelerden yararlanılarak konumlandırıldığını
açıklamak olacaktır. Bunun yanı sıra hükümlerde nedensellik ilişkisinin nasıl kurulduğu, hangi sözcük
tercihlerine yer verildiğine dikkat edilerek metnin gerisinde saklı güç ilişkileri ortaya konacaktır.
İncelenen yirmi yedi farklı hüküm sonucunda asker toplamak, fesada sebep olmak, firar
etmek, isyan etmek, ehl-i İslâm ile cenk etmek, Şehzade Selim üzerine yürümek, mağlup ve münhezim
olmak gibi eylemlerin faili olarak işaretlenen Şehzade Bayezid’a ilişkin tutumun olumlu olmadığı, bir
tehdit olarak algılandığı, bu noktada imparatorluğun çeşitli aygıtlarına gerekli tedbirlerin alınması
noktasında hükümlerin gönderildiği görülmüştür.
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A Study About Şerafettin Yaltkaya’S Poem Called Yaltkaya’Nın ‘Firdevs-Âşiyân Sultan
Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-I Mübâreklerini Ziyâretde’
Abdulhakim Tuğluk
Iğdır Üniversitesi

Abstract No: 48 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
INTRODUCTION
Mehmet Şerafettin Yaltkaya (1880-1947) is an ecclesiactics and government man born in the
recent period of Ottoman Empire, Şerafettin Yaltkaya, who served as the 2nd president of the
deparment of religious affairs after R. Börekçi, wrote a lot of works in terms of both copyright and
translation in the fields of Religions, History & Philosopy. At the same time, Yaltkaya wrote a poem
called “Firveds Âşiyân-ı Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde” this
little poem was published ( as a leaflet ) in the library of Cihan in İstanbul. a picture, that is referred to
Kanuni Sultan Süleyman takes part on. (on the inside cover of the work), The work begins with an
introductions of around a half page. Immediately after the introduction, it’s followed by poem,
Şerafettin Yaltkaya’s this poem is a kind of grave poem.
Method
In this study Şerafettin Yaltkaya’s poem called “Firveds Âşiyân-ı Sultan Süleymân Hân Kânûnî
Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde” will be tackled, In the analysing first of all presentation of
the work will be given and after then the poetry will be translated in to Latin letters; In the analysing the
poet’s detections about Kanuni Sultan Süleyman will be mentioned.
Results
The poem called “Firveds Âşiyân-ı Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i
Mübâreklerini Ziyâretde” is wrote by the form of aruz prosody’s “Mef’û’lü Me’fa’î’lü Me’fa’î’lü Fe’û’lün.
The poem consist of 38 couplet. Ş. Yaltkaya mentions that he wrote this poem after he visited Kanuni
Sultan Süleyman’s shrine that takes places in the garden of Süleymaniye Mosque.
By this means Yaltkaya states that he retreat to the past. Şerafettin Yaltkaya who made contact
between majestic reign of Kanuni Sultan Süleyman and the silence in his shrine tries to remove the
apprehension to be able to look at to the history literally in this way. Şerafettin Yaltkaya who virtually
effervesced in front of the shrine of Kanuni Sultan Süleyman, indicate to the empery of Kanuni Sultan
Süleyman that exhilarates the poet by those verses Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle? / Sultân
Süleymân ki şeh-i adl-eserdir. The poet especially mentions about the triumphs of Kanuni Sultan
Süleyman in Europe and ridicules with Europe by comparing it with the power of Ottoman by those
verses Osmanlılara kimsede yok kudret ü kuvvet / Gûyâ ki adüvv cümle temâsîl-i suverdir.
In addition to this, the poet reveals the point that Kanuni brought the O. Empire by making
mention of the places that were conquered by Kanuni Sultan Süleyman. It’s required to say that the
poet made mention of countries like Iran&Iraq and states that the period of Kanuni Sultan Süleyman is
the heyday of the Ottoman Empire and he states this thought by saying “ En şaşalı devr idi devr-i
Süleymân / Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i seyirdir.”
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Discussion and Conclusion
In this study the poem called “Firveds Âşiyân-ı Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i
Mübâreklerini Ziyâretde” was analysed and the poet’s feelings about Kanuni Sultan Süleyman were
mentioned. In the poem Kanuni Sultan Süleyman was praised and the idea of Ottomanism was
mentioned from the orders of Ottoman Sultan. In the next period, Şerafettin Yaltkaya, who performed a
sensitive task such as the department of religious affairs in a nationalist and secular environment,
tended to Ottoman History with a heroic discourse.
This poem shows similarity in its period’s cemetery poems. In tis context, when the poems of
Abdülhak Hamit Tarhan about the shrines of Sultan are though, it’s possible to think that Şerafettin
Yaltkaya’s poem is important in a literary sense.

Şerafettin Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i
Mübâreklerini Ziyâretde’ Adlı Manzumesi Üzerine Bir İnceleme
Abdulhakim Tuğluk
Iğdır Üniversitesi

Bildiri No: 48 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Mehmet Şerafettin Yaltkaya (1880-1947) Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde doğmuş
bir din ve devlet adamıdır. Rifat Börekçi’den sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ikinci başkanı olarak görev
yapan Şerafeddin Yaltkaya Din, Tarih ve Felsefe gibi alanlarda hem telif hem de tercüme anlamında
birçok kaleme almıştır. Yaltkaya aynı zamanda Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman hakkında ‘Firdevs-âşiyân
Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ başlıklı bir şiir kaleme almış ve
bu şiir küçük bir risale halinde İstanbul’da Cihan Kütüphanesi matbaasında neşredilmiştir. Eserin iç
kapağında Kanuni Sultan Süleyman’a atfedilen bir resim yer almaktadır. Eser bir buçuk sayfa civarında bir
mukaddime ile başlamaktadır. Mukaddimenin ardından hemen manzumeye yer verilmektedir. Şerafttin
Yaltkaya’nın bu şiiri Tanzimat sonrası Türk şiirinde örnekleri bulunan bir tür mezar şiiridir. Bu benzerlik
ilişkisinde Yaltkaya’nın şiirinin Abdülhak Hamit Tarhan’ın Merkad-i Fatih-i Ziyaret ve Kabr-i Selim-i Evvel’i
Ziyaret başlıkları ile aynı kapsamda değerlendirilmesi mümkün görünmektedir.
Yöntem
Bu çalışmada Şerafettin Yaltkaya’nın ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin
Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ adlı şiirini ihtiva eden küçük hacimli eser ele alınacaktır. İncelemede
öncelikle eserin tanıtımına yer verilecek ve sonrasında şiirin Latin harflerine çevirisi yapılarak metin
üzerinden şairin Kanuni Sultan Süleyman ile alakalı tespitlerine değinilecektir. Dolayısıyla bu çalışmada
metin aktarımı yönteminin belirleyici olduğunu
Bulgular
‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ adlı şiir
aruz vezninin Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Şiir toplam otuz sekiz beyitten
oluşmaktadır. Şerafettin Yaltkaya bu şiirini, Süleymaniye Camisinin bahçesinde yer alan Kanuni Sultan
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Süleyman’ın türbesini ziyaret ettikten sonra kaleme aldığını dile getirmektedir. Yaltkaya bu suretle
‘maziye ric’at’ ettiğini ifade etmektedir. Kanuni Sultan Süleymanın haşmetli, azametli saltanatı ile
türbesindeki sükût arasında bir bağlantı kuran Şerafettin Yaltkaya, bu şekilde tarihe edebî bir nazarla
bakabilme endişesini gidermeye çalışmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi önünde adeta heyecana
ve galeyena gelen Şerafettin Yaltkaya, Kimdir beni tehyîc kılan menkıbetiyle? / Sultân Süleymân ki şeh-i
‘adl-eserdir şeklindeki beytiyle Kanuni Sultan Süleyman’ın şairi coşturan hükümranlığına işaret
etmektedir. Şair, özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa’daki zaferlerine değinerek Osmanlılara
kimsede yok kudret ü kuvvet / Gûyâ ki adüvv cümle temâsîl-i suverdir beytiyle o dönem Osmanlısının
kudretini Avrupa ile kıyas ederek Avrupa ile alay etme yoluna girer. Bununla birlikte şair, Kanuni Sultan
Süleyman tarafından feth edilen yerleri de bir bir zikrederek Kanuni’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu
getirdiği noktayı da gözler önüne sermektedir. Burada şairin Irak, İran gibi ülkeleri zikrettiğini ve
Avrupa’dan Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyanın Kanuni Sultan Süleyman’ın saye-i adlinde
âsûde olduğunu belirttiğini söylemek gerekir. Şair, Kanuni Sultan Süleyman’ın devrinin Osmanlı
Devleti’nin en parlak devri olduğunu En şa’şa’alı devr idi devr-i Süleymân / Eyyâm-ı zafer-pîşesi kim zîb-i
seyirdir beytiyle ifade etmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini
Ziyâretde’ isimli şiir incelenmiş ve buradan hareketle şairin Kanuni Sultan Süleyman’a dair hislerine yer
verilmiştir. Şiirde Kanuni Sultan Süleyman övülmüş ve bu Osmanlı Padişahının icraatlarından hareketle
Osmanlılık fikrine temas edilmiştir. Daha sonraki dönemde milliyetçi ve laik söylemin ağırlıklı olduğu bir
ortamda Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hassas bir görevi icra eden Şerafettin Yaltkaya’nın bu şiirde Osmanlı
tarihine hamasi bir söylemle yöneldiğini belirtmek gerekir. Bu şiir, dönemindeki mezar şiirleriyle de
benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda Abdülhak Hamit Tarhan’ın padişah türbelerine dair şiirleri
düşünüldüğünde Şerafettin Yaltkaya’nın şiirinin edebî açıdan önemli olduğunu düşünmemiz
mümkündür.
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An Arch Poet’S Or A Sultan's Love
Raşit Çolak
uşak üniversitesi

Abstract No: 62 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Comparison of Two Poets: An Archpoet or A Sultan
Introduction
It is intended to analyse concept of love by comparing some famous poems of two world known
people, William Butler Yeats won the Nobel prize for literature in 1923 on the one hand and one of the
sultans of the Ottoman Empire, Suleiman the Magnificent on the other hand. W. B. Yeats was born on
13th of June in 1865 and he died on 28th of January in 1939, Suleiman the Magnificent was born on the
6th of November in 1494 and he died on 6th of September 1566. Although they come from different
cultures and countries, probably they have some similarities in terms of some themes such as country,
land, independence and love.
Method
Having read some poems of both poets it is noticed that they have both similarities and
contrasts. In order to identify them paratextuality which was formulated as paratextuality = peritext +
epitext by French theorist Gérard Genette is going to be used. He states peritext includes everything
within the book. Epitext being a part of paratextuality doesn’t need to be related with only book and
anything outside of the book can be considered as epitext. He points “an epitext must be classified as
spatial, temporal, substantial, pragmatic, and functional.” (Génette, 1997: 4). That is, epitext should give
information about the place, time, situation, addresser and the addressee and the aim. In the light of
this information their common and different points are going to be given by giving examples from their
poems.
Findings
Even though they lived in different time periods it is possible to say that their aim was to express
their love for land, woman and God. Taking into consideration the formulae proposed by Genette, it can
be claimed that they would be given more importance and they would become more famous in
literature if they lived today. Their focus of themes in the poems are different since their world view,
their life and their religion is different. It is clearly noticed that they wrote for various aims because of
the difference between their belief, their culture, their language.
Discussions and Results
According to criteria defined by Genette, the paper presented here is a posthumous epitext
about both William Butler Yeats and Suleiman the Magnificent. Abstract of the paper is assumed to be
published on the same day with the presentation and the full version of it will be printed in the future.
The paper may lead researchers to analyse and compare conditions of today and the period they lived.
In addition, it can be implied that both Yeats and Suleiman the Magnificent are members of great
empires. However, Yeats was not the head of the empire he was only a citizen and senator. Suleiman
the Magnificent was the emperor so it is necessary to evaluate their poems by considering these kinds
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of facts. It is possible to say that they can give inspiration to people as leaders, politicians and as poets.
The epitext may help historians, authors, researchers and men of letters to compare the British and the
Ottoman Empire in detail. It may support the people who want to apply this new method to other works
of art especially literature and fields of life.
Key Words: William Butler Yeats, Gérard Genette, epitext, paratext, Suleiman the Magnificent
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The 16Th Century Turkish And Muhibbi’S Language
Asiye Mevhibe Coşar
ktü

Abstract No: 65 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The 16th century witnessed the completion of the spread of Turks from Anatolia to the East; and
the most outstanding period of the century was Sultan Suleiman the Magnificent’s 46-year reign. In that
period, the great procession of Turks with Suleiman the Magnificent accelerated, and numerous
developments in the areas of economy, politics, military and culture elevated the Ottoman Turks to the
top. In the period from the 16th-19th centuries, as the Ottoman Empire spread to three continents and
dominated a broad cultural area, Turkish language also was able to spread and develop in some areas of
the Balkans and Anatolia, the Near East and Caucasus.
Successes and failures of a historical period cannot be imagined independently from each other.
Similarly, the military and political successes of the 16th century resulted in a strong and rich cultural
life. Among the significant names of that period, besides Fuzuli and Baki, the names of great poets
Karacaoğlan, Koroğlu, and Oksuz Dede, whose voice sounded from Anatolia in Turkish language, may be
mentioned. Turkish language produced a rich literature which developed in every area, finding life in
literary works.
Some of the important characteristics of the great Ottoman rulers were their education in arts
and culture, fluency in more than one language, and knowledge of the contemporary science. Thus,
Bayezid II (Adli, “the Just”), Yavuz Selim (Selimi, “the Resolute”), Suleiman the Magnificent (Muhibbi,
“Lover”), Selim II (Selimi), Murad III (Muradi), and some princes – Cem, Korkut (Harimi), Mustafa
(Muhlisi), and Bayezid (Shahi) – were also known as poets capable of writing poems good enough to
compete with other Ottoman poets [İsen vd. 2011: 9]
Sultan Suleiman the Magnificent is famous for protecting poets and being close to them, as well
as composing his own poetry. Known by his pen name “Muhibbi,” which derives from the Arabic “hubb”
and means “lover, friend,” Suleiman authored two “divans” (collections of poems), one in Turkish, and
one in Persian. With about 4,000 poems in his Turkish divan, Suleiman the Magnificent is known as the
ruler who has written the largest number of poems in Turkish (Yavuz vd. 2014: 9-12 ). Around 30 copies
of the “Muhibbi Divan” are stored in the libraries of Turkey; its first publication was done by Adile Sultan
(1303), then by Coşkun Ak (1987), and finally in 2016, by Orhan Yavuz – Kemal Yavuz. The Divan is
characterized as an important source for linguistic studies due to its rich content (Çavdar 2015: 353359).
The poet’s works reflect not only his emotional and intellectual world, but also the social life and
perceptions that formed it. One of his works, however, gives us the opportunity to also follow the
characteriscits of the language more objectively. In a sense, as a literary work of a poet-Sutlan,
Suleiman’s Divan gives us the opportunity to assess both the characteristics of his own language and the
language of his historical period. In fact, in terms of the century of its writing, the Divan belongs to the
early Period of the Classic Ottoman Turkish, and various studies showed that it singificantly preserved
the linguistic chcracteristics of the Period of the Old Anatolian Turkish.
The nature of the “Divan”s vocabulary, with respect to the 16th century Turkish, mainly reflects
the tradition it was written in. In that period, Divan poets included authors whose poetry reflected folk
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motives and the peculiarities of the popular pronunciation. They used daily life-based metaphors,
pictures of life and customs; these elements breathed life into their works, enriching them and adding
value to them. The study of the poems in Suleiman the Magnificent’s Divan shows that he used a clear
language of his period, in some of his ghazals he didn’t use any foreign forms, but showed a tendency
towards the use of the language of daily conversation and the expressions used in folk poems.
In this study, an effort is made to show the traces of the 16th century Turkish in the poetSultan’s poetry, based on his Divan, in the poems where Suleiman the Magnificent put forward Turkish
language and used sayings close to folk poems.

16. Yüzyıl Türkçesi ve Muhibbi'nin Dili
Asiye Mevhibe Coşar
ktü

Bildiri No: 65 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
16. yüzyıl için Türkler adına Anadolu’dan dünyaya yayılımın Doğu kanadının tamamlandığı, Kanuni
Sultan Süleyman’ın 46 yıl süren saltanatının da yüzyılın en parlak dönemi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu dönemde Kanuni ile Türk’ün büyük yürüyüşü hızlanmış; ekonomide, siyaset, askerlik ve
kültür hayatında birçok gelişme ile Osmanlı Türk’ü zirveye yönelmiştir. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar
olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine
hükmetmesi ile Türkçe de Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasya’nın bazı bölgelerinde gelişme
ve yayılma imkânı bulmuştur.
Bir devrin başarı ya da başarısızlıkları birbirinden bağımsız düşünülemez. 16. yüzyılın askeri ve
siyasi başarıları benzer şekilde güçlü ve zengin bir kültür hayatına vesile olmuştur. Devrin önemli isimleri
arasında klasik şiirde Fuzuli ve Baki gibi büyük isimler yanında Karacaoğlan, Köroğlu, Öksüz Dede,
Anadolu’dan seslenen Türkçe oluyordu. Türkçe, 16. yüzyılda zengin bir edebiyat birikimini ortaya
koyuyor, her sahada gelişiyor ve telif ürünlerle hayat buluyordu.
Osmanlı’nın büyük devlet adamlarının önemli özelliklerinden biri sanat ve kültür bakımından çok
iyi eğitilmiş, birden çok dile hâkim, devrin ilmine vakıf olmaları idi. Öyle ki II. Bayezit (Adlî), Yavuz Selim
(Selimî), Kanuni Süleyman (Muhibbî), II. Selim (Selimî), III. Murat (Muradî); şehzadelerden Cem, Korkut
(Harimî), Mustafa (Muhlisî), Bayezit (Şahî) aynı zamanda tanınmış, diğer Osmanlı şairlerinin şiirleriyle boy
ölçüşebilecek nitelikte eserler vermiş şairlerdir[İsen vd. 2011: 9]
Kanuni Sultan Süleyman, şairleri koruması ve onlara yakınlığı ile olduğu kadar şairliği ile de bilinir.
Daha çok Arapça “hubb” kökünden: “seven, sevgi besleyen, dost” olmak üzere Muhibbi olmak üzere
Muhib mahlasını da kullanan Kanuni’nin, biri Türkçe diğeri Farsça olmak üzere iki divanı mevcuttur.
Türkçe divanında dört bin kadar şiiri olan Kanuni, Türk edebiyatında en çok şiir yazan hükümdar
unvanına da sahiptir (Yavuz vd. 2014: 9-12 ). Türkiye kütüphanelerinde 30 civarında nüshası bulunan
Muhibbi Divanı’nın ilk basımı Adile Sultan’a ait iken (1303), Coşkun Ak tarafından (1987) ve Orhan YavuzKemal Yavuz tarafından son baskısı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Divan, içerik bakımından çok zengin
olan dil çalışmaları açısından da önemli bir kaynak olarak nitelenmektedir (Çavdar 2015: 353-359).
Şairin eseri, kendi duygu ve düşünce dünyası kadar bu dünyayı şekillendiren sosyal hayatı, kabul
ve algıları da yansıtır. Ancak bir eser bütün bunların yanında ve daha nesnel bir şekilde dilin özelliklerini
takip etmeye fırsat verir. Bu anlamda bir şair Sultan olan Kanuni’nin Divanı da hem kendi dil özelliklerini
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hem de devrinin dil özelliklerini değerlendirmeye imkân verir. Nitekim, Divan’ın, yazıldığı yüzyıl itibarıyla
Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nin başlarına ait bir metin olduğu belirtilmiş, Eski Anadolu Türkçesi
Dönemi’nin dil hususiyetlerinin büyük ölçüde korunduğunu gösteren örnekler içerdiği çeşitli çalışmalarla
gösterilmiştir.
Divan’daki söz varlığının niteliği, 16. yüzyıl Türkçesi açısından dâhil olduğu geleneği ağırlıklı olarak
yansıtır. Bu dönemde Divan sanatçıları arasında halk motiflerini, halkça söyleyiş özelliklerini yansıtan
sanatçılar olmuştur. Günlük hayata dayalı mecazları, yaşantı parçalarını, âdetleri işlemiş; bunlarla
eserlerine e renk katmışlar; bu unsurlar da edebiyata yansıdıkları oranda varlık göstermiş, eserlere
zenginlik katmışlardır. Kanuni de Divan’da yer alan şiirleri itibarıyla ele alındığında dönemi için anlaşılır
bir dil kullandığı, kimi gazellerinde hiç yabancı şekillere yer vermediği, günlük konuşma diline, halk
şiirlerinde rastlanacak ifadelere yöneldiği söylenebilir.
Bu çalışmada Divanından hareketle Kanuni’nin Türkçeyi öne çıkardığı, halk şiirine yakın
söyleyişlere yer verdiği şiirleri üzerinden 16. yüzyıl Türkçesinin bir Sultan şairin dilindeki izleri
gösterilmeye çalışılacaktır.
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Aksu Magazine In The Context Of Poem-Government-Ideology
Hilal Özkaya
Giresun Üniversitesi

Abstract No: 85 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
State of the Republic of Turkey has paid heavy prices to be nation-state. Liberation struggle,
which was sustained with residues of a decayed empire and leaded by Mustafa Kemal Atatürk,
concluded with homeland independence and new state order, although the struggle was maintained on
hard conditions but in this process, people got tired, became poor and the country lost its a lot of
highbrows. Shortly, ash stack remained after a fire. Atatürk took the action without loss of time to
constitute a new public from the ash after abolishing caliphate and sultanate with strategic steps and
establishing the republic. He started with understanding populism, whose foundations were laid at
Tanzimat Reform Era by some names such as Namık Kemal and Şinasi and reinforced by some man of
culture such as Ziya Gökalp and finalised by Atatürk. One of the first steps of the road is establishing
community centers.
Some foundations in Turkey, which contained opposing view, have closed such as Muallimler
Cemiyeti and Türk Ocakları after observing training pattern of different countries. Then, new community
centers have been set up for the benefit of people of all viewpoints instead of them. The foundation
came into operation with mass opening ceremony in old Türk Ocağı building of Ankara on 19 February
1932. Its aims were relieving people, who were war-weary, educating them with course in various fields,
spreading Atatürk's priciples and reforms, creating national awareness, introducing people to Western
culture and reaching public at the level of contemporary civilization. The community centers have been,
which spreaded the four corners of the country and were sustaining their activities, a model of real
educational campaign till closure (1951) for 19 years.
One of the important activity of language and literary branch of the community centers is
publishing magazines. Every community centers aim reaching back of the beyond of the country with
periodicals. In the magazines, various articles are found from different topics such as local folklore,
science, art, health, agriculture and politics. In addition to that, they contain some literary genres such
as poems, stories and theatres. The most significant features of the articles are informing people about
order of republic and explaining Atatürk's principles and reforms. In the magazines, especially poems
and theatres play this role. It can be said that art , which spread all fields of life and can leave an
indelible impression on people, -especially poems- was used as an instrument of Kemalist ideology with
political notions, which was contained in CHP, which came to power alone in the first years of republic.
When examined history in the context of art and government, their tight junction is remarkable.
In the period of Seljuq Empire, poets carried out a duty as master of poets (meliku'ş-şu'arâ) under the
auspices of the state and the duty were continuing at the Ottoman Period. There were many padishah
of Ottoman Empire, who were poets and interested in art and appreciated artists, such as Fatih Sultan
Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. In Ottoman Empire, padishahs were always
protector for poets and were taking them under state's protection. Some poets, who have received
money in return for writing praises, eulogiums and poems through various reasons for padishahs, have
performed poesy as a job and earned their keep with the way. Poets have competed each other about
writing the best poem to make up to padishahs. Poets were, who could find protector for own, lucky.
For instance while Baki, who could achieve it, has lived well , Fuzuli has complained about not being able
to reach this position. When it comes to the process of republic, there was similar connection between
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artist and government with Ottoman Empire. Praises were written for Mustafa Kemal Atatürk, who was
the founder and protector of republic. Poems, which have reflected Kemalist ideology and exalted
revolutions, principles, republic, community centers, village and villagers, were written for official
holiday ceremonies and anniversaries of establishment of community centers.
In the study poems, which is in Aksu magazine -media organ of Giresun community center- and
discuss regime of republic and its leading characters, community centers, village and villagers, the other
factors of republic, will be observed. The use of strong bond between art and government, which is
continual from past to present, as an ideological instrument will be examined through the path. So that,
it will be seen that the government and artist support each other through instrumentalisation of the
mysterious power of art and artist, which is developing under the protection of the government.

Şiir - İktidar - İdeoloji Bağlamında Aksu Dergisi
Hilal Özkaya
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 85 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye Cumhuriyeti devleti, ulus-devlet olma yolunda ağır bedeller ödemiştir. Çöken bir
imparatorluğun arta kalanlarıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi,
zor şartlarda sürdürülmesine rağmen vatanın bağımsızlığıyla ve yeni bir devlet düzeniyle sonuçlanmıştır.
Fakat süreç içerisinde halk yorgun düşmüş, fakirleşmiş, ülke birçok aydınını cephelerde kaybetmiş,
kısacası bir yangının ardından geriye kül yığını kalmıştır. Atatürk, stratejik adımlarıyla hilâfeti ve saltanatı
kaldırdıktan, cumhuriyeti kurduktan sonra bu külden yeni bir toplum oluşturmak için vakit kaybetmeden
harekete geçmiştir. Temelleri Tanzimat döneminde Namık Kemal, Şinasi gibi aydınlarla atılan, daha sonra
Ziya Gökalp gibi kültür adamlarıyla daha da sağlamlaşan, Atatürk’ün son şeklini verdiği bir Halkçılık
anlayışıyla yola girilir. Yolun ilk adımlarından biri halkevlerinin kurulması olmuştur. Farklı ülkelerin eğitim
modellerinin incelenmesinin ardından Türkiye’deki Muallimler Cemiyeti, Türk Ocakları gibi karşıt
görüşleri de içinde barındıran kuruluşlar kapatılmış, onların yerine her düşünceden insanın
yararlanabileceği bir eğitim kurumu olan halkevleri açılmıştır. Kurum ilk olarak 19 Şubat 1932’de
Ankara’da eski Türk Ocağı binasında yapılan toplu açılış töreniyle faaliyete geçmiştir. Amacı savaş
yorgunu olan halkın yaralarını sarmak, çeşitli alanlardaki kurslarla onları eğitmek, Atatürk ilke ve
inkılaplarını anlatmak ve yaymak, millî farkındalık yaratmak, toplumu batı kültürüyle tanıştırmak ve
muasır medeniyetler seviyesine yükseltmektir. Yurdun dört bir yanına yayılarak dokuz koldan
faaliyetlerini sürdüren halkevleri, kapanışına dek (1951) 19 yıl boyunca ülkede gerçek bir eğitim
seferberliğinin örneği olmuştur.
Halkevlerinin dil ve edebiyat kolunun en önemli faaliyetlerinden biri, dergi yayınlamaktır. Açılan
her halkevi çıkardıkları süreli yayınlarla yurdun en ücra köşesine ulaşmayı hedefler. Dergilerde yöre
folkloru, bilim, sanat, sağlık, ziraat, siyaset gibi farklı konulardaki yazıların yanında şiir, hikâye ve tiyatro
gibi edebî türlere de rastlanır. Yazıların en önemli özelliği cumhuriyet düzenini hakkında insanları
bilgilendirmek, Atatürk ilke ve inkılaplarını onlara anlatmak ve benimsetmektir. Dergilerde, özellikle şiir
ve tiyatronun bu görevi üstlendiği görülür. Denilebilir ki, hayatın her alanına yayılan, insan üzerinde derin
izler bırakma gücüne sahip olan sanat -özellikle şiir- CHP’nin tek iktidar olduğu Cumhuriyet’in ilk
yıllarında içinde barındırdığı siyasî kavramlarla Kemalist ideolojinin bir aygıtı olarak kullanılmıştır.
Sanat ve iktidar ilişkisi bağlamında geçmişe bakıldığında aradaki sıkı bağ dikkat çekicidir. Selçuklu
döneminde şairlerin devlet himâyesi altında meliku’ş-şu’arâlık görevi yaptığı, Osmanlı döneminde de bu
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görevin devam ettiği görülür. Osmanlı İmparatorluğu’nun Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim,
Kanunî Sultan Süleyman gibi şair olan, sanata ilgi duyan ve sanatçıya değer veren padişahları vardır.
Osmanlı’da genel olarak padişahlar şairlere hâmilik yapar, onları devlet himayesine alır. Padişaha yazılan
medhiyeler, kasideler, çeşitli vesilelerle yazılan şiirlerin karşılığında devletten maddi bir karşılık alan
şairlerin bazılarının da şairliği meslek olarak icra ettiği, geçimini bu yolla sağladığı görülür. Şairler
padişaha yaranmak için en güzel şiiri yazma yarışına girerler. Kendisine koruyucu bulan şairler şanslıdır.
Zira bunu başarmış olan Bâki, hayatını refah içinde sürdürürken, Fuzûlî bir türlü o mertebeye
ulaşamamanın sancısıyla şikâyette bulunmuştur. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde sanatçı ile iktidar
arasında Osmanlı dönemine benzer bir bağ olduğu görülür. Cumhuriyetin kurucusu ve hâmisi Mustafa
Kemal Atatürk için medhiyeler düzülür. Resmî bayram törenleri, halkevleri kuruluş yıldönümleri için
Kemalist ideolojiyi yansıtan, inkılapları, ilkeleri, cumhuriyeti, halkevlerini, köyü, köylüyü anlatan ve
yücelten şiirler yazılır.
Bu çalışmada Giresun Halkevi’nin yayın organı olan Aksu dergisinde yer alan, Cumhuriyet rejimini,
bu rejimin öncü kahramanlarını, halkevlerini, köyü, köylüyü ve cumhuriyete dair diğer unsurları ele alan
şiirler incelenecektir. Tarihten bugüne süregelen sanat ve iktidar arasındaki güçlü bağın ideolojik bir aygıt
olarak kullanımı bu izlek üzerinden sürülecektir. Böylelikle devletin himâyesi altında gelişen sanatın ve
sanatçının gizemli gücünün araçsallaştırılması yoluyla devlet ve sanatçının birbirini beslediği görülecektir.
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A Cultural Value Of Trabzon: Akın Magazine
Neslihan Bodur
Giresun Üniversitesi

Abstract No: 87 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In Turkey, activities of establishing newspaper and magazine began with Tanzimat Reform Era
and underwent a troubled process with period of autocracy but increasingly went on with proclamation
of second constitutionalist period in 1908. People was raised awareness with treating regulations,
ideologies and revolutions of new regime on periodicals, which were continual at republic period.
Turkish state, which was born again with republic regime,have produced various projects to educate
own people in every respect and develop at all hands.One of the projects was opening "community
centers",which took inspiration from "Türk Derneği" that was founded in 1908 and "Türk Yurdu Derneği"
that was founded in 1911 and "Türk Ocağı" that was founded in 1912, on 19 February 1932. The
community centers, that were opened at 9 cities as a first step, had been continuing their operations
increasing in number till their closure. Community centers were established to inform people about
various topics such as science, art, sport, health, economy, trade and music with adherence to Atatürk's
"populism" principle and many foundations have established magazines of community centers
according to suitability of their own aims.
Within the years, Akın magazine, whose name was not directly 'community center's magazine',
was published in accordance with ideology of community center in Trabzon on 1 April 1932. Since the
first issue of the magazine, information about community center,that was opened, was informed and a
chapter was added specific to opening of the community center into its seventh issue. Akın magazine
has aimed raising the awareness of public about values of Trabzon such as local literature, agriculture,
art, sport, folklore with handling a great deal of information. Akın magazine's owner is Hakkı Mahir. The
magazine has been published with the cliche that "It is an unpolitical, scientific and vocational magazine,
which is being published under cover of young in every fifteen days". It contains social, ethical,
historical, economic, comedic writings, articles about art, sport, health, philosophy, some writings,
which tell beliefs between public, and also language compilation articles. Page numbers of the
magazine, whose last pages of every issues were seperated for art pages,fifteen-days news of
hometown and advertisement,was changing between 24-33.
Akın magazine was being publishing every fifteen days till twenty-fourth issue and last two issues
was published every months. The magazine, which has totally twety six issue, was ended on 1 June
1933. From the first issue to last issue, the magazine has emited its issues on identical layout with
magazines of community centers and never departed from its road.Writers' names of this magazine,
that has large writer staff, were Kayalı Oğlu Hamdi, Yahya Saim, Rıfkı Kulaç, Ali Becil, Faik Ahmet,
Sabahaddin Haydar, Enver Tahsin, Süleyman Emin, Enis Tuğrul, M. Rıza, Y. Cemil, Eyüp Sabri, Kenan
Rasim, Celalettin Avni, Tarık Temel, Ömer Sıtkı, Ahmet Kemal, Ömer Celal, Sermel Yekta, Sami Remzi,
İbrahim Sıtkı.Also,Melahat Şinve Pakize and a lot of teachers and principals of various schools have taken
part in the magazine. In addition,there was a writer, whose nickname was "Çiftçibaşı" and who has
written up about agriculture on every issues. The magazine has included young people's writings to
support young volunteers of literature.
Akın magazine, that was emited between 1932-1933 in Trabzon, has acted as a community
center magazine, although it was not published in the name of community center magazine.Akın
magazine has mentioned every topics other than political subjects .In this study,the place on Turkish
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literature and culture of the magazine,that have come into the foreground with its informative side, will
be identified and contibutions of historical development of community centers,community centers and
theirs magazines for republic regime will be mentioned. All issues of the magazine, that has been emited
in the direction of editorial policy of community centers, have been observed and form properties of the
magazine,editorial policy, writer staff, literary activities have been classified and evaluated from
different aspects.

Trabzon’un Kültürel Bir Değeri: Akın Dergisi
Neslihan Bodur
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 87 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türkiye’de gazete ve dergi yayınlama faaliyetleri Tanzimat dönemi ile başlamış, İstibdat dönemi
ile sıkıntılı bir süreç geçirmiş fakat 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet ile artarak devam etmiştir.
Cumhuriyet döneminde de devam eden süreli yayınlarda yeni rejimin getirdiği düzenlemeler, ideolojiler,
inkılaplar işlenerek halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet rejimi ile birlikte yeniden doğan
Türkiye devleti, halkını her konuda eğitmek, hep birlikte kalkınmak adına çeşitli projeler üretmiştir. Bu
projelerden biri, ilhamını 1908’de kurulmuş “Türk Derneği”, 1911’ de “Türk Yurdu Derneği” ve 1912’de
“Türk Ocağı” adlarıyla devam eden derneklerden alarak 19 Şubat 1932’de açılan “Halkevleri” olmuştur.
İlk olarak 9 ilde açılan Halkevleri, 1951’e –kapanacağı tarihe- kadar sayıları artarak faaliyetlerini
sürdürmüştür. Halkevleri Atatürk’ün “halkçılık” ilkesine bağlı kalarak halkı; bilim, sanat, spor, sağlık,
ekonomi, ticaret, musiki vs. gibi her konuda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş ve bu kurumların hemen
her biri kendi amaçlarına uygun şekilde halkevi dergileri de yayınlamıştır.
Bu yıllarda Trabzon’da direkt halkevi dergisi adıyla değil ama halkevi ideolojisi doğrultusunda 1
Nisan 1932’de Akın dergisi çıkarılmıştır. Derginin daha birinci sayısından itibaren açılan halkevi hakkında
bilgiler verilmiş ve derginin yedinci sayısına halkevi açılışına özel ilave bir bölüm konulmuştur. Akın
dergisi Trabzon’un yerel edebiyat, ziraat, sanat, spor, folklor gibi değerleri hakkında pek çok bilgiyi bir
araya getirerek halkı bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Akın dergisinin sahibi Hakkı Mahir’dir. Dergi,
“Gençler mahfili himayesinde on beş günde bir çıkan gayri siyasi, ilmi, mesleki mecmuadır” klişesi ile
yayınlanmıştır. İçerisinde içtimai, ahlaki, tarihi, iktisadi, mizahi yazılar, sanat, spor, sağlık, felsefe ile ilgili
yazılar, şiir, mensur şiir, hikâye, mülakat, hatıra, şiir ve düzyazı tercümeleri, dil derleme yazıları ve yerel
halk inanışlarını anlatan folklor yazıları bulunmaktadır. Her sayının son sayfaları sinema ve tiyatro gibi
sanat sayfalarına, on beş günlük memleket haberlerine ve reklamlara ayrılmış olan derginin sayfa sayısı
24 ile 33 arasında değişmiştir.
Akın dergisi yirmi dördüncü sayıya kadar on beş günde bir, son iki sayısı ayda bir olarak çıkmıştır.
Toplamda yirmi altı sayı çıkan derginin 1 Haziran 1933’te yayın hayatı son bulmuştur. Dergi ilk sayısından
son sayısına kadar hiç çizgisini bozmamış halkevi dergileri ile aynı düzende sayılarını neşretmiştir. Geniş
bir yazar kadrosuna sahip olan derginin yazarlarından bir kısmının isimleri şöyledir: Kayalı Oğlu Hamdi,
Yahya Saim, Rıfkı Kulaç, Ali Becil, Faik Ahmet, Sabahaddin Haydar, Enver Tahsin, Süleyman Emin, Enis
Tuğrul, M. Rıza, Y. Cemil, Eyüp Sabri, Kenan Rasim, Celalettin Avni, Tarık Temel, Ömer Sıtkı, Ahmet
Kemal, Ömer Celal, Sermel Yekta, Sami Remzi, İbrahim Sıtkı. Bu isimlerin yanı sıra dergide Melahat Şin ve
Pakize isimli kadın yazarlar ve çeşitli okul müdürleri ile öğretmenleri yer almış olup ayrıca derginin her
sayısında tarım ile ilgili yazıları “Çiftçibaşı” müstear ismiyle kaleme alan bir yazar bulunmaktadır. Dergi,
genç edebiyat heveslilerini de desteklemek adına onların yazılarına da yer vermiştir.
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Trabzon’da 1932-1933 yılları arasında çıkan Akın dergisi, bir halkevi dergisi adıyla çıkmasa da
halkevi dergisi vazifesi görmüştür. Bu çalışmada siyasetten başka tüm konulardan bahseden bilgilendirici
ve bilinçlendirici yönüyle öne çıkan Akın dergisinin Türk edebiyatı ve kültüründeki yeri tespit edilmeye
çalışılmış olup bu doğrultuda halkevlerinin tarihsel gelişimine, halkevlerinin ve halkevi dergilerinin süreç
içinde Cumhuriyet rejimine katkılarına değinilmiştir. Halkevlerinin yayın politikası doğrultusunda
yayınlanmış olan derginin tüm sayıları incelenmiş, derginin şekil özellikleri, yayın politikası, yazar
kadrosu, edebi faaliyetleri tasnif edilerek değişik açılardan değerlendirilmiştir.
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Bir İkinci Meşrutiyet Yayın Organı Resimli Kitap ve Kadın
Sümeyye Çelik
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü

Bildiri No: 88 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Tarihte yaşanmış olan siyasî, edebî ve sosyal olayların gelecek kuşaklara aktarılması ile edebiyat
tarihinin aydınlatılmasını sağlayan süreli yayınlar önemli vesikalardır. II. Meşrutiyet dönemine
bakıldığında basın sansürünün kaldırılması ile gazete ve mecmua sayısında artış olduğu görülmüştür.
Siyasi, sosyal ve ekonomik değişim beraberinde yayın hayatını da etkilemiştir. Sosyal hayatın her
alanında yer alan kadın ise bu süre zarfında yazar kimliğini ön planda tutarak, gazete ve mecmualarda
kendisine önemli bir yer bulmuştur. Basın dünyasında etkinliğini göstermeye başlayan kadın yazarlar
Meşrutiyet dönemi içerisinde çıkarılan birçok dergi ve gazetede düşüncelerini söyleme imkânı elde
etmişlerdir.
II. Meşrutiyet dönemi yayın hayatında ele alınan başlıca konulardan birisi de kadının toplum
içerisindeki gizli kalan yazarlık konumunun değişim sürecidir. Bu dönemde yayın hayatına başlayan
birçok gazete ve dergilerde kadınların eğitim ve öğrenim hakları, sosyal hayattaki yeri, aile içerisindeki
rolü ve önemi, konu olarak seçilmiştir. Bu açıdan bakıldığında daha önceki dönemlere göre geri planda
kalan kadın, süreli yayın hayatının farklı alanlarında bu konuları gün yüzüne çıkarmıştır. Bu düşünceler
doğrultusunda kadın yazarlar tarafından güçlü bir kadın profili çizilmek istenilmiştir. Değişen fikirleri
insanlara aktarmadaki en önemli vasıtalar ise gazete, mecmua ve kitaplar olmuştur.
Resimli Kitap mecmuası, kadın yazarların ve kadına yönelik yazıların hemen hemen her sayıda
işlendiği bir süreli yayındır. Mecmua, Eylül 1908 Ekim 1913 – Şubat 1914 tarihleri arasında beş yıl Türk
basın hayatında varlığını sürdürmüştür. Toplamda 9 cilt 51 sayıdır. Resimli Kitap, görsellik özelliği ön
planda olmak üzere içerik olarak da zengin bir yayın özelliği göstermiştir. Dönemin önde gelen yazar ve
şairleri dergide eserler vermiştir. Mecmua Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Ati dönemlerine mensup
yazarların çalışmalarını ve eserlerini de ihtiva etmiştir. Güncel, edebi ve siyasi olaylar derginin her
sayısında ele alınmıştır. Resimli Kitap, kadın yazarları ve kadına dair olumlu ve olumsuz birçok yazıyı
bünyesinde bulundurmuştur. Halide Salih, Nigar Binti Osman, Emine Semiye, Şukûfe Nihal, Leyla Hanım,
Zekiye, Prenses Kadriye ve Aliye gibi isimleri Mecmua’nın yazarları arasında saymak mümkündür.
Resimli Kitap içerisinde kadının ele alınışı farklı şekillerde kendini göstermiştir. Dergide kadın
hakları konusu ele alınırken; Avrupa’daki kadın haklarına, İngiltere’de yaşanmış olan kadın ihtilallerine ve
batının tesiriyle Feminizm kavramına değinilmiştir. Sosyal hayattaki yeri ve önemi değerlendirilirken;
kadınların kıyafet tercihleri ve tesettür meselesi, aile içerisindeki yeri ve önemi, vatani görevleri gibi fikir
yazıları yer almaktadır. Kadınların eğitim hayatındaki aksaklıklar Mecmua’da adı geçen yazarlar
tarafından dile getirilerek, kadın yazarların yayın hayatında kendilerini gösterememeleri, daha iyi bir eser
verecek konumdayken bu durumun gerçekleşmediğinin eleştirisi yapılmıştır.
Roman, hikâye ve tiyatroda kadının rolü, edebiyat dünyasında kadının yeri ve değeri diğer
konular arasında yerini almıştır. Resimli Kitap’ta yazıları bulunan kadın yazarlar, yazar kimliklerinin vermiş
olduğu fırsatlar sayesinde yaşamış oldukları sorunları tespit ederek, bu problemleri gün yüzüne
çıkarabilme fırsatı bulmuşlardır. Dergi, kadın okuyucu kitlesini arttırmaya yönelik birçok faaliyette
bulunmuştur. Derginin birçok sayısında kadınlara özel hazırlanmış bilmeceler, son moda elbise modelleri,
çanta ve ayakkabılar ile kadın okuyucu kitlesinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu durum
neticesinde Resimli Kitap mecmuasının satışında artış olduğu göze çarpmaktadır. Mecmua’nın kadın
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yazarlardan yazı bekledikleri de ilan bölümünde verilmiştir. Sonuç olarak II. Meşrutiyet öncesi kısmen
pasif durumda olan kadın yazarlar II. Meşrutiyet ile beraber yayın hayatında aktif bir rol almış ve basın
dünyasına giriş süreçleri hız kazanmıştır
Bu çalışmada Resimli Kitap mecmuası hakkında bilgi verilerek II. Meşrutiyet dönemiyle kadınların
sosyal hayattaki yeri ve önemi yazar kimliği ile birlikte değerlendirilecektir. Kadının evlilik hayatını, aile
içindeki rolü ve önemini, kadın haklarını, kadın yazarları ve Türk kadın tipinin taşıması gereken özellikleri
içeren yazılar üzerinde durulacaktır. Yazarların fikirlerini serbest bir zeminde yansıtma imkânı elde
etmesiyle süreli yayın hayatına dâhil edilen kadın bu özgür düşünce kapsamında incelenecektir.
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İsmet Zeki Eyuboğlu ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme
Hatem Türk
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 91 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Trabzon’un Maçka ilçesinde 1925’te doğan yazar, şair, araştırmacı, çevirmen İsmet Zeki
Eyuboğlu, babasının işi dolayısıyla İstanbul’a giderek 1948’de Vefa Lisesi’ni, 1953’te ise İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü’nü tamamladı. Yüksek lisans da yaptı. Yurt dışına
gitmek istese de engellemeler yüzünden bunu başaramadı. Meydan Larousse’de çalıştı. Bir süre
Maçka’da tarih öğretmenliği yaptı. Yazılarıyla geçinmeye çalıştı. Hiç evlenmedi. Trabzon ve Türkiye’nin
en geniş ailelerinden olan Eyuboğulları’nın bir ferdidir. Sabahattin ve Bedri Rahmi Eyuboğlu kardeşlerin
kuzenidir. 2003’te İstanbul’da ölen kültür adamının mezarı Maçka’dadır.
Yazar / şairin yüzün üzerinde kitabı bulunmaktadır. O, Divan edebiyatı, halk edebiyatı, Türk dili,
tasavvuf edebiyatı ve tarihi, Arap edebiyatı, Alevi-Bektaşi kültürü, tarikat kültürü, Anadolu uygarlıkları,
inanışları, Mustafa Kemal Atatürk, mitoloji, arkeoloji, sanat tarihi, felsefe, Karadeniz folkloru, doğası,
türküleri, kültürü, irtica, gibi pek çok alanda eserler vermiştir. Arapça, Latince, Almanca ve İngilizce gibi
dilleri bilen yazar, çevirileriyle de Türkçeye pek çok eser kazandırmıştır. Hacı Bektaş Barış Ödülünü 1995
yılında, Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü’nü ise 1996’da aldı.
İsmet Zeki Eyuboğlu, doğup büyüdüğü Trabzon’un Maçka ilçesi başta olmak üzere tüm Anadolu
kültür, tarih, dil, inanış, müzik ve edebiyatına ilgi duymuştur. Onun ait olduğu coğrafya ve kültürle
yakınlığı bütün yaşamına karışmış, bu da yazılarında ve şiirlerinde kendini göstermiştir. Hem halk hem de
Divan edebiyatına ilgi duyması nedeniyle bu konularla ilgili kapsamlı çalışmaların da sahibidir. Onun bakış
açısı ve söylemlerinin temelinde başta Batı uygarlığı olmak üzere Türk kültür ve tarihiyle ilgili derin bir
okuma yatmaktadır. Bununla birlikte onun yapıtlarında belki de en çok Anadolu’da oluşturulan kadim
kültürlerin etkisi vardır. Bu etki, onun kendi kültür ve sanatını da en ince özelliklerine kadar incelemesine
zemin hazırlamıştır. Ayrıca yapmış olduğu derlemeler de yazar / şairin hem kişiliğini hem de yazı ve
şiirlerini oluşturmuştur. O, ülkedeki halkçılık faaliyetlerinin, köy enstitülerinin, halkevlerinin bir sonucu
olarak ortaya çıkan insandan doğaya, oradan tarihe ve kültüre yönelen bir bakışın sonucunda ortaya
çıkan bir anlayışla öze dönüşün bir örneği olmuştur. Bundan hareketle derin okumalar yapmış, önce
dünyayı ve kendi geçmişini öğrenmiş, sonra da çözümlemeler yaparak kendince gerçekçi yapıtlar ortaya
koymuştur.
İsmet Zeki Eyuboğlu’nun eserlerinin de genel özelliklerini gösteren gerçeğe yönelme olgusunun
bir gereği olarak yaşamı da sadedir. Dolayısıyla şiirlerinde duygu dünyasını, bireysel yaşantısını, ailesini,
yaşadığı şehrin ve ilçenin coğrafyasını, kültürel birikimini görmek mümkündür. O, anılarıyla yaşayan bir
şair ve yazardır. Felsefe ve psikolojiye de yakınlığından dolayı eserlerinde geçmişiyle ilişkisini açıkça
ortaya koyar. Psikolojide Freud’un görüşlerini kabul eder.
İsmet Zeki Eyuboğlu’nun şiirlerinde bireysel yaşantısının, aile üyelerinin, arkadaşlarının, duygu
dünyasının, coğrafyasının yanında anılarının da önemli bir yeri vardır. Ayrıca onun toplumsal yaşantıda
rahatsızlık duyduğu irtica, dini siyasete alet edenler, yobazlar, şiirlerinde önemli bir yer tutar. Dinlerle
ilgili pek çok çalışması bulunan şairin “insan” ve “sevgi”yi öne alan bir inanışa yazı ve şiirleriyle katkı
sağlama duyarlılığı vardır. Şairin şiirlerinin en önemli odaklarından biri de Milli Mücadele döneminde
Trabzon ve Maçka’nın durumudur. Yöre halkının düşmana karşı mücadelesini modern bir destan sesiyle
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verme çabası içinde olmuştur.
Bu çalışmada, İsmet Zeki Eyuboğlu’nun yaşamı ve şairliği söz konusu edilerek “Taşoluğun
Başında”, “Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı”, “Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç” kitaplarında yer
alan şiirleri üzerinde durulacaktır.
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Edebiyat Tarihlerinin Unutulan Yüzü Hakkı Süha Gezgin ve Hikâyeciliği
Emine Bilgehan Türk
Giresun Üniversitesi

Bildiri No: 92 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
19. yüzyılın sonu yirminci yüzyılın ilk senelerine tekabül eden yıllar Balkanlardan İstanbul’a ve
Anadolu’ya birçok göçün hikâyesini barındırır. Cumhuriyet aydınlarının birçoğunun biyografilerinde bu
göçlerin yansımalarını görmek mümkündür. Kaybedilen vatan topraklarının yüreklerdeki çok taze olan
yarası, sığınılan ana vatanın kutsiyetini gönüllerde daha da artırmıştır. Bu göç hikâyeleri birçok sanatçının
yetişmesinde önemli yere sahip duygu kırılmalarına da vesile olmuştur. Ana vatana göç hikâyelerinin
Türk eğitimine, Türk edebiyatına, Türk müziğine ve Türk basın tarihine kazandırdığı önemli isimlerden biri
de Hakkı Süha Gezgin’dir.
1905’te Manastır’da doğan Hakkı Süha Gezgin, ilk öğrenimini Manastır ve Selanik’te tamamlamış,
İstanbul’a göçten sonra 1913’ten itibaren ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Sonraki yıllarda İstanbul Erkek
Lisesinin edebiyat öğretmeni olarak Cumhuriyet tarihinin birçok isminin yetişmesine vesile olmuş,
onların hatıralarında unutulmaz yerini almıştır. Neyzenliği ve evinde düzenlediği müzik toplantıları devrin
meşk geleneğinin devam etmesini, Klasik Türk müziğine unutulmaz eserlerin ve icracılarının
kazandırılmasını sağlamıştır. Vakit gazetesinde “Seyyah” imzasıyla yazdığı köşe yazılarıyla uzun yıllar
devrin aktüel konularına temas etmiş kaleminin inceliği ile yaşanan güncel olayların devrin okurlarının ve
sonrasında da araştırmacıların bilgisine sunmuştur. Hakkı Süha Gezgin bizim tespit edebildiğimiz
“Haftalık Musavver Malûmat-ı Nafia Mecmuası, Genç Kalemler, Resimli Ay, Sevimli Ay, Hayat Mecmuası,
Yeni Türk Mecmuası, Resimli Perşembe, Yeni Mecmua, Fağfur Mecmuası, Ayda Bir, Din Yolu, Varlık” gibi
birçok yayın organında çeşitli konulara dair yazı ve şiirlerini yayınlamıştır. Hakkı Süha, Rusçadan ve
Fransızcadan roman çevirileri ile de farklı bir hizmet sunmuştur. Rasim Us ile birlikte arkadaşı Hakkı Tarık
Us’un biyografisini hazırlamıştır. 1939 ve 1941 arasında Türk edebiyatının önde gelen doksan üç isminin
biyografisi ve daha çok kendi hatıralarındaki yerini bir yazı dizisi halinde Yeni Mecmua’da on altı
musikişinasın ismini de Çınaraltı ve Ayda Bir dergilerinde yayınlamış bu yazıları kitaplaştırılmıştır.
Sanatçının bütün diğer çalışmaları kadar önemli bir yönü ise hikâyeciliğidir. Hakkı Süha Gezgin “Aşk
Arzuhalcisi” adını verdiği eserinde daha önce bir kısmını Resimli Ay ve Sevimli Ay mecmualarında
yayınladığı on dokuz hikâyesini kitaplaştırmıştır. Bu kitaba dahil etmediği on hikâyesi de yine aynı
dergilerde yayınlanmıştır.
Birçok ansiklopedi ve edebiyat araştırmasında “roman” olarak tanıtılan “Aşk Arzuhalcisi”
sanatçının on dokuz hikâyesinin yer aldığı adını ilk hikâyeden alan bir çalışmadır.
Bu çalışmada öncelikli olarak sanatçının biyografisi hakkında bilgi verilecek, arkadaşlarının ve
öğrencilerinin hatıralarında dost ve öğretmen yönleriyle nasıl yer aldığına işaret edilecektir. Hakkı Süha
Gezgin’in hikâyeleri Latin harflerine aktarılmadığından incelenecek olan eserler özetlenecek sonrasında
da tematik olarak değerlendirilecektir. Aşk Arzuhalcisi kitabında yer alan hikâyelerin daha önce
dergilerde yayınlanan nüshaları ile kitapta yer alış şekilleri arasındaki dil farklılığına ayrıca dikkat
çekilecektir. Bu örnekler üzerinden devrin genel eğilimi olan dilde sadeleşme hareketinin Hakkı Süha
Gezgin’in eserlerine yansıması örnekler üzerinden gösterilecektir. Hikâyelerde yer alan karakterlerin
hassasiyetleri, kişilikleri, davranış şekilleri, üslupları ile Hakkı Süha Gezgin’in yaşadığı dönem İstanbul’u ile
kendi yaşantısı arasında zaman, mekân, tip ve karakterler arasında olan benzerliklere dikkat çekilecektir.
Vatan, millet, dil gibi millî hassasiyetlere dergi ve gazete yazılarında yer veren şiirlerinde de bu duyguları
işleyen sanatçının birçok hikâye kahramanının da bu özellikleri taşıdığına işaret edilecektir. Hikâyelerde
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evlilik, görücü usulü ve bunun yanlış sonuçları, kadınların eğitimi, sosyal hayat içerisinde rastlanılan
yanlış davranışlar, batıl inanışlar, aldatma ve yozlaşan sosyal değerlere de işaret edildiğine dikkat
çekilecektir.
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The Ordu Halkevi Media Organ: Ordu And Yeşil Ordu Magazines
Hatem Türk1, Onur Yılmaz2
1
Giresun Üniversitesi
2
Hacettepe Üniversitesi

Abstract No: 93 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
In the Ottoman Empire, important developments in terms of westernization were experienced
during the Tanzimat period. The periodical publications after the Tanzimat period have since become
one of the important tools of culture and politics. The largest shift thus had been witnessed within the
realm of media. Following the emergence of the Turkish Republic, the press began to be used as
efficiently as possible in order to replace the centuries-old system of the sultanate through the
implementation of national state policy. The reason being of course was to spread the values of the new
administration to the public at large. Turkey during this period also needed to bring together a
corporate structure. Shortly thereafter, community centres or “halkevleri” were established across the
country, with the first once opening on February 19, 1932, and which attracted tremendous interest. It
is impossible to evaluate the comprehensive work of the community centres without also considering
power of the press. Finally, in order to publicize its activities to the masses, many a community had
extended their reach by publishing magazines that catered to the historical, cultural, and mythological
values of the regions within which they were found. One such examples of this is the “Ordu Vilayeti
Halkevi Magazine”, published in the province of Ordu magazine on February 1944. The magazine had
published a total of 8 issues—the final one being released on February 24, 1946. An additional
magazine, “Yeşil Ordu Dergisi”, was first publisehd on August 30, 1947, and ran a course of 13 issues
until May 1950. This magazine contains interesting content about the culture, art, literature, and sports
in Ordu.
This paper will focus the Ordu Halkevi and on two of its magazines “Ordu” and “Yeşil Ordu”
through the lens of the new ideology of the period. In this sense, articles, poems, and visual materials,
alongside stories, folkloric research, and scientific research contained within each magazine will be
subject to examination. Moreover, statistical information will be given according to such themes of the
content. In this context, information about the life and intellectual production in Ordu relevant to the
period will be obtained. This data will be presented to various scientific and cultural services.

Ordu Halkevi Yayın Organı: Ordu ve Yeşil Ordu Dergisi
Hatem Türk1, Onur Yılmaz2
1
Giresun Üniversitesi
2
Hacettepe Üniversitesi

Bildiri No: 93 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Osmanlı’da Tanzimat’la birlikte Batılılaşma anlamında önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin
basın yayın faaliyetleriyle doğrudan ilişkisi vardır. Devlet bu dönemde çağdaş uygarlıkların halkıyla
ilişkisine bakarak kendisi de benzer bir düzen kurmanın yoluna gitmeye karar verdi. Devletin halka
yaklaşması çok yönlü ve ülkede alışılmadık bir uygulama olduğundan bu konuda inişli çıkışlı bir seyir
görülmektedir. Tanzimat’tan sonra görülen süreli yayınlar, bundan sonra hem kültür hem de siyasetin
önemli araçlarından biri haline gelmiştir. O günden beri Türkiye’deki hemen tüm gelişmeler, basın
eksenli seyir göstermiştir. Tanzimat aydınlarının Sultan II. Abdülhamit’e karşı gösterdikleri mücadele, 33
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yıl sonra da olsa karşılığını bulmuştur. Bu, ülkede aynı zamanda basının da gücünü ortaya koydu.
Cumhuriyetin milli devlet politikasıyla ortaya çıkmasının ardından yüzyıllardır devam eden padişahlık
sisteminin yerini doldurmak için basın, olabildiğince etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Zira yeni
yönetim biçiminin değerlerinin halka anlatılması ve benimsetilmesi bir zorunluluktu. Ülkede
Cumhuriyet’in kurumsal bir yapıya kavuşması ihtiyacı vardı. Tanzimat ya da II. Meşrûtiyet de demokrasi
açısından önemli hamleler olmakla birlikte gerek bir kurum aracılığıyla gerekse sistemli bir söylem
kullanılarak halka yeterince anlatılıp yayılmadığından yüzeysel kalmıştı. Bu bağlamda 1931’de hazırlıkları
başlayan Halkevleri’nin 19 Şubat 1932’de açılmasının ardından kısa sürede beklenen ilgi sağlandı. Yurdun
hemen her tarafında yeni ideolojiyi halka benimsetecek bu kurumlar açılmış oldu. Dokuz şubesi bulunan
halkevleri, bulundukları yerde halkı eğitecek, her türlü toplumsal değerleri araştırma, derleme ve
incelemelerle bulup gündeme taşıyacak, halkın aydınlık seviyesini üst düzeye çıkartacaktı. Halkevlerinin
kapsamlı çalışmalarını basının gücünü göz ardı ederek değerlendirmek olanaksızdır. Nihayet pek çok
halkevi, faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak için, çoğunlukla yöresinin tarihi, kültürel mitolojik bir
değerinin ismiyle dergi çıkarma yoluna gitmiştir. Ankara’da Ülkü, Giresun’da Aksu, Antalya’da Türk
Akdeniz, Zonguldak’ta Kara Elmas, Manisa’da Gediz, Bursa’da Uludağ vb. gibi isimlerle çıkan bu dergiler,
ayrıca devlet eliyle bir yazı, edebiyat ve bilim okulu olmuştur. Halkevi dergilerine bu gün bakıldığında
cumhuriyetin ilk yıllarında şehirlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bakışını da görmek mümkündür.
İnkılaplara daha fazla ilgi gösteren şehirlerin heyecanları dergilerine de yansımıştır.
Birinci sayısı 19 Şubat 1944’te basılan Ordu dergisi, “Ordu Vilâyeti Halkevi Dergisi”dir. Dergi, 24
Şubat 1946’daki 8. sayıyla aralıklarla da olsa birinci dönemini tamamlamıştır. Dergi, ikinci döneminde
“Yeşil Ordu Dergisi” adıyla 30 Ağustos 1947’de yayınlanır. Mayıs 1950’de ise 13. ve son sayısı çıkar.
Böylece iki dönemde toplam 21 sayı çıkan “Ordu” ve “Yeşil Ordu” dergisi, yayın hayatı boyunca hem
Ordu Halkevi’nin faaliyetlerini söz konusu etmiş, hem de diğer halkevleri dergileri gibi yörede devlet
eliyle bir basın yayın çalışması olmuştur. Dergi, içerisinde Ordu’nun kültür, sanat, edebiyat ve sporuna
dair pek çok şeyi barındırmaktadır. Aylık çıkan derginin periyodunda aksaklıklar olduğu görülür. Dergi,
içerik ve yazar kadrosu olarak da, en yakın vilayet Giresun’la karşılaştırıldığında, zengin bir görüntü
vermez.
Bu çalışmada Ordu Halkevi ve çalışmaları üzerinde durulacaktır. Halkevi yayın organı olan “Ordu”
ve “Yeşil Ordu” dergisi etrafında yeni ideolojinin halka benimsetilmesi ve bunun sonuçları üzerindeki
durulacaktır. Bu anlamda dergideki yazı, şiir ve görseller incelemeye tabi tutulacak bunların şiir, öykü,
folklor araştırmaları, bilimsel araştırmalar vb. gibi konulara göre istatistiki bilgileri verilecektir. Bu
bağlamda Ordu’nun ilgili tarihlerdeki yaşayışı ve düşünüşü hakkındaki veriler elde edilecektir. Bu veriler
değişik alanlarda bilim ve kültürün hizmetine sunulacaktır.
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On Dokuzuncu Yüzyıl Divan ve Halk Şairlerinin Ortak Noktaları
Suat Ungan
KTU Fatih Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bildiri No: 107 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
On dokuzuncu yüz yılda yetişen divan şairlerinden Yenişehirli Avnî, Enderunlu Vâsıf, Hersekli Arif
Hikmet Bey, Adile Sultan, Şeref Hanım, Leskofçalı Galip ile yine bu yüzyılda yetişen halk şairlerinden
Erzurumlu Emrah, Seyranî, Dertli, Bayburtlu Zihnî, Şem’î, Sümmanî ve Dadaloğlu’nun şiirleri din,
tasavvuf, tarihî şahsiyetler, ülkeler, şehirler, kavimler, dağlar, nehirler, içtimaî hayat, insan, (sevgili) âşık
ve vücut aksamları, maddî-manevî hâller, rakip, kozmik âlem, zaman, dört unsur, hayvanlar, nebatlar,
atasözü ve deyim konularında oluşturdukları müşterekler bulunmaya çalışılmıştır.
Çalışmada otuz binden fazla beyit sekiz yüz alt başlık altında incelenmiş, divan ve halk şairlerinin
ortak duygu ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Meta analizi yapılan bu araştırmada elde edilen veriler, şairler hakkında yüzde yüz doğru
olabilecek bir sonucu doğurmasa bile, onların edebî şahsiyetleri hakkında bazı kanaatlere varmamıza
yardımcı olmaktadır. Şairlerin şiirler üzerinde oluşturdukları bazı ortak noktaları göz önüne aldığımızda,
halk şairlerinin, divan şairlerine birçok noktada yaklaştıkları görülmektedir.
Şairlerin din, tasavvuf, tarihî şahsiyetler, ülkeler, şehirler, kavimler, dağlar, nehirler, içtimaî hayat,
insan, (sevgili) âşık ve vücut aksamları, maddî-manevî hâller, rakip, kozmik âlem, zaman, dört unsur,
hayvanlar, nebatlar, atasözü ve deyim konularında birçok ortak noktada buluştukları görülmüştür.
Seyrânî: 385 şiirin 77’sini aruzla yazmıştır. 77 şiirde 3 farklı aruz kullanan şair, on dokuzuncu yüzyıl
şairleri arasında en aktif olanıdır. Her madde ile ilgili duygu ve düşüncesnii açıkça belli etmiştir. Şairin en
belirgin özelliği atasözü ve vecizeleri ustalıkla kullanması olmuştur. Şairin şiirlerinde, din, tasavvuf, tarihî
şahsiyetler, ülkeler, içtimaî hayat, maddî manevî hâller, dört unsur, hemen hemen aynı oranda
kullanılmıştır.
Hiciv şairi olarak tanınan şairimizin, hiciv yönünden ziyade hikmet yönünün daha ağır bastığı
görülmektedir. Seyranî’nin yazdığı şiirlerden ve kullandığı dilden hareketle onun divan şairlerinden
hikmet şairi olarak bilinen Nâbî kadar bir hikmet şairi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat söyleyiş
tarzı Nâbî’den çok farklı olup, şiirlerinde sitem ön plana çıkmakta, fakat doğru yolu gösterme gayretini
her şiirinde yansıtmaktadır.
Dertli: 93 şiirinin 42 sini arzula yazmasına rağmen, bu şiirlerde sadece 3 farklı aruz kalıbını
kullanmıştır. Dertli’de aşk ve sevgili, aşağın vücut aksamlarından ziyade, nebatların, kozmik âlemin, ülke
ve şehirlerin, yani tabiatın ön plana çıktığı görülmektedir. Şair, âşık, âşığın maddî ve manevi hâlleri
üzerine fazla yoğunlaşmamıştır. Dertli’de halk şiirinin unsurlarını diğer halk şairlerine nazaran biraz daha
ağır bastığı, bu unsurların ön plana çıktığı görülmektedir.
Zihnî: Halk şairleri arasında duygu ve düşüncelerini divan şairleri gibi ifade eden, onlar gibi dile
getiren şair Baybutlu Zihnî olmuştur. Halk şairleri arasında en fazla farklı aruzu Zihnî kullanmıştır. Yine
halk şairleri arasında en az imâle ve zihafâ Zihnî de rastlamaktayız.
Zihnî, dinî terimleri itibar ederken, tasavvufî terimlere fazla ilgi göstermemiştir. Nedim’in izlerini
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Zihnî’de bulmak mümkündür. Sevgiliye ait unsurları ön plana çıkarmıştır. Aşk adına kendisinin düşmüş
olduğu maddî manevî durumlardan fazlasıyla bahsetmiştir. Kozmik âlem, zaman, dört unsur, nebatlar
onda fazlasıyla yer bulmuştur. Kendisinin hece ile şiir yazmasının (421 şiirin sadece 33’ünü hece ile
yazmıştır) ötesinde halk şairleri ile fazla bir benzerliği olmamıştır. Zihnî için tamamen divan şairidir,
dersek hata yapmış olmayız.
Emrah: Emrah 205 şiirini 5 farklı aruz kalıbı ile yazmış, şiirlerini redif+ tam kafiye ve zengin kafiye
üzerine kurmuştur. Emrah’ta aruz hataları fazlasıyla görülmektedir. Emrah tasavvufî ve dinî terimleri
sanatsal bir duyuştan ziyade, vurgu unsuru olarak da ön plana çıkarmış, aşkını, sevgilisini ve kendisini
(maddi, manevi hâllerini) fazlaca dile getirmiştir. Divan şiirinin etkisi açıkça şiirlerinde görülmektedir.
Şem’î: Şem’î’de de Bayburtlu Zihnî’nin tavrına benzer durumları görmek mümkündür. Kendisi 185
şiirin 172’sini aruzla, 13’ünü hece ölçüsü ile yazmıştır. 6 farklı aruz kalıbını kullan şair, divan şairlerine ait
vasıfları tam olarak taşımasa bile, o vasıfları taşımak için büyük çaba harcadığı görülmektedir. Fuzulî
hayranıdır. Fuzulî’nin etkisi şiirlerinde açıkça görülmektedir. Tasavvufî terimleri sanatsal kaygı içinde
kullanmıştır. Fakat şiirlerinde divan edebiyatı mazmunlarını istiareden ziyade benzetme unsuru olarak
kullanmış, divan şairi ile halk şairi arasında bir yerde kalmıştır. Şiirlerinde şekil olarak divan şiiri duruşu
hakim olmakla birlikte, duygularını dile getirmesinde, halk şiiri vasıflarında izler sezilmektedir.
Sümmanî : On dokuzuncu yüzyıl halk şairleri arasında divan şairlerinin duyuş ve düşünüş tarzına
en uzak olan şairlerden birisidir. 253 şiirin 25’ini aruzla yazmaya çalışmış olmasına rağmen, bu konuda
hiç başarılı olamamıştır. Sümmanî aruz ölçüsüne heves göstermiş olsa bile, o konuda başarılı olduğu
söylenemez. Hatta Sümmanî’nin aruz ölçüsünü bilmediğini rahatlıkla söyleyebilir. Aruzlu yazmaya
çalıştığı 25 şiirinin aruzla mı hece ile mi yazıldığı pek anlaşılmamaktadır. Gazel, müstezat, musammat
başlığı altında aruzla yazmaya çalıştığı şiirlerinde pek başarılı olamamıştır. Bu yüzyıl halk şairleri içinde,
Sümmanî için Dadaloğlu’nudan sonra divan şiirinden en az etkilenen halk ozanıdır, diyebiliriz.
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19. Yüzyıl Aydın ve Şairi Olarak Bayburtlu Zihni’nin Şiirlerinde Trabzon
Nazire Erbay
atatürk üniversitesi

Bildiri No: 116 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Türk şiiri, kadim kültürüne ait edebi, ilmi, insani, dini, ahlaki, coğrafi birikim ve derinliği ile dünya
edebiyatında ifadesini bulan varlık evreninin zenginliğini, bahsedilen beslendiği kaynaklarla beraber
oluşturmuştur. Bu zenginlik, öncelikle klasik şiirde ve halk şiirinde yer alan metinlerdeki dil, söyleyiş,
üslup ve mazmun kullanımına ait özellikleri incelemek suretiyle açığa çıkmaktadır. Adı geçen edebi varlık,
özel anlamda Türk kültürü hakkında bilgi edinmek, belli yargılara ve sonuçlara varmak açısından da önem
arz eder.
Bayburtlu Zihni 19. yüzyıl Osmanlı şairlerindendir. Şairin doğum tarihi konusunda çelişkili veriler
bulunmasına rağmen yapılan arşiv çalışmalarıyla belli tarihler ortaya çıkarılmıştır. Bayburtlu Zihni’nin
1795-1860 tarihleri arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bilinir ki Zihni, eserleriyle hem klasik şiirin
hem de halk şiirinin temsilcisi olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla Zihni’ye, bugünden yaşadığı yüzyıla
bakıldığında, bir kültür şairi olduğu, eserlerindeki kültürel varlığı kullanmasıyla ve ortaya koyduğu
eserleriyle rahatlıkla tespit edilebilir. Şu da bir hakikattir ki şair, hece ölçüsü ile yazdığı bazı şiirleriyle
bilhassa edebiyat tarihlerindeki şair-şiir değerlendirmelerinde daha çok söz konusu edilmiştir. Oysa Zihni
birçok Osmanlı şairine yazdığı nazirelerin yanında bu edebiyata özgü bütün şekil ve muhteva özelliklerini
eserlerinde başarılı bir şekilde kullanarak aslında bir klasik şairindeki tekamülü de ortaya koymuştur.
Ayrıca Bayburtlu Zihni, Osmanlı şiirinin Arap ve Fars edebiyatına özgü nazım şekillerini Anadolu kültür ve
medeniyetine uyarlayarak konu, tema, dil, üslup ve anlatım özelliklerine uygun bir şekilde, en önemlisi,
19. yüzyılın bakış açısıyla değişen ve yenilenen unsurlarıyla beraber yeniden kullanır. Zihni, Tanzimat
süreciyle başlayan Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı kültürleri arasındaki tarihi ve hayati geçiş döneminin
derin izlerini eserlerinde yansıtır. Dolayısıyla Bayburtlu Zihni, aruz ve hece veznini şiirlerinde başarı ile
kullanması ve Doğu kültürünün Batı kültürüne yaklaşım sürecini karşılıklı olarak metinlerinde var etmesi
son derece mühimdir. Bu verilerden hareketle Bayburtlu Zihni kadim Osmanlı kültürünün yüzyıllardır
kendi değerleriyle oluşturduğu, Doğu kültür ve medeniyetinin sağlam omurgasının da son
temsilcilerinden biri olarak eserleri dikkatle incelenmelidir.
Bayburtlu Zihni Divanı’nı klasik Türk şiirinin mürettep divan oluşturma anlayışına göre tertip
edilmiştir. Bilinir ki şair, eserlerini devletin resmi görevli bir memuru iken hatta devlet dairelerinde
yaşadığı birtakım sıkıntılardan dolayı yaşadığı sürgün hayatı esnasında yazmıştır. Zihni Divanı’nda şairin
hayatını Bayburt, Trabzon, Erzurum, Trabzon, Of gibi belli merkezlerde geçirdiği görülmektedir. Bu arada
şairin divanında bilhassa Trabzon’a özel önem atfettiği görülmektedir. Bayburtlu Zihni Divanı’nda yer
alan başta; “Kasîde-i Muᶜaşşerât”, “Der-Sitâyiş-i Müşîr-i Eyâlet-i Ṭrabzon”, “Der-Ḥakk-ı Vâlî-i Eyâlet-i
Ṭrabzon Tercîᶜ-i Bend”, “Trabzonda Hâcı Pîr Efendi Dershânesine”, “Trabzon Mahbeshânesine”, “Târîh-i
Ferzend-i ᶜOsmân Pâşâ Müşîr-i Trabzon”, “Târîh-i Câmiᶜ-i Müşârün İleyh Be-Trabzon”, “Trabzon Müşîri
ᶜAbdullah Pâşâ Getürdigi Su Târîhi” başlıklı eserleriyle şehir hakkında tarihi, kültürel, idari ve sosyal
anlamda değerlendirmeler yapmıştır.
Kısacası Bayburtlu Zihni’nin devletin değişik kademelerinde memuriyet yapmış bir şair ve aydın
olarak klasik şiirin şekil ve muhteva özelliklerine uygun olarak, bir Anadolu şehri hakkında yaşadıkları,
gördükleri şahsi bakış ve değerlendirmeleriyle sosyo-kültürel yapıyı detaylı bir şekilde ele aldığı
görülmektedir. Özetle bu çalışmada Bayburtlu Zihni’nin yıllarca görev yaptığı Trabzon hakkında klasik
şiirin dil, üslup, söyleyiş ve bilhassa mazmun anlayışına göre ortaya koyduğu kasideler, tarih düşürmeler,
terci-i bendlerle dönemin sosyo-kültürel, idari durumunun edebi bir bakış açısıyla nasıl ortaya konulduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu çalışmada yer alan eserler bugünden 19. yüzyıla doğru edebi duyuş ve
hissedişle Trabzon’un çok yönlü bir panoramasını da ortaya koymaya yardımcı olacak niteliktedir.
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Bildiri No: 118 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Bâkî, Klasik Türk Şiiri’nin önde gelen şairlerinden birisidir. 1526'da İstanbul'da doğmuş, 1600
yılında yine İstanbul'da ölmüştür. Bâkî, Divan Edebiyatı'nda I. Klasik dönemin en önemli şairleri arasında
gösterilmektedir. Şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getirmiş ve yaşarken "Sultanü'ş-Şuârâ"
(şairler sultanı) unvanını almıştır. Şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir. Fatih Camii müezzinlerinden
Mehmed Efendi'nin oğludur. Bazı kaynaklar çocukluğunda saraç çıraklığı bazıları ise serrâclık(cami
kandillerinin yakılması işi) yaptığını söylemektedir. Zamanının ünlü müderrislerinden Ahaveyn lakaplı,
Karamanlı Ahmed ve Mehmed efendilerden ders aldı. Hocası Mehmed Efendi için yazdığı "Sünbül
Kasidesi" ile ününü artırmış ve dönemin ünlü şairlerinden Zâtî'nin dikkatini çekmiştir. Bâkî, Kanunî Sultan
Süleyman’ın hüküm sürdüğü (1520-1566) yıllarda şairlik yeteneğini ispat etmiş ve saray toplantılarına
çağırılan şairler arasına katılmıştır. Bâkî’nin devlet işinde de aynı başarıyı yakaladığı söylenebilir. Zira Bâkî,
şeyhülislamlıktan bir önceki makam olan Rumeli Kazaskerliği’ne kadar yükselmiş çeşitli sebeplerden
dolayı şeyhülislam olamamıştır. Bâkî Divanı’na bakıldığında Kanunî dönemine ait birçok sosyal olayın
şiirlerde kendilerine yer bulduğu görülmektedir. Bâkî’nin, Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan Kanunî Sultan
Süleyman’a nazire adı verilen (bir şairin bir şiirine aynı konu, vezin ve kafiyede benzer) şiirler yazdığı da
kaynaklarda yer almaktadır. Kanunî’nin ölümünün ardından Bâkî’nin terkib-bend nazım şekliyle yazdığı ve
“Kanunî Mersiyesi” olarak adlandırılan eseri edebiyat tarihi açısından önemlidir. Eser mersiye türüne
güzel bir örnek teşkil etmektedir. Mersiye, Arapça “resâ” kökünden gelmektedir. Ölen bir kişinin
ardından onu iyilikleriyle yâd etmek anlamında kullanılır. Mersiye kısaca, “Ölmüş bir kimse üzerine
yazılmış manzume” olarak da ifade edilir. Divan edebiyatında mersiye “ölen birinin ardından duyulan
üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak ve ölen kişilere karşı şairin ilgisini ifade etmek
üzere yazılan lirik” şiirler olarak tanımlanır. Ölen kişinin iyiliklerinin anıldığı, çeşitli konulardaki
meziyetlerinin dile getirildiği bölümlerinden dolayı mersiyeler, “methiyenin, ölenin ardından yazılan
şekli” olarak da nitelendirilebilir. Mersiyeler, kaside, gazel, müseddes, muhammes, kıt’a, terkib-bend,
terci-bend gibi nazım şekilleriyle yazılabilirse de en çok kullanılan nazım türü terkib-bend şeklidir.
Çalışmaya konu olan Bâkî’nin, Kanunî Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine kaleme aldığı “Kanunî
Mersiyesi” de terkib-bend nazım şekliyle yazılmıştır. Amacımız “Kanunî Mersiyesi”nde bir şair gözüyle
Bâkî’nin, Sultan Süleymanı nasıl gördüğünü edebî tanımıyla Kanunî’yi tasvir ederken nelere teşbih ettiğini
dile getirmeye çalışmaktır. Eser incelendiğinde Bâkî’nin hemen her bentte Kanunî Sultan Süleyman’ı
farklı benzetmelere konu ettiği görülmektedir. Bahsi geçen benzetme unsurları şu şekilde sıralanabilir:
“lale, cür’a, gülberg-i ter, güher, İskender, Dara, secde-gâh, ümmîd-gâh, hurşid, mâh, meh-likâ, dürr-i
şâh-vâr, aziz, Behrâm, peleng-i kûh-ı vegâ”dır. “Kanunî Mersiyesi” aruzun mef’ûlü/ fâ ilâtü/ mefâ’îlü/
fâ’ilün kalıbıyla nazmedilmiştir. Eser sekiz bentten meydana gelmiş ve son bent hariç (son bent 10
beyittir) her bent sekiz beyitten oluşmuştur. Eser toplam 66 beyitten teşekkül etmiştir. Eserin ilk beyiti
Farsça’dır. Bâkî, yedinci bentte Sultan Selim (II. Selim) Han’ı, son bentte ise Kanunî Sultan Süleyman’ın
ölümünü kırk sekiz gün saklayan Sokullu Mehmet Paşa‘yı zikretmektedir. Terkib-bend “Mersiye-i Sultân
Süleymân Han ‘Aleyhi’r-rahmeti Ve’l-gufrân/ Allah Rahmet ve Mağfiret Eylesin- Sultan Süleyman
Mersiyesi” başlığı Bâkî Divanı’nın musammatlar bölümünde ilk şiir olarak yer almaktadır. Çalışmada
öncelikle Bâkî’nin hayatı hakkında kısa bilgi verilecek ardından mersiye türü kısaca tanıtılacak son olarak
da çalışmaya konu olan “Kanunî Mersiyesi”nde, şairin Kanunî Sultan Süleyman’ı teşbih ettiği unsurlar
bahsi geçen beyitlerden hareketle izah edilmeye çalışılacaktır.
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Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağının Bâkî Divanı’ndaki İzleri
Savaşkan Cem Bahadır
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 120 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Klasik Türk şiirinin kaynakları arasında dinî kavramlar (ayet, hadis) ve sosyal hayatta yer alan
inanış-inanç ya da uygulamalar önemli bir yer kaplamaktadır. Şairlerin divanlarına bakıldığı zaman İslam
dini açısından “yasak” olmasına rağmen gerek edebî gelenek ve tasavvufî anlamlar çerçevesinde gerekse
de gerçek anlamıyla şarap kavramının şiirlerde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Şarapla alakalı olarak
edebiyata girmiş kavramlardan bir tanesi de “şarap yasağı”dır. Şarap yasağı, hem dinî hem ictimaî
yönüyle şiirlere konu olmuştur. İslamiyet, şarap ile ilgili olarak diğer dinlerde olduğu gibi bazı açıklamalar,
yorumlar ve diğer dinlerden farklı olarak yasaklar getirmiştir. İslamiyet’ten önceki dönemlerde Arap
toplumu sosyal ve ekonomik şartların verdiği imkânlarla zevk ve eğlenceye düşkün bir toplum portresi
çizmekteydi. Şarap, İslamiyet öncesi Arap toplumunun eğlence kültüründe geniş bir yer tutmaktaydı.
İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde Hicaz-Arap toplumlarında büyük miktarda içki içme alışkanlığı vardı.
İslamiyet içki içme alışkanlığını diğer birçok hükmünde olduğu gibi ikna edici ve yavaş bir yöntemle
önlemeye çalışmıştır. İslamiyet’te sadece Kuran ile değil hadislerle de şarap içme konusunda inananlara
yol gösterilmektedir. İslamiyet’in şarapla ilgili yaklaşımı diğer dinlerde olduğu gibi ilk önce kutsal kitabı
olan Kuran-ı Kerim’ de görülmektedir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Nahl, Bakara, Nisa ve Maide Sureleriyle
İslamiyet şarabı kesin olarak yasaklamıştır. Hatta şarapla ilgili olarak son inen Maide suresinin 91. ve 92.
ayetleri nazil olduktan sonra Medinelilerin evlerindeki şarapları döktükleri ve şarap yapımında kullanılan
kapları Hz. Muhammed’in istekleri doğrultusunda kırdıkları aktarılan rivayet arasındadır. İslamiyet şarabı
kesin olarak yasaklamış ve her yasakta olduğu gibi yasağa uymayanlara karşı çeşitli cezaî yaptırımlar
uygulamıştır. Şarap içmek Allah’a karşı işlenen suçlar kapsamına girmektedir. İslam hukukunda bazı
suçlar için Kuran’da belirtilmiş değişmez cezalara “hadd” denir. Hadd cezası ağır yaptırımları olduğu için
söz konusu suçların hâkim önünde ispatlanması çok güç şartlara bağlanmıştır. Diğer suçlarda
şikâyetçinin, devlet başkanı veya hâkimin affetme yetkisi varken “hadd” cezası gerektiren suçlarda
affetme ya da şikâyet etme zorunluluğu söz konu değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nda şarap içmenin
cezası, İslam hukukuna uygun şekilde seksen değnek olarak belirlenmiştir. Bu durumun da klasik şiir
metinlerine ayrıntılı olarak yansıdığı görülür. İslam’da mevcut şarap yasağının klasik şiire bir diğer
yansıması olarak Ramazan ayından ve padişahların fermanları ile uyguladıkları şarap yasaklarından
bahsedilebilir. Ramazan ayı şarap yasağı açısından toplumda ayrı bir öneme sahiptir. Ramazan ayı,
İslamiyet öncesinde bile kutsal sayılan aylardan biriydi. İslamiyet’le birlikte ramazan, oruç ayı olarak
Müslümanların hayatında ayrı bir öneme kavuşmuştur. Şarap ile ramazan arasında mevcut olan en
önemli ilişki ramazanda şarabın müslim/ gayr-ı müslim herkese yasaklanması ve meyhanelerin
kapatılmasıdır. Yukarıda bahsedilen dinî ve örfî yasakların yanı sıra dönem dönem çeşitli fermanlarla
meyhâneler kapatılır ve şarap yasaklanırdı. Bu yasaklardan en meşhurları Kanunî Sultan Süleyman ve IV.
Murat dönemindeki şarap yasaklarıdır. Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatı Mazmunlar isimli eserinde
Kanunî’nin şarap yasağı sırasında sadece şarabı değil eğlenceyi de yasak ettiğinden bahseder. Hatta bu
yasak o dereceye ulaşmıştır ki her biri nadide sanat eseri olan müzik aletleri ya yakılmış ya da kırılarak
denize atılmıştır. Şiirlerde, şarap yasağı sebebiyle keyif düşkünlerinin şarap dışında kendilerini avutacak
değişik mükeyyifât aradığı da görülür. Hazırlanan çalışmada Kanunî döneminde uygulanan şarap yasağı
konu edilecektir. Çalışmada, öncelikle İslamiyet’in şaraba bakışı ve şarap cezası hakkında bilgi verilecek
akabinde Bâkî Divanı’ndan hareket edilerek Kanunî’nin meşhur şarap yasağı ile ilgili olarak tespit edilen
beyitlere yer verilmesi hedeflenmektedir.

522

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

On Dokuzuncu Yüzyıl, Tarihi Roman ve Namık Kemâl
Erdoğan Erbay
atatürk üniversitesi

Bildiri No: 131 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
On dokuzuncu yüzyılın henüz başında, edebiyat adını verdiğimiz alanın önemli türlerinden
romanın iki ayrı kola ayrılarak yol alır. Yani roman, Batı’da ilk önce iki türe ayrılır: Birincisi şahsî roman,
ikincisi ise, tarihî romandır. Söz konusu bu tip eserlerde iki temel özellik geçerliliğini sürdürmektedir.
İster şahsî, ister tarihî olsun, her iki roman türünde karşımıza çıkan kurallar bütününün hareket noktaları
subjektivite ile relativite’dir. Yani, birincisi şahsiyet/subjectivite, ikincisi nisbiyet/relativite. Bununla
beraber, şahsî romanlar da iki şekilde ortaya çıkarlar. Bu tip romanlar, ya şairane/lirik roman yahut
tahlîlî/çözümsel roman biçiminde teşekkül ederler. Zira, bu dönem bazı Fransız şair ve yazarlarına göre
roman, bir tür şiirdir. Bir ihtiras ve arzu çerçevesinde, özellikle de her bakan gözün görebileceği bir
belâgat ile yazdıkları romanların konularında hep kendilerini, kendi şahsiyetlerini öne çıkardıkları
görülmektedir. Onlar için roman türü, romancı adına vardır. Çünkü, roman türü doğrudan doğruya
romancının emel, keder, sevinç ve elemlerinin hizmetçisi olmalıdır. Öyle ki, romancıya ait duygu ve
düşünceler ortaya konulurken çok canlı, göz alıcı, heyecan uyandırıcı, açık ve anlaşılır bir dil bulmalı ve bu
dille gayeye doğru yürümelidir.
Bu tarzda yazanlar için, ne tenkidi ne de incelemeyi dikkate almak gibi bir fikirden söz edilemez.
Buna karşılık, çözümsel romanın bazı örneklerinde şahsilik öne çıkarılsa da, samimiyet açısından daha
duygusal bir hâl ile görünüm kazanır. Yani, yazar, özel hayatının tarihî manası olan bir anını anlatabileceği
gibi, bir başkası ile olan ilişkisini imkânlar ölçüsünde örtülü bir biçimde tahkiye eder. Yazarın bu tavırla
ortaya koyacağı itiraflar, insan denen bilinmez varlığın yaratılışı ve kimliği hakkında bir belge görevi
üstlenecektir.
Şahsî romanlar bir yana, aynı şekilde yoluna devam eden tarihî romanlarda da başka bir
karakterle karşı karşıya geliriz. Tarihî roman yazarları, muhayyilelerini, özgün söyleyişlerini ve icat etmeye
yönelik fikirlerini soyuta değil, somut hadise, olay ve şahıslara uygulayarak tarihî hakikatleri isteklerine
göre değiştirirler, dahası, hakikatleri başka bir biçime sokarak anlatmayı tercih ederlerdi. Aslında, tarih
dediğimiz hadiseler zinciri, bu tür roman yazanlar için, amaçlarına hizmet edecek bir vasıtadan başka bir
şey değildir. Okuyucunun eğlenmesi, okuduğundan zevk almasından başka hemen hiçbir kaygı
gütmezler. Duygu ve düşüncelerinin anlatımında sadece üslûbun güzelliğine dikkat kesilecekleri gibi, bir
amaca hizmetle yükümlü olan bu tip bir eserde tasvirlerin olağanüstü ölçülerde gerçekleştirilmesi
kendilerince çok daha önem taşımaktadır.
Tarihî romanlar bu düşünce etrafında yol alırken, çocukça eğilimlere savrulmuştur. Diğer
taraftan, tuhaf ve sonradan icat edilip meydana getirilen şeyler sayesinde zayıflamış, buna bağlı olarak
değerden düşmeye başlamıştır. Durum bu noktaya gelip tarihî roman ya da tarihî söyleyiş, dil ve üslûp
önemini yitirince, bunun yerine yavaş yavaş başka edebî sistemler meydana çıkmaya başlamıştır.
Ardından, çağda yaşanan hakikatleri hakikî bir şekilde anlatma fikri ileri çıkmıştır. Bu fikir etrafından
gelişen bakış açısı önceki sistemin yerini tutmuş, bir süre sonra bu da iki kola ayrılarak roman yazarlarının
bir kısmı George Sand’i takip ederek idealist, diğer bir kısmı da Stendhal, Mérimée ve Balzac’ı takip
ederek realist adını almışlardır.
On dokuzuncu yüzyılın bu bakış açısını dikkate alarak, bizde tarihî romanın üstlendiği görevi
ortaya koymaya gayret edeceğiz. Özellikle de, Kanunî dönemini, aynı dönemde doğu ve batıya dair
olayları işleyen Namık Kemâl’in Cezmi adlı eserini, idealist ve realist çerçevede, tarih ve roman
bağlamında bir konumlandırma yapmaya gayret göstereceğiz.
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Abstract No: 31 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
It is known that the history of nursing begins with the role of the healing woman. However, it is
accepted that during the Crimean War the foundation of the nursing in the modern sense was formed
by Florence Nightingale. Florence Nightingale points out that the most important sources of healing in
the Crimean War are the environmental factors and argues that patients should not be separated from
the outside environment and should be removed from the battlefield. From this point of view, a
patient's room is moved from the bottom floor of a building to the upper floors and the Nightingale
patients come to this room and follow the patients closely. The patient made the follow-up using a
special oil lamp for the conditions of the period and the rooms were kept dark to allow the patient to
follow the night schedule. Kandille caused Florence Nightingale to be referred to as a lamp woman
because she was sick. This movement allows many soldiers to be saved from death. In this way, the first
patient follow-up system of history is established on the basis of this order. The patient is part of the
duties of the nursing profession based on the observation of the effects of the applications. The effect
of the patient follow-up on the healing process makes it possible to adopt self-guiding principles with
concrete examples without subjecting it to a research yet. Eventually, the patient begins with the names
recorded on the follow-up papers and becomes a regular practice under the supervision of the nurse as
a follow-up of the drug, diet, exercise and psychological roles. Thus, many responsibilities related to the
patient will begin to be carried out under the supervision of the nurse. The nurse has the opportunity to
provide quality care services with the information equipment she has acquired about the patient. All
information obtained from the patient is recorded on observation papers and the entire treatment
regimen taken by the patient in the hospital is thus controlled. Patient follow-up allows comparison of
patients with recurrent hospital admissions with previous treatment regimens, thereby increasing the
chances of correct intervention. Patient follow-up on paper keeps the same level of continuity for many
years, and the papers become a file that needs to be replenished over time. In the recent past,
technological products have helped this filing process, which takes the time of the nurses too much, and
patient tracking starts to be carried out on the computer. The widespread use of technology in all areas
is also the result of nursing services. Integrating technology into nursing services allows the nurse to
spend more time on patient care. The development that will contribute to nursing services is accepted
very quickly and started to be implemented immediately. The use of technology in the implementation
of nursing services is very beneficial, and even some applications (patient fluid management, monitor
follow-up etc.) are carried out only with technological products. In this way, the time allocated to the
patient is prolonged and contributes to the shortening of the healing period of the patient. It also
provides important opportunities for the country's economy by preventing the patient from recurring
visits to the correct patient. Today, the most up-to-date example of technology used in our country for
patient follow-up is online patient follow-up programs. The online patient surveillance program is a
health service that increases the chances of getting the right treatment for a patient in the hospital by
creating a data network of patients among all the hospitals in our country. Following the successful
results of using this system in our country, post-operative, chronic and foreign patient follow-up
systems are emerging as the technology-based health service that is brought to our country in the
Ministry of Health. Today, many technological products that help patients are being developed, even
patient education and post-operative care management are done in this way. In the future, it is
envisaged that many hospital initiatives, which the hospital carries out its own care, will be done on a
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daily basis. Considering that all this change in patient monitoring in nursing is related to human health
and quality of life, it can be predicted that nursing services, including new products, will make a
significant contribution to the community's health.

Dünden Bugüne Hemşirelikte Hasta İzlemi
Aydanur Aydın1, Ayla Gürsoy2
1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 31 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Hemşireliğin tarihinin, kadının şifa verici rolü ile başladığı bilinmektedir. Ancak modern anlamdaki
hemşireliğin Kırım Savaşı sırasında, Florence Nightingale öncülüğünde temellerinin oluştuğu kabul
edilmektedir. Florence Nightingale Kırım Savaşı döneminde iyileşmenin en önemli kaynaklarının çevre
faktörünün olduğunu belirtir ve hastaların dış ortamdan ayrılmaması, savaş ortamından uzaklaştırılması
gerektiğini savunur. Bu fikirden yola çıkarak bir binanın en alt katından üst katlara taşınan bir hasta odası
yapılır ve Nightingale hastaları geceleri bu hasta odasına gelerek hastaları yakından takip etmeye başlar.
Hasta takibini dönemin şartlarına özel kandil lambası kullanarak yapmış, gece düzenini hastanın takip
edebilmesine fırsat tanıması için odalar karanlık tutulmuştur. Kandille hasta takibi yaptığı için Florence
Nightingale lambalı kadın olarak anılmasına neden olmuştur. Bu hareket dönemin birçok askerinin
ölümden kurtulmasını sağlar. Böylelikle tarihin ilk hasta takip sistemi bu düzen temelinde kurulmuş olur.
Hasta takibi, uygulamaların etkilerinin gözlenmesi temelinden yola çıkılarak hemşirelik mesleğinin
görevleri arasında yer bulur. Hasta izleminin iyileşme üzerindeki etkisi henüz bir araştırmaya konu dahi
olmadan somut örneklerle kendini meslek ilkeleri arasına kabul ettirir. İlerleyen zamanda hasta takibi
kağıtlara kaydedilen isimlerle başlar ve ilaç, diyet, egzersiz ve psikolojik rollerin izlemi olarak eklemelerle
hemşirenin denetiminde yapılan düzenli bir uygulama haline gelir. Böylelikle hastaya ilişkin birçok
sorumluluk hemşirenin denetiminde yürütülmeye başlanır. Hemşire, hasta hakkında edindiği bilgi
donanımı ile kaliteli bakım hizmeti sunma fırsatı yakalar. Hastadan edinilen tüm bilgiler gözlem
kağıtlarına kaydedilir ve hastanın hastanede aldığı tüm tedavi düzeni böylelikle denetim altına alınır.
Hasta izlemi, hastaların tekrarlı hastaneye başvurularında önceki tedavi düzeni ile karşılaştırma yapılarak
doğru müdahale şansının artmasına olanak sağlar. Kağıtlar üzerinde yapılan hasta izlemi yıllar boyu aynı
düzende devamlılığını sürdürür, kağıtlar zamanla çoğalarak doldurulması gereken bir dosya haline
dönüşür. Yakın geçmişte hemşirelerin zamanını fazlasıyla alan bu dosyalama işlemine teknolojik ürünler
yardım eder ve hasta izlemi bilgisayar üzerinden yürütülmeye başlanır. Teknolojinin tüm alanlarda
kullanılmasının yaygınlaşması sonucu hemşirelik hizmetleri de yerini alır. Teknolojinin hemşirelik
hizmetlerine entegre edilmesi hemşirenin hasta bakımına ayırdığı zamanı daha kaliteli geçirmesine
imkan sunar. Hemşirelik hizmetlerine katkı sağlayacak gelişme, bu sebeple çok çabuk kabul edilerek
hemen uygulanmaya başlanır. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden oldukça fazla
yararlanılmakta, hatta bazı uygulamalar (hasta sıvı tedavi düzeni, monitör takibi vb.) sadece teknolojik
ürünlerle yürütülmektedir. Böylelikle hastaya ayrılan bakım zamanı uzamakta ve hastanın iyileşme
döneminin kısalmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca doğru hasta takibi hastanın tekrarlı hastaneye
başvurularını önleyerek ülke ekonomisine önemli fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde hasta takibi için
ülkemizde teknolojinin kullanıldığı en güncel örnek online hasta takip programlarıdır. Online hasta takip
programı, ülkemizde tüm hastaneler arasında hastaların bilgilerini içeren bir veri ağı oluşturarak kişinin
hastaneye başvurusunda doğru tedavi alma şansını artıran bir sağlık hizmetidir. Bu sistemin ülkemizde
kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edilmesinin ardından ameliyat sonrası, kronik ve yabancı hasta takip
sistemleri sağlık bakanlığı bünyesinde ülkemize kazandırılmış teknoloji temelli sağlık hizmeti olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hasta bakımına yardımcı olan birçok teknolojik ürün geliştirilmekte,
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hatta hasta eğitimi ve ameliyat sonrası bakım yönetimi bu yollarla yapılmaktadır. Gelecekte ise, hastanın
kendi bakımını üstelendiği, birçok hastane girişiminin günlük yapılacağı öngörülmektedir. Hemşirelikte
hasta izlemine ilişkin tüm bu değişimin insan sağlığı ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde
yeni ürünlerin dahil edildiği hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına önemli katkı sağlayacağı
öngörülebilir.
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Yaşlılarda Yalnızlık ve Yalnız Yaşlıya Yaklaşım
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Bildiri No: 36 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İlk insanların yaşadığı dönem olarak ifade edilen toplayıcılık ve avcılık döneminde, insanlar sadece
kendilerine bakmış ve bu şekilde belirli bir süre yaşamışlardır. Aynı dönemlerde yaşlılara sadece tüketici
gözü ile bakılmış ve önlerine belirli miktarda yiyecek bırakıldıktan sonra yaşlılar yalnızlığa terk
edilmişlerdir. Yine göçebe hayatın başlamasıyla beraber, göçebelik kültürünün gereği olarak, hızlı
hareket etme ve grup dinamiğine uyum sağlama başlıca gereklilik olarak kabul görmüştür. Bu gerekçeyi
yerine getiremeyenler (yaşlılar, hastalar) o topluluk için bir yük unsuru olarak düşünülmüşlerdir. İlkel
toplumlar, göçebe kültürünün sonrasında toprağa bağlı hayatla yerleşik yaşama geçmişler. Yerleşik
düzene geçilmesi ile eskiden zayıf halka olarak düşünülen yaşlılar, geniş aile içerisinde adeta değer
kazanmış ve sözü dinlenen birer kılavuz haline gelmişler. Bu durumun temel sebebi yaşlıların gençlere
göre daha fazla tecrübeye sahip olması ve yol gösterici özelliklerinin bulunmasıdır. Ancak sanayileşmenin
hızlanması, kırsal kesimde aileler arasındaki miras sorunları, beraberinde kırdan kente göçleri meydana
getirmiş ve yeni sosyal düzenle ailenin şekli de değişmiştir. Yeni sosyal yapıda aile, geniş aile olmaktan
uzaklaşıp çekirdek aileye dönüşmüştür. Bu durumun etkisiyle yaşlılar çocuklarının birer birer aileden
kopuşu ile kendilerini hem manevi, hem de maddi açıdan yalnızlık ve boşluk içerisinde hissetmişler.
Oluşan yeni sosyal yapıda çoğunlukla çalışan anne, çalışan baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailede
yaşlıya ayrılan yer azalmış, hatta bazı ailelerde yaşlıya yer kalmamıştır. Şehir hayatı adını verdiğimiz bu
düzende yaşlılar kentin sosyal düzenine uyum sağlamada problem yaşamışlar, özellikle köydeki samimi
ve sıcak komşuluk ilişkilerinin kente gelince ellerinden alındığını hissedip yalnızlık duygusuna daha çok
kapılmışlar. Diğer yandan günümüzde kadınların da sıklıkla iş yaşamında yer almaları nedeniyle yaşlı aile
büyükleri ile ilgilenecek kadar zaman bulamamışlar, kadının çalışmadığı hanelerde ise çoğu zaman aile içi
tartışmalar nedeniyle yaşlılar istenmeyen birey konumuna düşebilmişlerdir.
Yaşlılık -Yalnızlık İlişkisi
Yalnızlık bireylerde; sevgi, şefkat, bağlanma, değerli olma, gibi duygusal gereksinimlerin
karşılanamaması ve güvenilir ilişki eksikliği sonucu sosyal ilişkilerin gerçekleştirilememesi durumudur.
Yaşlıların eş, çocuk, arkadaş ve akrabalarının kaybı, yaşlanmaya bağlı bilişsel, fiziksel, sosyal ve ekonomik
sorunlar yalnızlık yaşamasına neden olur. Ayrıca yaşlanmayla birlikte sahip olunan değerlerin, gücün,
saygınlığın, fiziksel yeterliliğin azalması; fiziksel görünümün değişmesi, sağlığın, ekonomik durumun,
cinsel yaşamın, sosyal ilişkilerin, sosyal destek sistemlerinin bozulması; yaşlı bireyin etken konumdan
edilgen konuma gelmesi yalnızlık duygusunu daha da arttırır.
Yalnız Yaşlıya Yaklaşım
Toplumumuzda geleneksel değerler büyük ölçüde korunabilmekte yaşlıların yalnızlık yaşamaması
için aile, arkadaş ve bakım verenler çaba göstermektedir. Ancak yaşlanan dünyada, yaşlanan bir ülke
olarak sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapılarak yaşlı nüfus artışına paralel olarak karşılanabilecek
sorunlara hazırlıklı olmalıdır.
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İnternet ve Mobil İletişim Araçları
İnternet giderek yaşlı bireylerin ruhsal iyiliklerini geliştirmek sosyal izolasyon ve yalnızlığı
azaltmak için bir araç olarak kullanılmaya başlandı. İnternet yalnızlığı azaltmada sosyal iletişim için
kullanılabildiği gibi zaman geçirmek, bilgi edinmek, haber edinmek için de pratik bir yoldur. Aynı
zamanda cep telefonları gibi mobil teknoloji araçları da yaşlı bireyin aile ve arkadaşlarıyla iletişimini
kolaylaştırarak yalnızlık duygusunu azaltmaya yardımcı olabilir.
Müzik ve Egzersiz
Egzersiz ve müziğin ruhsal iyiliği geliştirmedeki değeri giderek kabul edilmektedir.
Müzik duyguları ifade etmek hissedilenleri iletmek ve sonuçta iyilik halini sürdürmek ve
geliştirmek için kullanılır. Müziğin bireyler arasında kültürel bir köprü olabileceği ve diğerleri ile temas ve
sosyal iletişim oluşturmak için kullanabileceğini savunulmaktadır. Hatta demansı olan yaşlılarla terapötik
iletişim kurmada müziğin etkili olabileceği belirtilmektedir.
Egzersiz sadece fiziksel sağlığı geliştirmez aynı zamanda sosyal aktivitelerde grup katılımını da
arttırarak ruh sağlığına da katkıda bulunur. Yürüyüş ve bahçe işlerinin de ruhsal iyilik haline olumlu etkisi
vardır. Düşük yoğunlukta egzersiz mutluluk, iyilik hali ve keyif artışı sağlayarak psikososyal iyilik haline
katkı sağlar. Orta yoğunluktaki egzersizler yaşlı bireylerin ruh sağlığı için yararlı görünürken, sağlık eğitimi
ile egzersiz birleştirildiğinde ise ileri yaşlarda yalnızlığı azalttığı gösterilmiştir.
Anımsama/Anılar
Yaşlı bireylerin geçmiş olayları ve yaşam deneyimlerini anımsamak, yaşlı bakımının neredeyse
doğal bir parçası haline gelmiştir. Anımsama değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin yaşamın
anlamını ve amacını bulmak, can sıkıntısını azaltmak, öğretmek ve bilgilendirmek. Anımsatmak huzurevi
sakinlerinin ve demans olan yaşlı bireylerin iyilik durumlarını geliştirmek, depresyon ve travmatik anılarla
başa çıkmak için teropatik olarak kullanılmaktadır. Ancak anımsama üzücü anılar ve kayıp üzerinde çok
fazla odaklandığı zaman üzücü olabildiği için zaman zaman da eleştirilere maruz kalmaktadır.
Gönüllülük
Birçok kişi tarafından ruhsal iyiliğin sürdürülmesi için etkili bir yol olarak görünür. Başlıca nedeni
faaliyetin sosyal yönlerinin olması ve bunun değer duygusu verebilmesidir.
Erişkin Öğrenimi
Yaşam boyu öğrenme ve yeni becerilerin elde edilmesi yaşlı biriylerin ruhsal iyiliklerinin ve
uyanıkların sürdürülmesinde, hatta alzheimer hastalığının önlenmesinde sık sık kullanılan araçlardan
biridir. Benlik saygısı ve sosyal özgüven sağlar. Bir amaç duygusu oluşturarak psikososyal sorunları önler.
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Historical Development Process Of Physiotherapy And Rehabilitation
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Abstract No: 37 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
İntroduction
When the emergence of physiotherapy and the historical development process are examined,
the historical evidence obtained shows that humanity has existed since its earliest times. It is aimed to
examine the progress and the historical development process and to expose it to the day. Physiotherapy
which started with physical agents started with the use of these agents for treatment in various diseases
and deficiencies. After pathological conditions, rehabilitation interventions aimed at lowering all kinds of
insufficiency emerging at the lowest level are beginning. Today these interventions have become an
important and indispensable part of a whole for the treatment.
Method
Our study was planned as a descriptive type study. The data of the study was obtained by
searching through the source books and the keywords specified through the search engines such as
Google search engine.
Results
The history of the physical therapy profession in the world seems to be quite old. B.C. The 5th
century is especially made up of thinkers by massage, manual techniques and water treatment on
patients, so they took their place in history as the first practitioners in history. Although the professional
history of physiotherapy is based on rather old age, modern development started in 19th century in
America. The outbreaks and wars that followed the developments revealed that the profession was
even more valuable and necessary. The outbreak of the Poliomyelitis epidemic and the outbreak of
World War I became a major step forward in the development of physiotherapy methods. It
Discussion and Conclusion
Physiotherapy profession in Turkey, Prof. Dr. It started with the establishment of Hacettepe
University School of Physical Therapy and Rehabilitation in 1961 by İhsan Doğramacı. For many years, he
developed a stand-alone profession Hacettepe University in Istanbul later the University, Dokuz Eylul
University, Dumlupınar University, Capital University and Abant Izzet Baysal University to accompany
etmiştir.türki from the 20th Century process. is also faster. As development progresses, specialization
emerges. These specialized areas have become orthopedic rehabilitation, followed by physiotherapists
who have demonstrated specific improvements in areas such as cardiac rehabilitation and neurological
rehabilitation. Today, specializations are increasing, specializing in the field of geriatric rehabilitation,
sporda physiotherapy. It takes its place in the world of health as a profession group that is important for
rehabilitation and physical development. There are a number of factors in history that play an active
role in the progress of the profession. These factors need to be well known, and they will also play a role
in influencing your profession so that you can progress professionally in the future. In addition, history is
a crucial factor for physiotherapists who have a physiotherapy profession to discuss and identify the
principles of education at the occupational level, to reveal innovations in terms of clinical significance
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and academic development, and to support and further strengthen these developments on historical
basis. Knowledge of the historian does not only contribute to physiotherapists. It is also an effective and
necessary guiding factor in order to be able to show the value of the physiotherapy and the contribution
of the community to those who form the strategies to promote the collective occupation, to protect the
social health and to decrease the expenditures for health and to reveal the professional activity and
competence in the treatment of diseases.
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Giriş
Fizyoterapinin ortaya çıkışı ve tarihi gelişim sürecine bakıldığı zaman, elde edilen tarihi kanıtlar
insanlık döneminin ilk zamanlarından bu yana varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Bu ilerlemeyi ve
tarihsel gelişim sürecini incelemek ve gün yüzüne çıkartmak amaçlanmaktadır.Fiziksel ajanlar ile
başlayan fizyoterapi, bu ajanların çeşitli hastalıklar ve yetmezliklerde tedavi amaçlı kullanılmasıyla
başlamıştır. Patolojik durumlar sonrasında karşımıza çıkan her türlü yetmezliği en alt dereceye
indirebilmeyi hedefleyen rehabilitasyon müdahaleleri baş göstermektedir.Günümüzde bu müdahalelerin
tedavi için bir bütünün önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Yöntem
Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın verileri kaynak
kitaplardan ve Google arama motoru gibi arama motorları üzerinden belirlenen anahtar kelimeleri ile
arama yapılarak elde edilmiştir.
Bulgular
Dünyada fizik tedavi mesleğinin tarihçesi oldukça eski olduğu görülmektedir. M.Ö. 5. Yy da
özellikle düşünürler tarafından masaj, manuel bazı teknikleri ve su ile tedavi hastalar üzerine
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yapılmaktadır bu şekilde tarihte yer alan ilk uygulayıcılar olarak tarihte yerlerini almışlardır.
Fizyoterapinin mesleki tarihçesi oldukça eskilere dayanmasına rağmen, modern olarak gelişimi
19. yüzyılda Amerika’da başlamıştır. Gelişmeler sonrasında yaşanan salgınlar ve savaşlar mesleğin daha
da değerli ve gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu olayların en başında yer alan Poliomyelit salgını ve
1. Dünya Savaşının olması sonucu fizyoterapiye olan ihtiyaç artmıştır ve gelişimi için önemli bir basamak
olmuştur. Bu şekilde modern fizyoterapi yöntemleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Tartışma ve Sonuç
Türkiye’de fizyoterapi mesleği, Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Hacettepe Üniversitesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 1961 yılında kurulmasıyla başlamıştır. Uzun yıllar tek başına
mesleği geliştiren Hacettepe Üniversitesi’ne daha sonrasında İstanbul üniversitesi, Dokuz Eylül
üniversitesi, Dumlupınar üniversitesi, Başkent üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi eşlik
etmiştir. Şu anda ise toplamda Türkiye ‘de süreç 20. Yy. da daha hızlı sürmektedir. Gelişim görüldükçe
özelleşmeler ortaya çıkmaktadır. Bu özelleşmiş alanların ilki ortopedik rehabilitasyondur bunu takiben
kardiyak rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon gibi alanlarda spesifik gelişimler gösteren
fizyoterapistlerin yetişme olanakları ortaya çıkmıştır. Günümüz de ise özelleşmeler daha artmaktadır
geriatrik rehabilitasyon, sporda fizyoterapi benzeri alanında uzmanlaşmalar görülmektedir. Rehabilite ve
fiziksel gelişim için önem arz eden bir meslek gurubu olarak sağlık dünyasında yerini almaktadır.
Tarihçede yer verilen ve mesleğin ilerlemesinde etkin rol oynayan birtakım etkenler bulunmaktadır. Bu
etkenlerin iyi bilinmesi gerekir ayrıca mesleğin ileride de profesyonel anlamda gelişim gösterebilmesi için
etkili olmasında rol oynayacaktır. Bunların dışında tarihçe, fizyoterapi mesleğine sahip olan
fizyoterapistlerin mesleki düzeyde eğitim prensiplerini belirleyerek tartışabilmek, klinik anlamda ve
akademik gelişimlerini göstermesi bakımından yenilikleri ortaya çıkarabilmek ve bu gelişimlerin tarihi
temellerle desteklenip daha da sağlamlaştırabilmek bakımından önem arz eden bir faktördür mesleğin
tarihçesi. Tarihçenin bilinmesi sadece fizyoterapistlere katkı sağlamamaktadır. Ayrıca topluma mesleği
tanıtabilmek, toplumsal sağlığın korunabilmesinde ve sağlık için yapılan harcamaların azaltılabilmesinde
stratejileri oluşturanlara fizyoterapinin değerini ve topluma katkısını gösterebilmek ve hastalıkların
tedavisindeki mesleki etkinliği ve yeterliliği ortaya çıkarabilmek için etkin ve gerekli bir yönlendirici
faktördür.
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Abstract No: 38 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
Süleymaniye Madrasa (1555) has an important place in history as an institution where health
education was made in the Ottoman period. Hegimbaşı, considered as an important authority in the
Ottoman administration, has been regarded as one of the important institutions inherited from the
Seljuks which made a great contribution to the maintenance of health education. At Enderun Mektebi
Hastanesi founded in Galata Palace, three elderly women were assigned as "Ana" to look after sick
patients and the bases following the work flow were defined as Patient Master. Watching the
development of nursing in Europe carefully Besim Ömer Pasha joined the Red Cross Conference in
London in 1907 as a Turkish delegate. Besim Ömer Paşa, who was influenced by the importance given to
Konferansta and Nightingale, decided to apply the method applied in the training of patient caregivers
in Japan in Istanbul. Besim Omer Pasha, Volunteer Patient Care Course was opened in 1911 and the
daughters of well-known families of Istanbul were taken this course. Muslim Turkish women
participated in the Balkan War (1912) for the first time in the care of wounded soldiers. Care is as
important as the treatment of patients in this period and it is accepted that women are more effective
in this regard. Nurses serving in a wide range of areas, from preventive services to surgical
interventions, have an important place in the health field at every moment of patient care and
treatment. It has been emphasized by the senior citizens of the state that the importance of the team
work within the modern health understanding of the nurses and it is stated that the nurses should have
a very good health education. Thus, the importance of nursing, patient care and health education in the
society is understood. In 1920, for the first time in our country, a nursing school affiliated to Admiral
Bristol Hospital was opened. The duration of the training was initially two years and six months, then
three years later and four years in 1957, and was approved by the Ministry of National Education and
earned a vocational high school diploma. The first nursing school opened in the Republican era is the
Kızılay Nursing School. The duration of the training was two years and three months and these were the
requirements of being literate, literate, good moral and bodily. In 1936, this school started to take
secondary school graduates and the duration of education was increased to three years. In 1958, this
school was extended to four years. In 1946, Health Care Vocational High Schools (SML) were established
to meet the needs of the Ministry of Health and Social Assistance, the inpatient treatment institutions.
These schools, which take secondary school graduates, lasted three years until 1958 and four years after
1958. Nursing assistant courses provided a one and a half year theoretical and practical training for
women between the ages of 18 and 30 in 1957 and these courses were closed in 1967. One of the
elements necessary for a job to be recognized as a professional profession is "long-term, comprehensive
and effective training". The first college opened at the university level in our country was the Ege
University School of Nursing (HYO), which opened in 1955. This school is also regarded as the first
nursing school in Europe to be opened at university level. HYO opened in Ege University in 1961,
Hacettepe in Ankara and Florence Nightingale in Istanbul. These schools have made important
contributions to the development of nursing education and occupation. Atatürk and Cumhuriyet
Universities opened their Vocational Schools in 1982. Gulhane Military Medical Academy (GATA) hyo in
1985. "Active duty Military Nurse" was opened to train. This is of particular importance for nursing
existence of the school. In later years, the Marmara, Dokuz Eylul, Gazi University in hyo were opened.
Today, Turkey ' there are 7 nursing faculties, 13 nursing schools, 72 health schools and nursing colleges
have 135 teaching members (assistant professors, associate professors and professors), totaling 3089
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students according to the data of 2002. In the last ten years, 5605 undergraduate, 461 graduate and
There are 148 graduate students, and 511 educators (lecturers, research assistants) and 44 faculty
members (assistant professors, associate professors and professors) are working in health colleges.This
article examines the journey of nursing in history to become a professional profession in our country IR.
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Bildiri No: 38 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Süleymaniye Medresesi (1555) Osmanlı dönemindeki sağlık eğitiminin yapıldığı kurum olarak
tarihte önemli yer tutmaktadır. Osmanlı yönetiminde önemli bir makam sayılan hekimbaşılık sağlık
eğitiminin sürdürülmesine büyük katkı sağlamış, Selçuklulardan miras alınan önemli kurumlardan biri
olarak kabul edilmiştir. Galata Sarayı’nda kurulan Enderun Mektebi Hastanesi’nde, hasta gençlere
bakmak üzere “Ana” ismiyle üç ihtiyar kadın görevlendirilmiş ve iş akışını takip eden üsleri Hastalar
Ustası olarak tanımlanmıştır. Avrupa’da hemşireliğin gelişimini dikkatle izleyen Dr. Besim Ömer Paşa,
1907’de Londra’daki Kızılhaç Konferansı’na Türk delegesi olarak katılmıştır. Konferansta ve Nightingale’e
verilen önemden etkilenen Besim Ömer Paşa, Japonya’da hasta bakıcı yetiştirilmesinde uygulanan
yöntemi, İstanbul’da uygulamaya karar vermiştir. Besim Ömer Paşa tarafından, 1911 yılında Gönüllü
Hasta Bakıcılık Kursu açılmış ve İstanbul’un tanınmış ailelerinin kızları bu kursa alınmıştır. Süresi altı ay
olan bu kurstan sonra Müslüman Türk kadınları ilk kez Balkan Savaşı’nda (1912) yaralı askerlerin
bakımına katılmışlardır. Bu dönemde hastaların tedavisi kadar bakımı da önemlidir ve bu konuda
kadınların daha etkili olduğu kabul edilmiştir. Hasta bakımı ve tedavisinin her anında, koruyucu
hizmetlerden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir alanda hizmet veren hemşireler sağlık alanında
önemli yer tutmuştur. Dönemin devlet büyükleri tarafından hemşirelerin modern sağlık anlayışı
içerisinde ekip çalışmasının önemini vurgulanmış ve hemşirelerin çok iyi bir sağlık eğitimi alması gerektiği
belirtilmiştir. Böylelikle toplumda hemşirelik ile hasta bakımı ve sağlık eğitiminin önemini kavranmıştır.
Ülkemizde ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Eğitim süresi
başlangıçta iki yıl altı ay iken, daha sonra üç yıla ve 1957 de dört yıla çıkarılarak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanarak meslek lisesi denkliği kazanmıştır. Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemşire
okulu ise, Kızılay Hemşire Okulu'dur. Eğitim süresi iki yıl üç ay olan bu okula, okur-yazar, iyi ahlak sahibi
ve bedenen sağlam olma şartları aranmıştır. Bu okula 1936 yılında ortaokul mezunları alınmaya
başlanmış ve eğitim süresi üç yıla çıkarılmıştır. Bir dönem bu şekilde eğitim veren okul 1958'de dört
yıllığa çıkarılmıştır. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını
karşılamak üzere 1946 yılında Sağlık Meslek Liseleri (SML) açılmıştır. Ortaokul mezunlarını alan bu
okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar üç yıl, 1958'den sonra dört yıl olmuştur. Hemşire yardımcısı
kursları 1957 yılında 18-30 yaş arasındaki kadınlara bir buçuk yıl kuramsal ve uygulamalı eğitim vermiş ve
1967 yılında bu kurslar kapatılmıştır. Bir işin profesyonel meslek olarak kabul edilmesi için gerekli
unsurlardan biri “uzun süreli, kapsamlı ve etkin bir eğitim” gerektirmesidir. Ülkemizde üniversite
düzeyinde açılan ilk yüksekokul 1955 yılında açılan Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuludur (HYO). Bu
okul, Avrupa'da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okulu olarak kabul edilmektedir. Ege
Üniversitesi’nde açılan HYO'nu, 1961 yılında Ankara'da Hacettepe ve İstanbul'da Florence Nightingale
HYO’ları izlemiştir. Bu okulların hemşirelik eğitiminin ve mesleğinin gelişmesine önemli katkıları
olmuştur. Atatürk ve Cumhuriyet Üniversiteleri’nde 1982 yılında HYO’ları açılmıştır. Gülhane Askeri Tıp
Akademisi (GATA) HYO’ları 1985 yılında “Muvazzaf Askeri Yüksek Hemşire" yetiştirmek üzere açılmıştır.
Bu okulun varlığı hemşirelik için ayrı bir önem taşımaktadır. Daha sonraki yıllarda Marmara, Dokuz Eylül,
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Gazi Üniversiteleri HYO’ları açılmıştır. Bugün Türkiye’de yedi hemşirelik fakültesi, 13 hemşirelik
yüksekokulu, 72 sağlık yüksekokulu bulunmaktadır. Hemşirelik yüksekokullarında 2002 yılı verilerine göre
135 öğretim üyesi (yardımcı doçent, doçent ve profesör), toplam 3089 öğrenci bulunmaktadır. Son on
yılda hemşirelik yüksekokullarından; 5605 lisans, 461 Yüksek Lisans ve 148 doktora öğrencisi mezun
olmuştur. Sağlık yüksekokullarında ise, 511 eğitimci (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ve 44 öğretim
üyesi (yardımcı doçent, doçent ve profesör) görev yapmaktadır. Bu makale ülkemizde tarih içinde
hemşireliğin profesyonel bir meslek olma yolculuğunu ele almaktadır.

535

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Historical Development Process Of Nursing
Enver Caner1, Muhammed Yıldız1, Uçar Küçük1, Galip Usta1
1
Artvin Çoruh Üniversitesi

Abstract No: 53 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
İntroduction
As in all professions, the nursing profession is born from social necessities. The history of nursing
begins with the existence of mankind. It is accepted that the modern sense of nursing begins with the
care given by Florence Nightingale to British and Turkish soldiers during the Crimean War (1854 - 1856).
Method
Our study was planned as a descriptive study. The data of the study was obtained from the
source books and by searching through the Google search engine.
Results
The history of the nursing profession in the world seems to be quite old. People throughout the
history of mankind have been trying to heal patients with diseases. It is difficult to find the roots of the
development of the nursing profession. The reason for this is that medical nursing and other healthcare
professions have come from the same root. B.C. Some of the nursing practices were found in an ancient
Indian book of 3500 years. The industrial revolution following the enlightenment movement in the 17th
and 18th centuries is one of the most important factors influencing the development of the nursing
profession, with the increasing population and urbanization movement. Acceleration of industrial
development, urbanization; Freedom, ideas and events that developed in the name of human and
women's rights, wars were the basis for the rebirth of nursing. Nursing has entered the contemporary
nursing period with Florence Nightingale, which has grown up in this changing environment. The
definition of nursing was first made by Florence Nightingale in 1859. According to this definition,
nursing; is to bring the individual to the best position so that nature can be effective on the individual in
the best possible way. Patient care from nursing practices has not been turned into a profession until
the 19th century.
Discussion and Conclusion
The development of nursing in Turkey in the modern sense began with the First World War.
Professor Dr. Besim Ömer Akalın Pasha has warned the Red Crescent Society that the country needs to
become a nursing profession and stated that it is necessary to open a nursing school. The Red Crescent
Society allocated a 6 month volunteer nursing course in the Kadırga district in Istanbul. He then began
formal nursing education in 1911. Volunteers with nursing course opened in 1912, the first step has
been taken nurse education in Turkey. In the modern sense, the development of nursing has taken a
very long time, even if we try to fulfill patient care roles with great devotion during wars and social
structuring. In 1920, Admiral Bristol Nursing School was opened for the first time by American Hospitals.
The first national nursing school in the country was founded in 1925 by Prof. Dr. Besim Omer
Pasha's studies and Red Crescent Nursing School opened in Istanbul. The Kızılay Nursing School has
accepted girl students who have graduated from elementary school and then secondary school. It is a
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free boarding school with a duration of 2 years and 3 months. The first graduates were appointed as
head nurses and in 1946 the opening of the schools affiliated to the Ministry of Health initiated the
work of the state to take over the profession and to acquire professional identity. After all these years,
Turkey's Ministry of Health and Social Welfare in many cities due to other institutions and organizations
under the name Medical College of nurses, laboratory assistants, midwives schools were opened. These
schools were later called "Health Vocational High School". The Health Vocational High School has
received young girls who have completed secondary school and have been educated for 4 years. In
1985, "Nursing Programs" were opened in Vocational Schools with a duration of 2 years to meet the
needs of the country's nurses and to lead the nursing education to be based on the language. In order
to increase productivity in health services and educate members of professions in accordance with
international norms, vocational high schools in nursing departments and vocational schools in nursing
were converted into 4-year colleges by closing the departments of midwives and health officers. In this
way, "Health School" was opened to educate nurses, midwives and health officers at universities. Today,
nursing education continues to be provided in health schools and health sciences faculties.
Resources
DOĞAN, Ş. Ö. A. A. N. HEMŞİRELİK TARİHİ, EĞİTİMİ ve GELİŞİMİ Dr. Şeyda ÖKDEM* Uzm. Aysel
ABBASOGLU* Uzm. Nevin DOĞAN* Hasta bakımının geçmişi eski çağlara kadar uzanmaktadır. Neolitik
zamandan kalma iskeletler üzerinde amputasyon, diş çekimi ve kafatasının cerrahi olarak açıldığını
gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Hemşirelik, başlangıçta toplumun gereksinmelerini yerine getirmek ve
hasta yada güçsüz durumda olan bireylere bakım vermek için geliştirilmiştir. Bu nedenle bakım
yöntemleri de insanların hastalık nedenleri.
Akdur, R., & Aydın, E. (2003). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara, Songür Yayınları.
Demirsoy, N. (2017). CUMHURİYET DÖNEMİ İLK DİPLOMALI TÜRK HEMŞİRELERDEN BİRİ “ESMA
DENİZ İBRAHİM”. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi, 1(1).
Egenes, K.J. ( 2009 ) Issues and Trends in Nursing: Essential Knowledge for Today and Tomorrow
“History of Nursing,Chapter 1” (Ed.Gayle Roux; Judith A. Halstead) , Jones and Bartlett Publishers LLC.
p.1-26
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Giriş
Tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelik mesleği de toplumsal gereksinimlerden doğmuştur.
Hemşirelik tarihi insanlığın var oluşuyla başlar. Ancak modern anlamdaki hemşireliğin Kırım Savaşı (1854
- 1856) sırasında, Florence Nightingale’nin İngiliz ve Türk askerlere selimiye kışlasında verdiği bakım ile
başladığı kabul edilmektedir.
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Yöntem
Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın verileri kaynak
kitaplardan ve Google arama motoru üzerinden belirlenen anahtar kelimeler ile arama yapılarak elde
edilmiştir.
Bulgular
Dünyada hemşirelik mesleğinin tarihçesi oldukça eski olduğu görülmektedir. Tüm insanlık tarihi
boyunca hastalarla ilgilenen hastalığı iyileştirmeye çalışan insanlar olmuştur. Hemşirelik mesleğinin
gelişiminin köklerini bulmak zordur. Bunun nedeni, tıp hemşirelik ve diğer sağlık bakım mesleklerinin
aynı kökten çıkmış olmasıdır. MÖ. 3500 yıllarına ait eski bir Hint kitabında bazı hemşirelik uygulamalarına
rastlanmıştır. 17 ve 18 yüzyıllarda aydınlanma hareketi ardından gelen sanayi devrimi artan nüfus ve
kentleşme hareketi hemşirelik mesleğinin gelişimini etkileyen en önemli faktörler arasındadır.
Endüstriyel gelişimin hızlanması, kentleşme; özgürlük, insan ve kadın hakları adına gelişen fikir ve olaylar,
savaşlar hemşireliğin yeniden doğuşuna temel oluşturmuştu. Bu değişim ortamında yetişen Florence
Nightingale ile hemşirelik çağdaş hemşirelik dönemine girmiştir. Hemşireliğin tanımını ilk olarak 1859
yılında Florence Nightingale tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre hemşirelik; doğanın birey üzerine en
iyi şekilde etkin olabilmesi için bireyin en iyi duruma getirilmesidir. Hemşirelik uygulamalarından olan
hasta bakımı 19. yüzyıla kadar bir mesleğe dönüştürülememiştir.
Tartışma ve Sonuç
Türkiye’de modern anlamda hemşireliğin gelişimi I. Dünya Savaşı ile birlikte başlamıştır. Prof. Dr.
Besim Ömer Akalın Paşa Kızılay Cemiyetini uyararak, ülkenin hemşirelik mesleğine olan ihtiyacı dile
getirmiş ve bir hemşire okulunun açılmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Kızılay cemiyeti İstanbul’da
Kadırga semtinde Kadırga hastanesinde 6 ay süreli gönüllü hastabakıcı kursu için ödenek ayırmıştır.
Bunun ardından 1911’de formal hemşirelik eğitimine başlamıştır. 1912’de açılan Gönüllü Hastabakıcılık
Kursu ile Türkiye’de ilk kez hemşire eğitimine adım atılmıştır. Savaşlarda ve toplumsal yapılanmanın
içinde hasta bakıcılık rollerini büyük özveriyle yerine getirmeye çalışsalar da modern anlamda
hemşireliğin gelişimi çok uzun zaman almıştır. 1920’de ilk olarak Hususi Amerikan Hastanelerine bağlı
Amiral Bristol Hastabakıcı Dershanesi açılmıştır.
Ülkenin ilk ulusal hemşirelik okulu 1925’te Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın çalışmaları ile
İstanbul’da açılan Kızılay Hemşire Okulu’dur. Kızılay Hemşire Okulu, önceleri ilkokul sonra da ortaokul
mezunu kız öğrencileri kabul etmiştir. Eğitim süresi 2 yıl 3 ay olan parasız yatılı bir okuldur. İlk mezunlar
başhemşire olarak atanmış, 1946 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı okulların açılması ile mesleğe devlet
tarafından sahip çıkılması ve mesleki kimlik kazanılması bu konuda çalışmaları başlatmıştır. Bu yıllardan
sonra Türkiye’nin pek çok şehrinde Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlara bağlı
Sağlık Koleji adı altında hemşire, laborant, ebe okulları açılmıştır. Bu okullar daha sonra “Sağlık Meslek
Lisesi” olarak adlandırılmıştır Sağlık Meslek Liselerine, ortaokulu bitiren genç kızlar alınmış ve 4 yıllık
eğitim verilmiştir. 1985 yılında ülkenin hemşireye olan gereksinimini karşılamak ve hemşirelik eğitiminin
liseye dayandırılmasına öncülük etmek amacıyla eğitim süresi 2 yıl olan Meslek Yüksekokullarında
“Hemşirelik Programları” açılmıştır. Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak ve meslek mensuplarının
uluslararası normlara uygun şekilde yetiştirilmesi amacıyla 1996 yılında Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik
Bölümleri ve hemşirelikte önlisans eğitimi veren yüksekokulların, ebelik ve sağlık memurluğu bölümleri
kapatılarak, 4 yıllık yüksekokullara dönüştürülmüştür. Böylece üniversitelerde hemşire, ebe ve sağlık
memuru yetiştirmek üzere lisans düzeyinde eğitim veren “Sağlık Yüksekokulu” açılmıştır. Günümüzde de
sağlık yüksekokullarında ve sağlık bilimleri fakültelerinde hemşirelik eğitimi verilmeye devam
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edilmektedir.
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ABBASOGLU* Uzm. Nevin DOĞAN* Hasta bakımının geçmişi eski çağlara kadar uzanmaktadır. Neolitik
zamandan kalma iskeletler üzerinde amputasyon, diş çekimi ve kafatasının cerrahi olarak açıldığını
gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Hemşirelik, başlangıçta toplumun gereksinmelerini yerine getirmek ve
hasta yada güçsüz durumda olan bireylere bakım vermek için geliştirilmiştir. Bu nedenle bakım
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It is a type of minimally invasive surgery. “Minimally invasive” means that instead of operating on
patients through large incisions, it is used miniaturized surgical instruments that fit through a series of
quarter-inch incisions. These miniaturized instruments are mounted on three separate robotic arms,
allowing the surgeon maximum range of motion and precision. The surgeon controls these instruments
and the camera from a console located in the operating room. Robotic surgery provide to surgeon
better, more detailed 3-D view of the operating site than the human eye can provide. Because of the
console’s design, the surgeon’s eyes and hands are always perfectly aligned with his view of the surgical
site, minimizing surgeon fatigue.
Robotic surgery has successfully addressed the limitations of traditional laparoscopic and
thoracoscopic surgery, thus allowing completion of complex and advanced surgical procedures with
increased precision in a minimally invasive approach. Surgeons who use the robotic system find that for
many procedures it enhances precision, flexibility and control during the operation and allows them to
better see the site, compared with traditional techniques. Using robotic surgery, surgeons can perform
delicate and complex procedures that may have been difficult or impossible with other methods.
Often, robotic surgery makes minimally invasive surgery possible. The benefits of minimally
invasive surgery include: Fewer complications such as surgical site infection, less pain and blood loss,
quicker recovery, smaller, less noticeable scars, very small incisions, less trauma on the body, minimal
scarring.
Science and technology are advancing at an incredible pace and a critical analysis of these new
developments is the responsibility of the perioperative nurse. Nurses, as members of the robotic
surgical team, must demonstrate a very good level of professional knowledge, and be an expert in
robotic technology. This is demonstrated by playing a key role in data collection, analysing trends and
outcomes, and identifying safety issues. The operating theatre nursing staff has an important
responsibility to work following best-practice rules. To analyse periodically their roles and skills is an
effective instrument to improve everyday practice. When we look at the responsibilities of robotic
surgery in the theatre, nurses make sure the large robotic equipment is set up correctly in the operating
room. The patient has to be positioned a certain way depending on what surgery will be performed.
Accurate patient positioning, careful padding of all pressure points, and appropriate application of antiskid materials therefore are paramount for preventing neuromuscular injuries. Surgeons use different
tools attached to the robot’s arms depending on the type of surgery: nurses have to make sure the
proper tools are ready to go. Because of the technology, nurses must think of different ways of doing
things, to provide the best patient care. During the procedure, the action taking place in the patient’s
body is displayed on a high-definition monitor in the operating room. Our goal in writing this review is to
provide information about robotic surgery and nurses responsibilities on it.
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Abstract
The occupational risks faced by the health care workers vary according to the division of
occupations and occupation. Employees in radiology and nuclear medicine departments are exposed to
radiation risk (Saygun 2012). Apart from the effects of radiation known to everyone, there are also the
effects of long-term low dose use in surgery (Saygın and others 2011). Devebakan and Paşalı (2015)
emphasize that emergency and radiology workers mention the conditions for providing employee safety
in the hospital more negative than other colleagues. Balsak (2014) notes that the most common
complaints in radiology unit workers are related to hair loss and eye diseases; one third of the
participants have an eye problem. Similarly, other studies also have addressed the eye problem in
health care workers exposed to ionizing radiation (Hammer et al., 2013). Thyroid disease is also among
the diseases that radiology workers encounter (Puzzled 2010). When such problems are taken into
consideration, the importance of radiation safety applications arises in the radiology departments.
Objective
The purpose of this study is to determine the level of knowledge of the students who are interns
in the radiology unit in Medical Imaging Technician Program.
Method
The population of the research is composed of students who work in a research hospital (N = 32)
and a university hospital (N = 105) in the radiology department in Trabzon. In the analysis of the data,
descriptive statistical methods, significance test of difference between two means, one way analysis of
variance (ANOVA) and Tukey test were used. Analyzes were conducted on a question-by-case basis
because the questionnaire measures different aspects of employee safety information level and is not a
factor.
A three-part questionnaire form was used as data collection tool in the research. Questionnaires
were formed in the form of a five-level Likert Scale (1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree). In the
first part of the questionnaire, 27 questions were asked in order to measure the level of awareness of
students about working safety. In the second part of the questionnaire, questions about the current
situation were asked; participants were asked to respond in the form of "yes", "no" and "no
information". In the last part of the questionnaire, there are 6 questions to measure personal and
demographic information.
Findings
In the five-level Likert Scale formed questionnaire about the level of employee safety
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information, participants were found to give the highest average to "occupational illnesses seen in
employees" expression (3,78 ± 1,295). This expression is followed by "employees get infected"
expression (3,49 ± 1,126). In general, it is observed that the average of the scores given to the level of
working security information falls from 3,78 to 2,34. In regarding to the findings of the study, it was
determined that the lowest level of participants gave the expression "social and cultural activities are
organized in order to reduce psychological pressure in employees" (2,34 ± 1,192). It is believed that if
the employee is aware of working with a hospital management that can reduce the financial and
spiritual fatigue they encounter in business life, this situation will contribute to the work performance.
Ergonomics is important in the working environment in order to be able to protect the health of the
health workers who serve for the human health which is stressful and impossible to be replaced.
Discussion and Conclusion
In the study, it was determined that the level of knowledge and awareness of the Medical
Imaging Techniques program students who had internship in the Radiology department in the hospitals
is moderate level in terms of employee safety in the institutions. It has been determined that the level
of knowledge of safety working in hazardous substances, carcinogenic-mutagenic substances, violence,
allergenic substances, noise, communication and ergonomics is lower than the level of radiation
knowledge. It should be aimed to raise the level of knowledge and awareness with the help of regular
checks (surveys, observations, etc.). Particularly, it is thought that the audits, orientation and awareness
trainingcanbebeneficial.
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Özet
Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları meslek riskleri, çalıştıkları bölüme ve mesleğe göre değişiklik
göstermektedir. Radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışanlar radyasyon riskine maruz kalmaktadır
(Saygun 2012). Radyasyonun herkes tarafından bilinen etkileri dışında, cerrahide uzun dönem düşük doz
kullanımından dolayı ortaya çıkan etkileri de bulunmaktadır (Saygın ve diğerleri 2011). Devebakan ve
Paşalı (2015), acil ve radyoloji çalışanlarının hastane ortamındaki çalışan güvenliğini sağlama koşullarını
diğer meslektaşlarına nazaran daha olumsuz değerlendirdiklerini vurgulamaktadır. Balsak (2014),
radyoloji birimi çalışanlarında en çok şikâyet edilen sorunların saç dökülmesi ve göz hastalıkları ile ilgili
olduğunu belirtmekte; katılımcıların üçte birinin göz problemi yaşadığını ifade etmektedir. Benzer
şekilde, başka çalışmalarda da iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarında oluşan göz
sorununa değinilmektedir (Hammer et al. 2013). Tiroid hastalığı da radyoloji çalışanlarının karşılaştığı
hastalıklar arasındadır (Şaşkın 2010). Bu tür sorunlar dikkate alındığında, radyoloji birimlerinde çalışan
güvenliğine yönelik uygulamaların önemi ortaya çıkmaktadır.
Amaç
Bu çalışmanın amacı radyoloji biriminde staj yapan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı
öğrencilerinin çalışan güvenliğine yönelik bilgi düzeylerini belirlemektir.
Yöntem
Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde bir araştırma hastanesi (N=32) ve bir üniversite hastanesinin
(N=105) radyoloji biriminde staj yapan öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistiksel yöntemler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve
Tukey testi kullanılmıştır. Ölçekteki sorular, çalışan güvenliği bilgi düzeyinin farklı yönlerini ölçtüğünden
ve faktörleşme olmadığından analizler soru bazında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket
soruları, 5’li Likert şeklinde oluşturulmuştur (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum).
Anketin birinci bölümünde öğrencilerin çalışan güvenliğine yönelik farkındalık düzeylerini ölçmek
amacıyla 27 soru sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde mevcut durum ile ilgili sorular sorulmuş olup;
katılımcılardan “evet”, “hayır” ve “bilgim yok” şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Anketin son
bölümünde ise, kişisel ve demografik bilgilerini ölçmeye yönelik 6 soru bulunmaktadır.
Bulgular
Çalışan güvenliği bilgi düzeyine ilişkin 5’li Likert şeklinde oluşturulan ankette, katılımcıların en
yüksek ortalamayı “çalışanlarda meslek hastalıkları görülür” ifadesine (3,78±1,295) verdikleri tespit
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edilmiştir. Bu ifadeyi “çalışanlar enfeksiyon hastalığına yakalanır” (3,49±1,126) ifadesi takip etmektedir.
Genel olarak çalışan güvenliği bilgi düzeyine verilen puan ortalamalarının 3,78’ten başlayarak 2,34’e
kadar düştüğü gözlenmektedir. Çalışma bulgularından hareketle, katılımcıların en düşük ortalamayı
“çalışanlardaki psikolojik baskıyı azaltmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir” ifadesine
(2,34±1,192) verdikleri belirlenmiştir. Çalışan iş stresini, iş yaşamında karşılaştığı maddi ve manevi
yorgunluğunu azaltabilecek bir hastane yönetimiyle çalıştığının farkına vardığında, bu durumun çalışma
performansına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Doğası gereği stresli ve ikame edilmesi mümkün
olmayan insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını koruyabilmek için çalışma
ortamında ergonomi önemlidir.
Sonuç
Çalışmada hastanelerin Radyoloji biriminde staj yapan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı
öğrencilerinin çalışan güvenliği bakımından kurumda olup bitenlere yönelik bilgi ve farkındalık
düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Tehlikeli maddeler, kanserojen-mutajen madde, şiddet,
alerjen maddeler, gürültü, iletişim ve ergonomi konularında çalışan güvenliği bilgi düzeylerinin
radyasyon bilgi düzeyine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Düzenli aralıklarla yapılacak kontroller
yardımıyla (anket, gözlem vb.) bilgi ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır. Özellikle
yapılacak denetimlerin, oryantasyon ve farkındalık eğitimlerinin fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
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Today’s healthcare approach is changing rapidly. Technology gives chance healthcare
professionals to remotely access, monitor and manage patient medical needs. Patients are now able to
access their health care providers through video conferencing, instant messaging, email and other forms
of technology. This field, known as telehealth services include health promotions, disease prevention,
diagnosis, consultation, education, and therapy is growing due to the demand for greater access and
convenience in health care. Patients are able to receive web consults, telephone based education and
counseling by telehealth. And also advances in technology allow nurses to interact with patients
remotely. This has led to the term “telenursing” or “telehealth nursing,” that is defined as “the use of
telehealth technology to deliver nursing care and conduct nursing practice. Telenursing is a component
of telehealth that occurs when nurses meet the health needs of patients using information,
communication and web-based systems. Telenursing is not a specialty area in nursing. Telenurses are
able to delivery, management and coordination of care patients with chronic illnesses, provide
counseling, and coordinate care among healthcare providers by telehealth services. Nurses in nearly all
practice settings can provide care at a distance. The American Telemedicine Association says that
“Telehealth nursing is practiced in the home, health care clinic, doctor’s office, prisons, hospitals,
telehealth nursing call centers and mobile units. The advantages to telenursing include: personal
individualized attention, closer monitoring of a patient after hospital discharge, early detection of
complications, increased patient satisfaction, and prevention of re-hospitalization. Telenursing currently
addresses aging populations and chronic disease problems, community and home-based care needs,
geographic health services, access problems, and nursing shortage issues. Also growth in telehealth has
led to several telenursing practice areas as teleICU, teletriage, teletrauma, telestroke, telepediatrics,
telemental health, telecardiology, telehomecare, telerehabilitatio, forensic telenursing. Patients are
benefiting from telenursing services as a convenient, cost effective, healthcare is being provided to
patients in the home care setting. The main focus of the telenurse is to ensure safe, quality, low cost
healthcare services. When we look at the flexibility advantages, about 20 percent of Americans live in
rural areas without easy access to primary care or specialty care. Also telenursing has some
disadvantages these are telenurses may experience include increased stress due to inexperience,
understaffed, or insufficient support. A competent telenurse is required to have clinical expertise and
experience in order to make quick decisions. Patients rely on telenurses to give adequate and up-todate information and teaching related to their disease process and medication regime. Another
disadvantages is from a patient’s perspective is inability to acquire Internet access. Reliable telephone
service would also be a key factor to provide a successful connection with the telehealth services. Lack
of technological expertise along with the possibility of equipment failure may result in a patient’s
negative experience with virtual nursing care. In this reviewed it explained that the what is telehealth,
its relation with nursing and its effects on health system.
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Introduction
Forgetfulness is defined as a memory lapse or inability to retrieve information stored in the
brain.
Although it can be a normal part of the aging process, it can also be a symptom of diseases or
conditions or a side effect of medication and procedures. [1]
Brain is one of the most complex part of the human body which is responsible for extremely
complicated processed such as
storing memories and reutilise them later. The memories are extremely vital as they are the
foundation of the learning. For example, a person who forgets how to eat can suffer malnutrition (food
loss) in the long run. In a deeper sense, the memories help us to enrich our lives, to connect more with
our feelings, to build relationships with others and to reveal our identities. [2]Common causes of
forgetfulness include aging, side effects of medications, trauma, vitamin deficiencies, cancer in the brain
and brain infections, as well as various other disorders and diseases. Stress’ overwork, not taking
enough rest and persistent distractions can interfere with the short-term memory. [3,4]
Purpose
In this study, the forgetfulness test was applied to the MR staff working in hospitals with the aim
of determining the effect of Magnetic Field on forgetfulness.
In the forgetfulness test, the orientation of the subject personnel, their knowledge about
themselves and their surroundings, their knowledge of current events, attention, short-term memory
and learning, long memory, reasoning, arithmetic skill, abstraction-abstract thinking skill, complex visual
perception and structuring skill, praxic skill were reviewed.
Method
The research was conducted in 4 randomly selected hospitals in Trabzon, TR. A total of 30
personnel, 20 female and 10 male, participated in the study. In the tests to determine the effect of
magnetic field on forgetfulness; the forgetfulness of the subject MRI personnel was scored on the scale
of 100 as 100 was the highest and 1 was the lowest. The average score of the selected non-exposed
subjects was calculated as 6.85. The subject MRI personnel’s forgetfulness levels were classified as
follows: 6.85-10 points was 3 degree forgetful, 10-20 points was 2 degree forgetful, and 20 and above
was 1 degree forgetful.
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The questions asked in the tests consist of Mental Analysis, Short-term memory, Reasoning Test,
Arithmetic Skill Test, Abstraction Test, Culture level test and personal questions. The test of the effects
of magnetic field on forgetfulness was carried out on 30 selected subjects who do not work anywhere to
be exposed of MRI and have any risk of forgetfulness and who are also equivalent to the subject 30 MRI
personnel in terms of age average and cultural level. Analysis were scored based on the non-exposed
subjects.
Findings
The subject personnel’s working periods are calculated according to test data and determined to
vary from 1 month to 21 years. Although working conditions and periods of the non-exposed subjects
were not stated, it was ensured that the non-exposed subjects were not working more than the subject
MRI personnel. Hence by eliminating work-related depression and fatigue, it was aimed to collect better
results. The average age of the subject MRI personnels was calculated as 20,56. The non-exposed
subjects were chosen in parallel to this average. Therefore it was concluded that effects of forgetfulness
were not related to age. The subject personnel’s forgetfulness scores were calculated to vary from 4,45
points to 23,15 points. The average score of the selected non-exposed subjects was calculated as 6.85
and it was determined to be 3.degree forgetful.
Discussion and Conclusion
It is important to take social and cultural status of the subject into consideration for orientation
and personal information as well as general information during the assessment. For attention function,
successful repetition of 5-number string could be considered a reasonable threshold.
Nevertheless if the subject could only repeat 4-number string, this could be the indication of a
mild forgetfulness. The subject’s inability to repeat the numbers could be taken as damage to
concentration ability rather than instant memory deterioration. Impairment in mental control function
also depends on deterioration in mental tracing skills and concentration difficulties of the subject.
Patient’s ability to recall less words compared to a normal person at the same age and educational level
shows that they have difficulties with maintaining their attention and forming inner strategies.
Source
1. Wiliam C. (2016) What is forgetfulness? , Wiliam C. (2016)

https://www.healthgrades.com/right-care/brain-and-nerves/forgetfulness
2. Hrenchir T. (2015) Top 8 Causes of Forgetfulness https://www.newsmax.com/FastFeatures/MemoryForgetfulness-Causes-Health/2015/03/11/id/629575/
3. Kirshner HS. Approaches to intellectual and memory impairments. In: Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J,
Mazziotta JC, eds. Bradley's Neurology in Clinical Practice.
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Giriş
Unutkanlık, hafıza kaybı veya beyindeki kayıtlı bilgiyi bulamama olarak tanımlanabilmektedir. Her
ne kadar yaşlanma sürecinin normal bir parçası olsa da aynı zamanda hastalıkların ve bazı durumların bir
belirtisi olabilmekte ya da ilaçların bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilmektedir [1].
Beyin, anıların depolanması ve sonra tekrar kullanılması gibi son derecede karmaşık süreçlerden
sorumlu olan, vücudun en kompleks parçalarından biridir. Anılar, öğrenmenin temeli olduğu için son
derece önemlidir. Örneğin, nasıl yemek yendiğini unutan bir kişi uzun vadede malnütrisyondan (besin
kaybı) muzdarip olabilir. Daha derin anlamda, anılar hayatımızı zenginleştirmeye, duygularımıza daha
fazla bağlamamıza, başkalarıyla ilişkiler kurmamıza ve kimliklerimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı
olmaktadır [2]. Unutkanlığın yaygın nedenleri yaşlanma, ilaçlardan kaynaklanan yan etkiler, travma,
vitamin eksiklikleri, beyindeki kanser ve beyindeki enfeksiyonların yanı sıra çeşitli diğer bozukluk ve
hastalıklar olabilmektedir. Stres, fazla çalışma, yeteri kadar dinlenememe ve kalıcı dikkat dağıtıcı şeyler
kısa süreli belleğe müdahale edebilmektedir [3,4].
Amaç
Bu çalışma Manyetik Alanın Unutkanlık üzerine etkisini belirlemek amacı ile hastanelerde çalışan
MR personellerine unutkanlık testi uygulanmıştır. Unutkanlık testinde, test yapılan personelin
oryantasyonunu, kendisi ve çevresi hakkındaki bilgisini, güncel olaylardan haberdarlığı, dikkati, kısa süreli
belleği ve öğrenmesi, uzun süreli belleği, muhakemesi, aritmetik becerisi, soyutlama-soyutta düşünme
becerisi, karmaşık görsel algısı ve yapılandırma becerisi, praksi becerisi gözden geçirilmiştir.
Yöntem
Araştırma Trabzon ilinden rasgele seçilen 4 hastane de gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 20 kadın
10 erkek olmak üzere toplam 30 MRI personeli katılmıştır. Manyetik alanın unutkanlık üzerine etkisini
belirlemek için yapılan testlerde; testin yapıldığı MRI personeli unutkanlık puanlaması 100 üzerinden
olup en yüksek 100 en düşük 1 olarak sıralanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda sorulara yapılan 100
üzerinden puanlama kapsamında çıkan toplam puanın ortalaması alınmıştır. Örnek olarak seçilen
kişilerin puan ortalaması 6,85 olarak hesaplanmıştır. Unutkanlık testi yapılan MRI personelinin unutkanlık
seviyeleri ortalaması 6,85-10 puan arası çıkanlar 3. Seviye unutkan, 10-20 puan arası çıkanlar 2. Seviye
unutkan, 20 ve üzeri çıkanlar ise 1. Seviye unutkan olarak kabul edilmiştir. Yapılan testlerde sorulan
sorular Mental Analiz, Kısa süreli bellek, Muhakeme Testi, Aritmetik beceri testi, Soyutlama Testi, Kültür
seviyesi testi ve kişisel sorulardan oluşmaktadır [5]. Manyetik alanın unutkanlık üzerine etkisi testi 30
MRI personeline, yaş ortalamalarına, kültürel düzeye eş değer ve MRI dahil herhangi bir yerde
çalışmayan unutkanlık riski bulunmayan örnek 30 kişi üzerinden yapılmıştır. Analizler örnek kişileri baz
alarak puanlanmıştır.
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Bulgular
Test yapılan personelin çalışma süreleri test verilerine göre hesaplamıştır;1 ay ile 21 yıl arasında
değişkenlik gösterdiği analiz edilmiştir. Örnek olarak seçilen 30 kişinin çalışma ortamı ve yılı belirtilmemiş
olup bu kişilerin daha çok çalışmıyor olmasına dikkat edilmiştir. Böylece çalışmaya bağlı depresyon ve
yorgunluk faktörü kaldırılarak daha iyi sonuçlar alınması hedeflenmiştir. Test yapılan personellerin yaş
ortalaması 20,56 olarak bulunmuştur. Bu ortalamaya göre örnek olarak seçilen kişilerin yaş ortalamasına
eş değer tutulmaya çalışılmıştır. Böylece unutkanlık etkisinin yaşa bağlı olmadığı sonucuna varılmıştır.
Test yapılan personelin unutkanlık oranları hesaplanmış olup 4,45 puan ile 23,15 puan arasında
değişkenlik göstermiştir. Örnek olarak seçilen 30 kişiye yapılan testin analiz sonuçlarının ortalaması
alınmış olup ortalama 6,85, 3. Seviye unutkan olarak belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Değerlendirme esnasında, genel bilgi için olduğu kadar oryantasyon ve kendisi hakkında bilgi için
de kişinin sosyal ve kültürel durumunu hesaba katmak gerekir. Dikkat fonksiyonu için, 5 sayılık bir dizinin
tekrarı alt normal sınırda sayılabilir. Ama kişi ancak 4 sayılık diziyi tekrarlayabiliyorsa, bu hafif derecede
bir unutma olabilir. Kişinin bu sayıları tekrarlayamaması anlık belleğindeki bozulmadan değil,
konsantrasyon becerisindeki zedelenmeden ileri gelebilir. Mental kontrol fonksiyonundaki bozulma da
yine kişinin konsantrasyon zorluğuna ve mental iz sürme (zihinden adım adım iz sürme-mental tracing)
becerisindeki bozulmaya bağlıdır. Hastanın kendi yaş ve eğitim düzeyindeki bir normal insana kıyasla
daha az sayıda kelime söyleyebilmesi, onun dikkatini sürdürmede ve içsel stratejiler oluşturmada güçlük
çektiğini bize göstermektedir.
Kaynaklar
Wiliam C. (2016) What is forgetfulness? , Wiliam C. (2016)
https://www.healthgrades.com/right-care/brain-and-nerves/forgetfulness
1. Hrenchir T. (2015) Top 8 Causes of Forgetfulness

https://www.newsmax.com/FastFeatures/Memory-Forgetfulness-CausesHealth/2015/03/11/id/629575/
1. Kirshner HS. Approaches to intellectual and memory impairments. In: Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J,
Mazziotta JC, eds. Bradley's Neurology in Clinical Practice. 6th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Saunders;
2012:chap 6 https://www.docdoc.com/info/condition/forgetfulness/
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551

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Point Of View Of The Students In Vocational School Of Health Services On Functional Foods
Nurhan Gümrükçüoğlu1, Zeynep Köse1, Galip Safa Aktürk2, Kutluhan Çolak2
1
KTU (SHMYO)
2
KTU

Abstract No: 69 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
Introduction
Functional foods are nutrient components and nutrients that provide specific physiological
effects in the body, as well as protection from disease and efficacy in the treatment, and meeting basic
nutritional requirements. These group of products are also defined as special diet foods, medical foods,
neutraceuticals and designed foods [1, 2].
Economic reasons such as increasing public awareness of health day by day, changes in people's
lifestyle, various diseases due to the aging population, and increased fees for disease treatment have
led people to consume health-supporting nutrients. For this reason, in this research, it was aimed to
determine the knowledge levels of KTU VSHS students about functional foods which are frequently
encountered in scientific researches or in the media in healthy nutrition conception.
Method
The population of the research was formed by the students who continued their education in
the academic year of Karadeniz Technical University Vocational School of Health Services between
2017-2018 and it was carried out with 320 students. A 7-part questionnaire developed through
literature search was used in the research [3-5].
SPSS program was used in the questionnaire analyzes. In the analyzes, number percentage
distribution, t-test and chi-square analyzes were used. The value of P below 0.05 was considered
statistically significant.
Findings
63.4% of the students stated that they had heard the term "functional food" before and 36.6%
had never heard the term "functional food". It is observed that the first three functional food products
that students use the most are mineral waters, grain diet biscuits and grain rich cereals. The first three
functional food products that they want to buy in the future respectively are determined to be mineral
water, grain-rich cereals and grain diet biscuits. The three most important features of the health
component that enable students to consume functional food products are: functional foods help
increase healthy gut bacteria, losing weightanddigestion.
The " Students’ attitudes towards to Functional Food" scale measures the perceptions and
attitudes of students towards functional foods, and consists of the extents of "benefit", "necessity",
"trust" and "security". Before the scale sampling was applied, a pilot study was conducted with the
participation of 20 instructors who were identified by convenience sampling method. In the pilot study,
the scale questions were applied to the participants with the face-to-face questionnaire method,
unexplained expressions were determined, and necessary changes were made to make the questions
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more understandable. The final questionnaire form has been applied to the research sample.
According to the t-test analysis, the attitudes of the students who had heard the functional food
term before and had not heard before differed only in the "benefit extent" at the 0.05 significance level.
The level of importance of the benefit extent for the students who have already heard the term
functional food is higher than the level of importance for the students who have never heard the term
functional food.
Discussion and Conclusion
This study tries to develop a general perspective on students' awareness, attitudes and
acceptance of functional foods. In terms of determining the current status of the functional food market
in Turkey and the predictability of future trend is thought to be important to learn this point of view. It is
likely that functional food products that have been scientifically proven to have a positive contribution
to health contribute to reaching a society of healthy individuals. The main point to be noted here is that
the functional food will not create a miracle alone. Especially about the conscious consumption of
functional food products, functional food producers and law enforcement have the important duties.
This research has some limitations. First of all, the fact that the sample covered by the research consists
only of the students who are studying at the Vocational School of Health Services, constitutes a
limitation in the generalization of the research results.
References
1. Ares, G., Gambaro, A. (2007). Influence of gender,age and motives underlying food choice on
perceived healthiness and willingness to try functional foods. Food Quality and Preference, 148-157.
2. Devcich, D. A., Pedersen, I. K., Petrie, K . J. (2006). You eat what you are: Modern health
worries and the acceptance of natural and synthetic additives in functional foods. Food Quality and
Preference, 333-337.
3. Diplock, A. T., Aggett, P.J.,Ashwell, M.,Bornet, F.,Fern, E. B. ve Roberfroid, M. B.İşleten, M.,
Yüceer, Y. K., Yılmaz, E., Mendeş, M. (2007). Consumer attitudes and factors affecting buying decision
for functional foods, Gıda, 32 (1) , 25-32.
4. Korzen-Bohr, S., & O'doherty Jensen, K. (2006). Heart disease among post menopausal
women: Acceptability of functional foods as a preventive measure. Appetite, 46, 152-163.
5. Krystallis, A., Maglaras, G., & Mamalis, S. (2008). Motivations and cognitive structures of
consumers in their purchasing of functional foods. Food Quality and Preference, 19, 525-538.
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Demografik yapıdaki değişim, teknoloji ve sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle insanların yaşam
süresinin uzaması sağlanmıştır. Bir taraftan azalan doğum oranlarıyla beraber genç nüfus artış hızı
azalırken, nüfusun yaşlanması artmaya başlamıştır.
Önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik, sosyal olarak tüm fonksiyonlarda azalma
süreci ile tanımlanan yaşlılık, dünya çapında hızlı bir şekilde artmaktadır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili
göstergelerden biri olan ülkede 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı toplamının bütün nüfusa oranının artması
toplumların yaşlı nüfus oranını göstermektedir. Bu tanımlamaya göre 65 yaş nüfus oranının %4
oranından az olması genç toplumları, %4-7 arasında olması erişkin, %7-10 arası yaşlı, %10 ve üzerinde
olması yaşlı toplumları göstermektedir. Yaşlanma hızının önceki yıllara göre çok daha hızlı bir süreçte
olduğu, 2016 verilerinde dünya nüfusunun %8,7’sini yaşlı nüfusunun oluşturduğu bildirilmektedir. Elde
edilen verilere göre 2050 yılında her beş kişiden birisinin 60 yaş ve üzerinde olacağı ve yaşlı nüfus
sayısının 2 milyar insana ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Türkiye dünyada yaşlı nüfus olarak sıralanan
167 ülke arasından 66. sırada yer alırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılında açıkladığı 2016
verilerine göre %8,3 (6 milyon 651 bin 503 kişi) olup, yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini
kadın nüfus oluşturmuştur. Yine 2016 verilerine göre dünya yaşlı nüfus sıralamasında ülkelere
bakıldığında Japonya %33 yaşlı nüfus ile en yaşlı ülke iken, Türkiye’de %18.1 yaşlı nüfus ile Sinop ili en
yaşlı nüfusa sahip il olmuştur. Yaşlanmayla birlikte gelen yeti yitimlerinin olması, uzun süren sistemik
hastalıklar, yaşam kalitesinin azalması, beslenme sorunları ile yaşlı bireylerin kendine yeterlilik durumları
giderek azalarak bağımlı hale gelmektedir. Yaşlı insanların sağlıklı ve aktif olarak kalmalarını sağlamak bir
lüks değil bir gereklilik olup, yaşlıların sağlığını geliştirmek için öncelikle durum tespiti yapılmalı, program
ve politikalar bu tespite göre şekillendirilmelidir. Literatüre bakıldığında, 21.yüzyılda Herkes İçin Sağlık,
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı (2007), küresel yaşlı dostu kentler ağı, yaşlı dostu
üniversiteler, aktif yaşlanma formları, yaşlılar için çevre sağlığı eylem planı, evde bakım hizmetleri, yaşlı
hizmet merkezleri, emekli aylığı, son yıllarda üniversitelerde gerontoloji ve geriatri alanları gibi birçok
alanda yaşlıları koruyucu, destekleyici, öncelikli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırıcı, sağlıklı ve aktif
yaşlanmayı destekleyici politikalar oluşturulmaktadır. Türkiye’de son yirmi beş yılda yaşam süresi
ortalama 14 yıl yükselmiş ve dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi konumuna gelmiştir. Yapılan
çalışmalarda yaşam süresinin uzamasıyla yaşlılarda, yemek yeme, temel ihtiyaçlarını giderme, alış veriş
yapma, insanlarla ilişki kurma, sokağa çıkma, yürüme gibi en basit ihtiyaçlarını gideremeyecek
durumların yaşanmasına ek olarak yaşlıların %56’sının kronik sağlık sorunları yaşadığını göstermektedir.
Multimorbiditenin artış gösterdiği yaşlılık döneminde düzenli ve kaliteli sağlık hizmeti almak çok
önemlidir. Bu nedenle uluslararası uygulanan politikalarda sağlık hizmetlerine önemli yükümlükler
düşmektedir. Yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması, evde bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, yaşlılık döneminin özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilen uzman sağlık personelinin
yetiştirilmesi, yaşlılara hizmet veren gündüz bakım evler, huzurevi gibi kurumların sayısının ve
niteliklerinin arttırılması ve tüm bunlar için yeterli bütçenin ayrılması gerekmektedir.
Yaşlı sağlığını etkileyen sistemik hastalıklara maruz kalma, sağlık hizmetleri, barınma, sosyal
güvence ve güvenlik gibi diğer etmenlerin de kurumlar arası işbirliği içerisinde iyileştirilmesine yönelik
politikalar oluşturulması yaşlı sağlığının geliştirilmesi açısından önemlidir. Politikalarda disiplinler arası
farkındalık oluşturup, sağlık çalışanları olarak yaşlı sağlığını iyileştirmede önemli katkılar sağlanmalıdır.
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“DNR” Order
Every moment of human life is very important. In modern societies, the common goal of all
medical interventions is to protect life, to restore individual health, to relieve pain and to limit loss of
function according to priority order. However, as a consequence of the directing of social values, the
moment of birth and death has become more important for all people. In parallel with the rapid
development of medical technology, the beginning and the end of life can be intervened, the moment
and the shape of death, as well as birth, has also become a condition that can be intervened medically.
Some medical interventions are separated from others. Because they make us feel that human life and
moments in life are the most precious things. In numerous medical interventions, "cardiopulmonary
resuscitation" (CPR), which has a separate importance in the thin line between life and death, is an
error-free intervention that must be done correctly with correct technique. CPR applied at a critical
point between life and death; is defined as sustaining the airway opening and supporting the respiratory
and circulatory system of the patient whose respiratory and circulatory system stop functioning for any
reason.
Today, the debate over whether CPR practices are implemented in patients who are at end-stage
and with a life expectancy that is very short after the resuscitation is very common and frequent. The
goal in CPR, which is as old as human history, is to return the clinical death when it is still in recovery.
However, this procedure can be achieved in a small proportion of patients. As a general approach, the
decision to administer CPR should be based not only on the development of the arrest but on the
individual evaluation of the underlying disease and the patient. This brings the implementation of "Do
Not Resuscitate" (DNR) orders to the agenda. The changing age structure in the world and Turkey
suggests that these discussions will become more common agenda in the coming years.
The controversial topic yet in the world and Turkey, there is little awareness of DNR order,
attitudes towards DNR order, nursing, guidelines for DNR order, suggestions and ethical / legal
dimension
“Do Not Resuscitate” Order and Nursing
Nurses, who have an important place in the prevention of end-of-life interventions and the
symptoms that may develop for the patient and the family, provide services directly to the patients and
their families for their needs. Nurses who are leaders and advocates of decent care for human dignity
should actively participate in the process of performing appropriate interventions for mediacal care and
evaluating the outcomes in order to reduce the treatments that patients may not want or may suffer
from. In addition, adequate informing of getting the constent of patients before care-related practices is
one of the ethical obligations of nurses. As stated by the International Council of Nurses (ICN), ethical
codes of nursing are based on ethical principles of "fundamental human rights, individual respect and
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justice". As stated in the Universal Declaration of Human Rights, which is the cornerstone of nursing
ethical codes, the fundamental rights of a person, in particular 'the right to life', must be respected. For
this reason, it is the ethical obligation of the nurse to inform the health care recipient during the care
and to get constent for the procedures to be performed.
In addition, the American Nursing Association (ANA), which supports the right of patients to
make free decisions, offers nursing care that protects patient autonomy, honor and rights that will
contribute to the resolution of ethical problems. American Nurses Association; encourages nurses to
support their patients and their families to make end-of-life decisions, including DNR order, and to make
choices. ANA adopted the DNR procedure and nursing care report in 2003, on the basis of a report
published in 1991 entitled "Providing comfort and relieving pain for the dying patient," which indirectly
addressed the DNR order.
Nurses; patients, should play an active role in initiating discussions on DNR order with families
and members of the health care team and be supportive in decision-making. However, despite all the
facilities offered for making choices to patients, families and legal surrogates, the dilemmas and
challenges of DNR order still exist. In this context, nurses find it difficult to discuss the DNR order with
patients. The most important reason for this is the fear that patients may suffer from such disputes and
refer patients to severe anxiety or hopelessness. Again patients; can not participate in decisions
regarding their own health even if they want because of lack of awareness, fear and emotional hurdles,
ineffective communication, lack of trust, inability to deputy assignment and cultural factors. This creates
obstacles between the nurse and the patient in terms of understanding the care goals supported by the
nurses and to give a decision for written DNR orders.
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Cardiac failure In the European Society of Cardiology (ESC) guidelines, a typical "cardiac
abnormality" is defined as a "typical" cardiac abnormality that accompanies a finding of structural or
functional cardiac abnormality resulting in decreased cardiac output or increased intracardiac pressure
during rest or stress (eg, increased jugular venous pressure, pulmonary rallies and peripheral edema) a
clinical syndrome characterized by symptoms (eg, shortness of breath, ankle swelling and fatigue) "(1).
It has been reported that sleep disturbance is the most common symptom in heart failure
patients (2,3,4). Symptoms of heart failure such as sleep apnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, CheyneStokes respiration, cough, palpitation, tiredness and nausea are the hallmarks of sleep disorders in heart
failure. The most common sleep-disordered breathing in patients with heart failure is an important risk
factor for cardiovascular disease, as well as an important complication. Sleep quality of patients with
heart failure is reduced by 50% (3).he most common type of sleep apnea affecting the cardiovascular
system is obstructive sleep apnea syndrome (5, 6). Apnea, hypoxia and hypercapnia arising in sleep
apnea syndrome cause cardiovascular problems (7). As a result of oxygen desaturation, sympathetic
activity is induced, catecholamines increase, contractility increase and vasoconstriction develop (2, 8, 9).
The most common arrhythmia in hypoxic period is tip bradycardia. Depending on the bradycardia,
cardiac out-putu reduction and increased afterload also cause heart failure. Cardiac arrhythmias are
more severe during the later stages of sleep and during the REM period. Cardiac problems usually
improve when the patient wakes up. Apnea during obstructive apnea syndrome may lead to individual
corpulmonary reperfusion due to reduced hypoxia and hypoapnea intermittent hypoxia and reduced
myocardial oxygen distribution, or by directly affecting ventricular function or by directly increasing
pulmonary artery pressure and pulmonary vasoconstriction. The angiotensin converting enzyme
inhibitors (ACEI) used in the treatment do not directly affect sleep, but sleep is affected if some side
effects are observed. Diuretics are the drugs that cause the most sleep changes because they cause
frequent awakenings. Beta-blockers and antihypertensive drugs can cause sedation, insomnia, and
nightmares. Antiarrhythmic drugs can also cause sleep changes (10). Continuous positive air pressure
(CPAP) therapy has been applied in recent years for sleep-related respiratory disorders in patients with
heart failure. According to Yoshinaga et al.'s (2007) study, CPAP increases preload and afterload,
affecting heart rate, EF level. CPAP treatment has been reported to have a positive effect on heart
failure treatment by affecting peripheral and cardiac sympathetic activity (11). In a study conducted by
Sable et al in 2017 on CHD patients, it was determined that back-massage applied to the illness
increased sleep quality and sleep duration (12). Increased physical activity during the day, adherence to
routine sleeping hours, nighttime effort, light and noise reduction have been found to improve sleep
quality in patients with daytime sleepiness (10).
The nurse has important responsibilities in determining the sleeping habits of the individual and
maintaining that habit. Drug treatments of patients with heart failure should be scheduled throughout
the day. Beta blockers and other medicines that have effects such as nightmares that affect sleeping,
difficulty in sleeping, and other medicines should be given during the day, and drugs should be given to
patients at night if possible. Especially diuretic drugs should be given early in the day because they
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negatively affect sleeping integrity. Daily exercise, providing adequate oxygenation helps to maintain
tissue perfusion. In this case, fatigue and activity intolerance develop in the patient, which affects sleep
quality. In addition, the oxygen therapy that will be applied to the patient will provide relief of the most
important symptom that causes the decrease in sleep quality in heart failure. The planning of effective
nursing interventions and the follow-up of the patient are important to improve the adequacy of tissue
perfusion in patients with dyspnea, to improve activity tolerance. The orthopneus is stretching when
sitting in position. The orthopnea position allows the patient to relax and alleviate the symptoms of
respiration. This helps the patient to fall asleep and maintain sleep. Increasing the number of pillows
according to the patient's needs is an attempt to relieve the patient's breathing.

Kalp Yetmezliğinde Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
Elif Okur1, Burcu Çuvalcı2, Yağmur Akbal3, Nesrin Nural2
1
KTÜ Tonya Meslek Yüksek Okulu
2
KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Bildiri No: 72 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Kalp yetmezliği European Society of Cardiology (ESC) kılavuzunda, “yapısal veya fonksiyonel bir
kardiyak anormallik sonucu istirahat veya stres sırasında azalmış kalp debisi veya artmış intrakardiyak
basıncın neden olduğu bulgulara (örneğin, artmış juguler venöz basınç, pulmoner raller ve periferik
ödem) eşlik eden tipik semptomlar (örneğin, nefes darlığı, ayak bileği şişmesi ve yorgunluk) ile
karakterize bir klinik sendrom” olarak tanımlanmıştır (1). Kalp yetmezliği hastalarında sıklıkla görülen ve
en fazla rahatsızlık veren semptomun ise uyku bozukluğu olduğu bildirilmiştir (2, 3, 4). Kalp
yetmezliğinde uyku bozukluklarının nedeni ortopne, paroksismal noktürnal dispne, Cheyne-stokes
solunum, öksürük, çarpıntı, yorgunluk ve noktüri gibi kalp yetmezliği semptomlarıdır. Kalp yetmezliği
olan hastalarda en sık görülen uykuda solunum bozuklukları kardiyovasküler sistem hastalıkları açısından
önemli risk faktörü olmasının yanı sıra önemli bir komplikasyonudur. Kalp yetmezliği olan hastaların uyku
kalitesi %50 oranında azalmaktadır (3). Kardiyovasküler sisteme en çok etki eden ve en sık görülen uyku
apne tipi obstrüktif uyku apne sendromudur (5, 6). Uyku apne sendromunda ortaya çıkan apne, hipoksi
ve hiperkapni kardiyovasküler problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (7). Oksijen
desatürasyonu sonucunda sempatik aktivite uyarılmakta, katekolaminler artmakta kontraktilite artışı ve
vazokonstrüksiyon gelişmektedir (2, 8, 9). Hipoksik dönemde en sık görülen aritmi tipide bradikardidir.
Bradikardiye bağlı olarak kardiyak out-putun azalması ve afterload artışı da kalp yetmezliğine neden
olmaktadır. Kardiyak aritmiler uykunun ileri dönemlerinde ve REM döneminde daha ağır seyretmektedir.
Hasta uyandığında kardiyak problemler genellikle düzelmektedir. Obstrüktif apne sendromu sırasında
görülen apne, hipoapne nedeniyle intermittan hipoksi ve myokardiyal oksijen dağılımının azalması
ventrikül fonksiyonlarına etki ederek veya direkt olarak pulmoner arter basıncı artışı ve pulmoner
vazokonstriksiyona neden olarak bireyi corpulmonareye götürebilmektedir. Tedavide kullanılan
angiotensin converting enzim inhibitörleri (ACEI) uykuyu direkt etkilememekte ancak bazı yan etkileri
görüldüğü takdirde uyku etkilenmektedir. Diüretikler uykudan sık uyanmaya neden olduklarından, en
fazla uyku değişikliği yapan ilaçlardır. Beta-blokerler ve antihipertansif ilaçlar sedasyon, insomnia, kâbus
görmeye neden olabilmektedir. Antiaritmik ilaçlar da uyku değişikliklerine neden olabilmektedir (10).
Kalp yetmezliği olan hastalarda görülen uykuya bağlı solunum bozukluklarında sürekli pozitif hava basıncı
(CPAP) tedavisi son yıllarda uygulanmaktadır. Yoshinaga ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmaya göre
CPAP preload ve afterloadı arttırmakta, kalp hızının düşmesine, EF düzeyinin yükselmesine etki
etmektedir. CPAP tedavisi periferal ve kardiyak sempatik aktiviteyi etkileyerek kalp yetmezliği tedavisine
de pozitif etki ettiği bildirilmiştir (11). Sable ve arkadaşlarının 2017 yılında KKY hastalarında yaptığı bir
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araştırmada hastalara uygulanan sırt masajının uyku kalitesini ve uyku süresini arttırdığı belirlenmiştir
(12). Yapılan çalışmalarda gündüz fiziksel aktiviteyi artırma, rutin yatma saatine uyma, gece efor, ışık ve
gürültüyü azaltma gibi girişimlerin hastaların gündüz uykusunu azalttığı, uyku kalitesini artırdığı
saptanmıştır (10). Hemşirenin bireyin uyku alışkanlığını belirleme ve bu alışkanlığını sürdürmesinde
önemli sorumlulukları vardır. Kalp yetmezliği hastalarının ilaç tedavileri gün içinde planlanmalıdır.
Uykuyu olumsuz etkileyen kabus görme, uykuya dalmayı güçleştirme gibi etkileri olan beta blokerler ve
diğer ilaçlar gün içinde verilmeli, gece hastaya ilaç tedavisi mümkünse verilmemelidir. Özellikle diüretik
ilaçlar uyku bütünlüğün sağlanmasını olumsuz etkilediğinden günün erken saatlerinde verilmelidir.
Yapılan günlük egzersiz, yeterli oksijenizasyonun sağlanması doku perfüzyonunun sağlanmasına yardımcı
olmaktadır. Bu durumda hastada yorgunluk ve aktivite intoleransı gelişmekte bu durum uyku kalitesini
etkilemektedir. Ayrıca hastaya uygulanacak olan oksijen tedavisi, kalp yetmezliğinde uyku kalitesinin
azalmasına neden olan en önemli semptom olan dispneyi rahatlatmayı sağlayacaktır. Dispne gelişen
hastalarda doku perfüzyonunun yeterliliğinin sağlanması, aktivite toleransının geliştirilmesi amacıyla
etkin hemşirelik girişimlerinin planlanması ve hastanın takibi önemlidir. Oturur pozisyonda iken ortopne
gerilemektedir. Ortopne pozisyonu hastanın rahatlamasını sağlamakta ve solunuma ilişkin semptomları
hafifletmektedir. Böylece hastanın uykuya dalma ve uykuyu sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Yastık
sayısının hastanın gereksinimine göre arttırılması, hastanın solunumunu rahatlatmaya yönelik yapılacak
girişimlerdendir.

559

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Ergonomi Tarihinde Sağlık
Ayşe Nur Serbest
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Bildiri No: 77 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
18. Yüzyılın ikinci yarısında iş düzeni anlayışı geliştiren F.W.Taylor, işgörenlerin daha verimli ve
düzenli nasıl çalışabilecekleri konusunda çalışmalar yaparak ergonomi biliminin öncülüğünü yapmıştır.
Sosyal ve psikolojik alanda yeterli bilgiye sahip olmadığı için çok fazla eleştiri alan Taylor iş hevesi
konusunda ilk defa araştırma yapan kişi olarak tarihte anılır. Ergonomi alanında psikoloji eksikliğini ise
Munsterberg tamamlamıştır. Ergonomi alanıyla psikoloji dalını birleştiren öncü Munsterberg ilk kez
1913’te yayınladığı ‘Endüstriyel Etkinliklerde Psikoloji’ adlı kitabı ile psikoloji ve ergonominin bir bütün
olduğunu bilime kanıtlamıştır.
Ergonomi özellikle savaş dönemlerinde gelişim göstermiştir. Savaşlarda kullanılan makinaların
insan vücutlarına uyumu konusunda yenilikler yapılmış, insan kullanımının kolaylaştırılması sağlanmıştır.
Özellikle 2.Dünya Savaşı sırasında kullanılan makinaların insan vücuduna uyarlanmayışı, aşırı ebatlarda
üretilmesi nedeniyle savaşta başarısızlıklara yol açtığı daha sonraki çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.
Savaşların ardından İngiltere ve ABD ergonomi alanına yönelik araştırma yapmak üzere birimler
kurmuştur. ABD’de araç ve insan tasarımlarına yönelik kurulan ve çalışmalar yapan kurum ilk ‘İnsan
Mühendisliği’ adını almıştır. Daha sonra ‘İnsan Faktörü Mühendisliği’ son olarak da halen kullanılmakta
olan ‘İnsan Faktörü’ adını almıştır. İlk zamanlar uygulamalı psikoloji yaklaşımları olarak ele alınan
ergonomi daha sonra geniş perspektiflerle ele alınmaya başlanmıştır. Bunun adımı ise ilk defa
‘Ergonomics Research Council’ in kurulması ile başlamıştır. 1961 yılında merkezi İngiltere’de olmak üzere
Stockholm’da yapılan bir toplantı ile ergonomi alanında yapılacak çalışmalarda uluslararası bir birleşme
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı ile ‘International Ergonomics Society’ kurulmuştur. Türkiye’de ise
ergonomi ilk kez 1971’de OTDÜ’de Endüstri Mühendisliği Bölümünde ‘Human Factors Engineering’ adı
altında bir ders programı olarak başlamıştır. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı çağdaş bir
laboratuvar kurulmuştur. Daha sonra kurumlarca düzenlenen seminerlerde ‘Ergonomi’, ‘İş Yerlerinde
Fiziksel Ortamların İyileştirilmesi’ vb. konulara yer verilerek ergonominin önemi ve tanınmasına katkıda
bulunulmuştur. 1987 yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenen Ulusal Ergonomi Kongreleri ile de
ergonomi çalışanlar tarafından bilinen ve özellikle işverenler tarafından dikkat çeken bir bilim haline
gelmiştir. Gelişmelerin ışığında ergonominin yalnızca endüstri alanını ilgilendirmediği, insanın bulunduğu
her ortamda ergonominin olması gerektiği kanıksanmıştır. Böylece günümüzde tüm çalışma alanlarına
ergonomi en önemli gereklilik olarak dahil olmuştur. Ergonominin birçok alanda yerini alması nedeniyle
yapılan tanımlarını da genişletmiştir. En geniş ve anlaşılabilir olarak ergonomi, çalışan insanları kişi,
makine, iş talepleri ve çalışma yöntemleri arasındaki çok yönlü ilişkiyi anlamlandırmaya yönelik
incelemeler yapan bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir. Kısaca ergonomi çalışma çevresinde bulunan
stresleri ve insanların bu streslere uyumunu konu edinen bir bilim dalıdır. Ergonominin tanımından da
anlaşılacağı gibi insanın bulunduğu her alanda ergonomiye ihtiyaç vardır. Bu alanlardan biri de
hastanelerdir. Hastanelerde hastalar için ayrı ergonomik gerekliliklere, çalışanlar için ayrı ergonomik
gerekliliklere ihtiyaç vardır. Hastaların rahatı tedavi ve iyileşme aşamasını kapsarken, çalışanların tüm
yaşamlarını kapsayan nitelikte planlamalar yapılmalıdır. Hastanelerde ergonomi gereklilikleri 1900’lü
yılların başında oluşmaya başlamıştır. Çalışanlara yönelik yapılan ilk araştırma ise doktorlar üzerinde
olmuştur. Daha sonraki yıllarda hastaneler ve bölümlerine yönelik detaylı araştırmalar yapılmıştır.
Hastalar kadar çalışanların da sağlıklı bir iş hayatı sürebilmeleri için teknolojinin de katkıları ile daha
ergonomik tasarımlar hastanelere giriş yapmıştır. Ergonominin gelişmesi ve çalışma hayatının
kolaylaştırılması ile çalışanların iş memnuniyetlerinde artış olmuştur. İş memnuniyeti artan çalışanların iş
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verimliklerinde de önemli ölçüde artış yaşanmıştır.
Böyle insan gücünün önemli ölçüde kullanıldığı, elektrikli alet ve makinaların, kimyasal ajanların,
radyolojik ve biyolojik materyallerin bir arada bulunduğu alanlarda ergonomik eksikliklerin yüksek risk
yarattığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Hastane çalışanları ergonomik açıdan değerlendirildiğinde
fiziksel, kimyasal, psikolojik ve biyomekanik riskler yönünden tehlike altında bulunan çalışan sınıfındadır.
Bu tehlikelerin insan sağlığına zarar vermemesi için ergonomik risklerin ortadan kaldırılması ve riskleri
belirlemeye yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir.
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Bildiri No: 81 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Günümüzde modern teknolojinin gelişimine paralel olarak; eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme,
sağlık koşullarının iyileşmesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, doğurganlığın azalması, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü yaşam kalitesinin yükselmesine ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasına
neden olmaktadır. Yaşlı popülasyonunun tüm dünyada artması ile birlikte, yaşlı bireyler bağımsız olarak
sağlıklı yaşama ve günlük aktivitelerini yerine getirmede yaşamlarını kolaylaştıracak, başkalarıyla iletişim
kurmalarına imkân verecek yeni ürün ve hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda sanayi ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde birçok teknolojik ürün, yaşlı birey ve birey ve ailelerine
sunulmaktadır. Yaşamın uzatılması için kullanılan bu modern teknolojiler “Geronteknoloji” başlığı altında
yaşlı bireylere yönelik sağlık, bakım, güvenlik, spor, bağımsız yaşama ve sosyal hayata katılım hizmetlerini
içermektedir.
Geronteknoloji; yaşlı bireylere yönelik yaşamlarını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artıracak
destekleyici elektronik cihazların, aletlerin tasarlanması ve kullanılmasıdır. Bu uygulamalar akıllı izleme
sistemleri, akıllı ev tasarımları, çeşitli sensörler, güvenlik sistemleri, alarm ve hatırlatma sistemleri ve eSağlık hizmetleridir. Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu, e-Sağlık kavramını; “Bilişim ve iletişim
teknolojilerinin (ağ bağlantıları, mobil yazılımlar, robotik uygulamalar, akıllı cihazlar, veri tabanları, video
konferans vb.) sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi,
izlenmesi ve sağlığın yönetilmesi” olarak tanımlamıştır.
Hemşirelerin yaşlı bireyin sorunlarının belirlenmesi ve yaşlının bağımsızlığını en üst düzeyde
sürdürebilmesi için;bakımı ile ilgili kararlara katılımı sağlama, hastalıktan korunma, kendine bakımda
yetersizlik halinde nedenini belirlemeye yönelik tanı koyma, yardımın derecesini ve nasıl yapılacağını
belirleyerek ve uygulayarak yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapmasını sağlamaya
yönelik önemli rolleri bulunmaktadır.
Geronteknolojik ürünler, günlük yaşamın sürdürülmesinde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte
telefonla izlem, eğitim, danışmalık ve video konferans gibi hemşirelik uygulamalarında da kullanılarak
hastaların hastalığa ilişkin bilgi ve davranışlarında, genel sağlıklarında fonksiyonel durumlarında, yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesinde ve sosyal uyumlarının kolaylaşmasında önemli yer tutmaktadır. Teknoloji
kullanılararak uzaktaki yaşlı bireylere bakım verilmesi hemşirelik uygulamalarının içinde yer alması
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tele-hemşireliği tarafından ilk kez 1999’da onaylanmıştır. Yaşlı bireyde
tele-hemşireliğe ilişkin araştırmalarda telefonla izlem, eğitim, danışmalık ve video konferans gibi
telehemşirelik uygulamaları kullanılarak hastaların hastalığa ilişkin bilgi ve davranışlarında, genel
sağlıklarında fonksiyonel durumlarında, yaşam kalitelerinde artma, depresyon ve acile başvuru oranında
azalma bildirilmiştir. Ayrıca sağlık alanında kullanılan teknoloji ile yaşlının fonksiyonel kapasitesi artıp bir
başkasına duyulan yardımı potansiyel olarak en aza indirdiğinden yaşlının bağımlılık düzeyi de
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azaltmaktadır.
Yaşlanan dünyada ve ülkemizde ileri yaşla artış gösteren kronik hastalık yükünün azaltılması,
hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, tedavi ve bakım uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve artan sağlık
gücü gereksiniminin etkin şekilde kullanılması için teknolojik uygulamalarının geliştirilmesi ve
benimsenmesi gerekmektir. Yaşlılar ayrıca ele alınması gereken ve özel hizmetlere gereksinim duyan
bireylerdir. Teknoloji amaçlı tasarlanan ve kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan bu hizmetlerin daha
ekonomik olması, teknolojik cihazların ödemesi ile ilgili politikaların geliştirilmesi, uyarıların
yönlendirileceği ve girişimlerin standardize edileceği kurum ve kuruluşlara yönelik politikaların
oluşturulması, bu hizmetlerin sosyal güvenlik kapsamına alınabilmesi sistemin işleyişi ve sürekliliği
açısından yarar sağlayabilecektir.
Ancak hemşirelerin bakım verirken ev ziyaretleri yerine video konferans kullanımı hakkındaki
görüşlerini inceleyen bir çalışmada, hemşireler tele hemşirelik uygulamalarına ilişkin endişelerini ifade
etmişlerdir. Bu çalışmada hemşireler bakımı planlamak için hastaların yaşadıkları koşulları
değerlendirmenin önemi üzerinde durmuşlar ve video kameranın hastaların sağlık durumlarını
değerlendirmede yeterli olmadığını, bu yöntemin hastaya dokunmaya olanak vermediğini ve kendilerini
sınırladığını belirtmişlerdir. Fiziksel temasın hemşirelik bakımının önemli bir parçası olduğunu
açıklamışlar ve tele hemşireliği bakıma ek bir yol olarak kabul edebileceklerini ancak, bu yöntemin
geleneksel hemşirelik bakımının yerine geçemeyeceğini belirtmişlerdir
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Abstract No: 83 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
Abstract
Child abuse; The health of the physical development of children in the 0-18 age group negatively
affect the psycho-sociological development, to inertia or any action taken against the child by an adult
or community intentionally or unintentionally [1] .This behavior can be observed between countries of
different sizes or countries. It is found in every culture throughout human history. Child abuse; physical,
sexual or emotional abuse, child neglect is allocated as the physical or emotional neglect. Abuse and
neglect are not alone in this different manner families, communities, social organizations, legal systems,
education systems and business areas constitute a public health problem affecting. Child abuse is
complex causes and tragic consequences, medical, legal, developmental and psycho-social and
comprehensive a serious problem [2].
Physical abuse cases are often omitted. You can not accept that a parent might harm the child,
you may not want to interfere in a family matter, in general people believe in what is said to them and
make their decisions accordingly.
Purpose
In cases of physical abuse in infants and young children, the most common method is the
radiological examination. It is important to use imaging methods for diagnosis and documentation in
cases of suspected child abuse and neglect. In this study; it is aimed to emphasize the importance of
using appropriate imaging modalities for diagnosis and documentation of child abuse cases.
Method
The exclusion of an abused child causes the child to remain in the environment where it is
abused. This can lead to more severe health problems and even death of the child. In cases where there
is no exception, an accidental diagnosis of abuse will also cause unnecessary individuals to be blamed. In
both cases, the legal and ethical responsibilities of physicians will be raised. The correct diagnosis with
objective evidence in child abuse is also important in terms of ethical, moral and legal obligations in
addition to treatment [3]. The role of diagnostic imaging can be examined in three stages; In cases
where child abuse is suspected, identifying skeletal system lesions, supporting the diagnosis in cases of
doubt, in cases where the family's incident is an accident or coincidence, the radiological data is in
evidenceUse.
Computed tomography (CT), Magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasonography (US)
should be preferred for the evaluation of bone structure, all skeletal radiography (X-rays), internal organ
damage. It is important to diagnose the correct diagnosis with objective medical evidence in cases of
child abuse [4].
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Results
Evaluation; An unexplained delay in bringing the child to the treatment, a conflicting story, a
story incompatible with physical findings, repeated suspicious injuries, the child responsible for the
damage, the mother, father, the child concerned about the harvest, the mother, the accused, mother.
The history of abuse and the parents should consider physical abuse, which seems irrelevant or overly
anxious about the damage in the child. Most commonly seen in the form of tattoos. The typical
application form is a very well-explained bruising on how the parent is formed. The possibility of
physical abuse in every child with injury should be brought to mind. The story is incompatible with
metaphyic fractures, the history of falling from less than 120cm with a complex head bowl fracture and
in-head bleeding, incompatible with the story KC, Spleen laseration, GIS perforation, femur fractures in
children under 1 age, other skeletal system and soft Intra-cranial bleeding accompanied by tissue lesions
and retinal bleeding are some of the typical findings that we will encounter with the help of radiology in
physical abuse [4, 5].
Discussion and conclusion
As a result of physical abuse, most children are observed to have low or poor respect for me.
Many of these children may refuse to engage in social activities with their friends and experience the
feelings of despair or despair that may lead to damaging behaviour towards them. Aggressive,
destructive, and sometimes illegal behaviour, violent behaviour is seen. It is very likely that children who
have witnessed or are subjected to domestic violence conduct this way as a problem or conflict
resolution behaviour are very high. Threats are seen as aggressive behaviour towards itself and the
environment.
It is difficult to trust others and lack the ability to love others and to enter new relationships.
Furthermore, it is very likely that a child who is physically abused is a spouse or parent who is abused in
the future because the appropriate problem solving skills cannot be developed. Passive or inward
shutdown behaviors; Some children who have been physically abused can adopt passive or inward
closure behaviors in meeting their requirements and dealing with violence. If they continue to adopt the
role of this sacrifice when they become adults, they may have serious problems in interpersonal
relations. Addiction to alcohol or other substances can be seen as a means to avoid violence. Especially
the fact that parents have their dependencies strengthen this possibility is a factor [4.5]. In this context,
the task that falls to us to save our future will break the ring and prevent it from moving to future
generations.
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Giriş
Çocuk istismarı; 0-18 yaş grubundaki çocuğun sağlığını fiziksel gelişimini psiko-sosyolojik
gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin ya da toplum tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı
gerçekleştirilen her türlü eylem yada eylemsizliktir [1]. Bu davranışlar ülke içinde veya ülkeler arasında
farklı boyutlarda gözlenebilir. İnsanlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmaktadır. Çocuk istismarı;
fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal ihmal olarak
ayrılmaktadır. İstismar ve ihmalin bu farklı şekilleri yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal
sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Çocuk
istismarı karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psiko-sosyal kapsamlı
ciddi bir sorundur [2].Fiziksel istismar olguları çoğu kez atlanmaktadır. Bir ebeveynin çocuğuna zarar
verebileceğini kabul etmeyebilirsiniz, bir aile içi meseleye karışmak istemeyebilirsiniz, yeterli eğitim
alınmadığından olayı atlayabilirsiniz, genelde insanlar kendilerine söylenenlere inanırlar ve kararlarını
buna göre verirler.
Amaç
Bebek ve çocuklarda fizik istismar olgularında en yararlı tetkik yöntemi radyolojik tetkiktir. Çocuk
istismarı ve ihmalinden kuşkulandığımız olgularda tanılama ve belgeleme için görüntüleme
yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu çalışmada; çocuk istismarı olgularında tanı koyma ve belgeleme
için uygun görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Yöntem
İstismara uğrayan çocuğun tanısının atlanması çocuğun istismar edildiği ortamda kalmasına
neden olur. Bu durum çocuğun daha ağır sağlık sorunlarına ve hatta ölümüne yol açabilir. İstismarın
olmadığı durumlarda yanlışlıkla istismar tanısı konması da gereksiz yere bireylerin suçlanmasına neden
olacaktır. Her iki durumda da hekimlerin yasal ve etik sorumlulukları gündeme gelecektir. Çocuk
istismarında objektif kanıtlarla doğru tanının konulması tedavinin yanında etik, ahlaki ve hukuki
yükümlülükler yönünden de önemlidir [3]. Tanısal görüntülemenin rolü üç aşamada incelenebilir; çocuk
istismarından kuşkulanıldığı durumlarda iskelet sistemi lezyonlarını tanımlamak, kuşkulanılan
durumlarda tanıyı desteklemek, ailenin olayın kaza ya da rastlantı olduğu yönünde yoğun çaba harcadığı
durumlarda radyolojik verileri kanıt olarak kullanmak. Kemik yapının değerlendirilmesi için tüm iskelet
grafileri(Röntgen), iç organ hasarlarının tespiti için bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi(US) tercih edilmelidir. Çocuk istismarı olgularında nesnel tıbbi
kanıtlarla doğru tanı konulması önemlidir [4].
Bulgular
Değerlendirmede; çocuğu tedaviye getirmede açıklanamayan bir gecikme, çelişkili öykü, fiziksel
bulgularla uyumsuz öykü, tekrarlayan şüpheli yaralanmalar, hasardan çocuğu ya da başka birini sorumlu
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tutan anne, baba, çocuğun hasarla ilgili anne, babayı suçlaması, anne, babada istismara uğrama öyküsü
ve anne, babanın çocuktaki hasar konusunda ilgisiz ya da aşırı kaygılı görünmesi fiziksel istismarı
düşündürmelidir.En sık dövme şeklinde görülür. Tipik başvuru şekli ebeveyn tarafından nasıl meydana
geldiği çok iyi açıklanamayan morarmalardır. Yaralanma ile gelen her çocukta fiziksel istismar olasılığı
akla getirilmelidir. Öykü ile uyumsuz metafiz kırıkları,120cm den daha alçak mesafeden düşme öyküsü ile
kompleks kafa tası kırığı ve kafa içi kanama, öykü ile uyumsuz KC, dalak laserasyonu, GİS perforasyonu,1
yaş altındaki çocuklarda femur kırıkları, başka iskelet sistemi ve yumuşak doku lezyonlarının ve retinal
kanamanın eşlik ettiği kafa içi kanamalar fiziksel istismara radyolojinin yardımıyla beraber
rastlayacağımız tipik bulgulardan bazılarıdır [4,5].
Tartışma ve Sonuç
Fiziksel istismarın sonucunda çocukların çoğunun düşük ya da zayıf benlik saygısına sahip olduğu
gözlemlenmektedir. Bu çocukların çoğu, arkadaşlarıyla sosyal etkinliklere girmeyi reddedebilir ve
kendilerine yönelik zarar verici davranışlara götürebilecek çaresizlik ya da umutsuzluk duyguları
yaşayabilirler. Saldırgan, yıkıcı ve bazen yasal olmayan davranışlar, şiddet içeren davranışlar görülür. Aile
içi şiddet davranışlarına şahit olan ya da bu davranışlara maruz kalan çocukların, problem ya da çatışma
çözme davranışları olarak bu yolu benimseme olasılığı çok yüksektir. Tehditler, kendine ve çevresine
yönelik saldırgan davranışlar görülür. Başkalarına güvenme ve başkalarını sevme becerisinden yoksun
olma ve yeni ilişkilere girmede zorluk çeker. Ayrıca uygun problem çözme becerileri gelişemediğinden
fiziksel olarak istismar edilen bir çocuğun ileride istismar eden bir eş ya da ebeveyn olma olasılığı çok
yüksektir. Pasif ya da içe kapanma davranışları; fiziksel olarak istismara uğrayan çocukların bir kısmı,
gereksinimlerini karşılamada ve şiddetle başa çıkmada konusunda pasif ya da içe kapanma davranışlarını
benimseyebilirler. Eğer yetişkin olduklarında da bu kurban rolünü benimsemeye devam ederlerse kişiler
arası ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayabilirler. Alkol ya da diğer maddelerin bağımlılığı şiddetten kaçmak
için bir araç olarak görülebilir. Özellikle ebeveynlerin de bağımlılıklarının olması bu olasılığı güçlendiren
bir faktördür [4,5]. Bu bağlamda geleceğimizi kurtarabilmek için bize düşen görev halkayı kırıp
gelecek nesillere taşınmasını engellemek olacaktır.
.
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Abstract No: 95 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Mobile ambulance crews, which can only be reached by car phone without being connected to
any center, have been tasked by the Ministry of Health in some main arteries and touristic places for the
first time in 1985 in Turkey. There was a need for the establishment of a new system due to the increase
in the cases except the traffic accidents. From this point forth, the basis of emergency medical services
that are currently available in our country has been laid. Hızır Emergency Service was founded in 1986
with number 077. At the beginning, a system similar to that of doctor-patient transport came into
operation with the provision of ambulance, technical structure, driver and other financial support by the
metropolitan municipalities such as Ankara, İstanbul and İzmir and with the provision of medical
supplies and doctor support by the Ministry of Health (1, 2). Due to the difficulties in the training of
doctors working in the system and the high demand for service, it was mostly carried out in the form of
patient transport (4).
In 1993, for the first time in Turkey, Academic Emergency Department was established at Dokuz
Eylül University under the name of "First and Emergency Aid". In 1994, emergency health services
started to be constructed within the Ministry of Health Basic Health Services and in 1995 by the decision
of the Council of Ministers, the telephone number "077" was removed and the toll-free telephone
number "112" was assigned to these services. It has continued its works in three big provinces (Ankara,
İstanbul, İzmir) under the name "112 Emergency Aid and Rescue Services" (3, 4).
It is seen that this service, which was maintained under the roof of the General Directorate of
Healthcare Services at the beginning, then transferred to the General Directorate of Primary Health
Care Services. In the Provincial Health Directorates in provinces, Emergency Aid, and Rescue Services
Branches were established in 1995 and the system was funded from the general budget. There have
been great difficulties in maintaining and developing the service due to the fact that the vast majority of
ambulances used in the system were American ambulances of Chevy-Van type imported from Canada,
spare parts of these ambulances were imported from abroad, they had high fuel costs. In those years, 8
ambulances were used in 6 stations only in the city center of İzmir. For the first time in 1995, there were
efforts to follow developments abroad with the 12 doctors sent by the Ministry of Health to a center
close to Hannover city of Germany (5).
In 1997, the Department of First Aid and Emergency Health Services was established within the
Ministry of Health. In 2008, it took the name "Emergency and Disaster Health Services Department" by
being united with Directorate of Health Organization in Disasters (3, 4).
In 1998, the number of provinces in which 112 systems were established was increased to 49.
Based in İzmir, the first Regional Coordinatorship was implemented with the inclusion of Manisa, Aydın,
Uşak, Denizli, Muğla, and Balıkesir. In the same year, detailed information about 112 command control
centers, working principles of land and air ambulances, forms and clothes and medical equipment used
has been obtained by going to the disaster academy in Germany. In the following years, with the
experiences acquired as a result of the pieces of training in the same center, the infrastructure for the
vehicle, software, hardware, clothes, and training of the ambulance system in our country has been
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established. 112 Command and Control Center applications supported by software, helicopter
ambulance application, and training techniques have been examined abroad on site in these years and
the foundations of today's system were laid in those years. In 2000, in order to ensure that emergency
medical services are carried out in an equal, accessible, high quality, fast and efficient manner
throughout the country, "Emergency Health Services Regulation", which determines the procedures and
principles regarding transfer and administration of emergency medical services, was able to be
published. A very important legal infrastructure was established about regulation on the organization
and functioning of emergency health care. First aid regulation was also published in 2002. In the same
year, transfer of newborn babies between hospitals in incubators and newborn baby ambulance
implementations were started in İzmir province for the first time in our country. For the first time in
2004, Paramedic and Emergency Medical Technician appointments were made to 112 Stations of the
Ministry of Health and hospital emergency services as a result of the changes made in personnel
appointment regulations with the long efforts of college administrators at universities and the request
of the Department of Emergency Health Services (5). Emergency health services continue to develop
day by day in terms of the personnel, technical equipment, tools and equipment, infrastructure and so
on.
1-Erbay H. Türkiye'de Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Numarası Niçin 112? Tarih
Perspektifinden Bir Değerlendirme, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve
Folklorik Tıp Dergisi, Vol 7, No 1 (2017)
2-Kaplan S. İlk Yardım, 2016,1. Baskı, Songür Yayıncılık Ankara
3-Kaba H. Elçioğlu Ö. Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi Sürecinde İlk ve Acil Yardım
Teknikerliği ve Acil Tıp Teknisyenliği Mesleklerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Turkiye Klinikleri J Med Ethics
2013;21(3)
4- Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Elçioğlu Ö. Acil Tıp Hizmetleri Paralelinde Ambulansların Gelişimi, Sendrom
2002; 14(29):18- 24.
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Türkiye’de ilk kez Sağlık Bakanlığınca 1985 yılında bazı ana arterler ve turistik yerlerde herhangi
bir merkeze bağlı olmadan sadece araç telefonu ile ulaşılabilen gezici ambulans ekipleri görevlendirilmiş,
bu organizasyon genellikle trafik kazaları için kullanılmıştır. Trafik kazaları dışındaki vakaların artış
göstermesiyle birlikte yeni bir sistemin kurulumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktadan hareketle
ülkemizde şu anda mevcut olan acil sağlık hizmetlerinin temeli atılmıştır. Hızır acil servis 1986 yılında 077
numarası ile kurulmuştur. İlk zamanlarda Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin
ambulans, teknik yapı, sürücü ve diğer maddi desteği sağlaması, Sağlık Bakanlığının ise hekim ve tıbbi
malzeme desteği vermesiyle doktorlu hasta taşımacılığına benzer bir sistem faaliyete geçmiştir (1,2).
Sistemde çalışan hekimlerin eğitimlerinde yaşanan sıkıntılar ve hizmete olan yoğun talep nedeniyle daha
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çok hasta taşımacılığı şeklinde yürütülebilmiştir (4).
Türkiye’de ilk olarak 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “İlk ve Acil Yardım” adı ile Acil Tıp
Uzmanlık Anabilim Dalı kurulmuştur. Acil sağlık hizmetleri, 1994 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri bünyesinde yapılandırılmaya başlanmış ve 1995 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “077”
telefon numarası kaldırılarak yerine “112” ücretsiz telefon numarası bu hizmetler için tahsis edilmiş, üç
büyük ilde (Ankara, İstanbul, İzmir) “112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri” adıyla çalışmalara devam
edilmiştir (3,4).
Önceleri Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında sürdürülen bu hizmetin daha sonra
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredildiğini görmekteyiz. İllerde İl Sağlık Müdürlükleri
bünyesinde 1995 yılında Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şubeleri kurulmuş, sistemin finansmanı
genel bütçeden sağlanmaya çalışılmıştır. Sistemde kullanılan ambulansların büyük bir çoğunluğunun
Kanada’dan ithal edilen Chevy-Van tipi Amerikan ambulansları olması, bu ambulansların yedek
parçalarının yurt dışından ithal edilmesi, akaryakıt giderlerinin yüksek maliyet getirmesi nedeniyle
hizmetin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde büyük zorluklar yaşanmıştır. O yıllarda İzmir’de 6 istasyonda 8
ambulans ile sadece şehir merkezinde hizmet verilmekteydi. 1995 yılında ilk kez Almanya’nın Hannover
şehri yakınlarındaki bir merkeze Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 12 hekim ile yurt dışındaki
gelişmeler takip edilmeye çalışılmıştır (5).
1997 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
kurulmuş, 2008 yılında Afetlerde Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı ile birleştirilerek Acil ve Afetlerde
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı adını almıştır (3,4).
1998 yılında 112 sistemin kurulduğu il sayısı 49’a çıkarılmış, İzmir merkezli olarak Manisa, Aydın,
Uşak, Denizli, Muğla, Balıkesir illerinin dahil edilmesi ile ilk Bölge Koordinatörlüğü uygulamasına
geçilmiştir Yine aynı yıl Almanya’da ki afet akademisine gidilerek 112 komuta kontrol merkezleri, kara ve
hava ambulanslarının çalışma prensipleri, kullanılan formlar ve kıyafetler ile tıbbi ekipmanlar hakkında
ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. Daha sonraki yıllarda da yine aynı merkezde alınan eğitimler sonucunda
edinilen tecrübeler ile ülkemizdeki ambulans sisteminin araç, yazılım, donanım, kıyafet ve eğitim alt
yapısı oluşturulmuştur. Yazılımlar ile desteklenen 112 Komuta Kontrol Merkezi uygulamaları, helikopter
ambulans uygulaması ve eğitim teknikleri bu yıllarda yurt dışında yerinde incelenmiş ve bugünkü
sistemin temelleri o yıllarda atılmıştır. 2000 yılında, acil sağlık hizmetlerinin bütün yurtta eşit, ulaşılabilir,
kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, acil sağlık hizmetlerinin sevk ve
idaresine dair usul ve esasları belirleyen “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılabilmiştir. Yönetmelik
ile acil sağlık hizmeti organizasyon ve işleyişine ilişkin çok önemli yasal altyapı oluşturulmuştur. 2002
yılında da İlkyardım Yönetmeliği yayınlanmıştır. Aynı yıl ülkemizde ilk kez küvözle yenidoğan bebeklerin
hastaneler arasında taşınması ve yenidoğan bebek ambulansı uygulaması İzmir ilinde başlatılmıştır.
Üniversitelerin Yüksek Okul yöneticilerinin uzun uğraşları ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın
talepleri ile personel atama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler neticesinde 2004 yılında ilk kez Sağlık
Bakanlığının 112 İstasyonlarına ve hastane acil servislerine Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni atamaları
yapılmıştır (5). Acil sağlık hizmetleri gün geçtikçe personel, teknik donanım, araç-gereç, alt yapı vb.
açıdan gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.
1-Erbay H. Türkiye'de Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Numarası Niçin 112? Tarih
Perspektifinden Bir Değerlendirme, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve
Folklorik Tıp Dergisi, Vol 7, No 1 (2017)
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Bildiri No: 105 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Demografik geçiş sürecinin bir sonucu olan yaşlanma dünyanın birçok ülkesinde benzerdir. Son
yıllarda yapılan araştırma sonuçlarına göre yaşlı nüfus oranın arttığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
2017 verilerinde yaşlı nüfus oranı %15.7 iken, bu oranın 2050 yılında %20 üzerine çıkacağı tahmin
edilmektedir.
Yaşlanmanın getirileri ile birlikte birey değer kaybı yaşamakta, çalışma gücü azalmakta, sistemik
hastalıklar artmakta, ekonomik kayıplar görülmekte ve başka bireylere bağımlı hale gelmektedir.
Yaşlıların bağımlılıkların artması yaşlı bireylere psikososyal olumsuzluklar getirmekte, fizyolojik
ihtiyaçlarda muhtaçlık düzeylerini artırmaktadır. Yaşlanmanın getirdiği bu sonuçlarla birlikte karşımıza
istismar ve ihmal kavramları gelmektedir. Yaşlı istismarı kavramına bakıldığında; yaşlı insanlara karşı,
herhangi bir güven beklentisi içerisinde gerçekleşen, sıkıntı ve zarara neden olabilecek bir kez veya
tekrarlanan hareket veya uygun davranış eksikliğidir. İhmal tanımlaması ise; bakmakla yükümlü bireylerin
(aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel bakıcılar) veya yaşlı bireyin kendi günlük gereksinimlerini
karşılamamasıdır. Yaşlı istismarına yönelik yasal bildirim 1976 yılında Kanada, İsrail’de başlamış olup,
1997 yılında altı kıtanın temsili ile “Yaşlı İstismarını Önleme Uluslararası Ağı” (INPEA) adı altında
çalışmalarını başlatmıştır. Mevcut veriler sonucunda Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 60 yaş ve
üstündeki yaşlı bireylerin % 15,7'sinin istismar edildiği tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye yedi
ülkede (Yunanistan, İspanya, Litvanya, Almanya, İtalya, Portekiz ve İsveç) 2010 yılında yapılan “Abuse
and Health Among Elderly in Europe” (ABUEL) çalışmasında bu ülkelerdeki yaşlı istismarına bakıldığında
duygusal istismar %19.4, ekonomik istismar %3.8 ve fiziksel istismar %2.7 bulunmuştur. Yapılan başka bir
çalışmada yaşlılarda istismar ve ihmal oranları; Kanada'da % 4, İsrail'de %18.4, İspanya'da %29.3
arasında değişmektedir. Aslan tarafından (2012) yapılan çalışmada yaşlı bireylerin %1.3’ünün fiziksel
istismara, %0.8’nin ekonomik istismara, %2.9’nun cinsel istismara, %5.3’ünün ihmale uğradıkları
belirlenmiştir. Artan (2015) tarafından kurumda kalan yaşlılarda yapılan çalışmada ekonomik istismar
varlığı değerlendirilmiştir. İstanbul’da dört huzurevinde son bir yıldır kalan 60 yaş ve üzeri 100 bireyde
yapılan çalışmada, yaşlıların huzurevine girmeden önceki dönemde (%33), girdikten sonraki döneme
(%14) göre daha fazla ekonomik istismara uğradıkları, huzurevine girdikten sonraki süreçte ekonomik
istismar oranının azalmakla birlikte varlığını önemli ölçüde sürdürdüğü tespit edilmiştir. Yaşlıların
istismara en fazla çocukları tarafından uğradığı belirlenmiştir. Literatüre bakıldığında yaşlı istismarının ve
ihmalinin gittikçe arttığını ama birçoğunun da görünürlüğü olmadığı için henüz tespit edilemediğini
ortaya koymaktadır. Yaşlı istismarı ve ihmalinin önlemesinde tanılanması en önemli girişimdir. İstismar
ve ihmali tanılamada ailenin kutsal sayılması, dokunulmazlığının olması ve başkaları tarafından aile
yaşantısına müdahale edilmesinin kabul edilemez olması, yaşlıların kurumlarda kalması, birisine
söylenmesi durumunda daha fazla istismara maruz kalacağı korkusu ya da utanma duygusu, vakaların
tespitini ve araştırma verilerinin elde edilmesini güçleştirmektedir. Yaşlı ihmal ve istismarına yönelik çok
sektörlü ve çok disiplinli yaklaşımlarla birlikte özellikle hemşireler yaşlı bireylerdeki istismar ve ihmali
ortaya çıkartabilmesi için evde izlem programlarında yaşlıların takip edilmesi, sosyal hizmetlerle ilişkili
kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yaşlıların sağlık ve sosyal hizmete ulaşmasını sağlayıcı girişimlerde
yardımcı olması, yaşlıların sosyal aktivitelere katılımlarını kolaylaştırılmasını sağlamalıdır. Sağlık, eğitim
kurumları, medya ve halkın bu konuda farkındalığını artırmaya yönelik aktiviteler planlanmalı, bu
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planlanmalar hayata geçirilmeli ve aktiviteler geliştirilerek artırılmalıdır.
Yaşlı istismarı ve ihmalinin hiçbir şekli kabul edilemez. Bu nedenle alınacak önlemler ve çeşitli
girişimlerle yaşlı istismarı ve ihmalinin önlenmesi ve saptanması gerekmektedir. Sağlık profesyonellerinin
yaşlı bireylerle daha fazla karşılaşması ve hizmet vermesi nedeniyle gerçek ve şüpheli durumları tespit
edilmesinde, ihmal ve istismar konusunda eğitimlerin artırılmasında ve bu konu üzerinde daha kapsamlı
çalışmalar yapılması son derece önemlidir.
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Geçmişten Günümüze Hemşirelik
Ayşe Nur Serbest
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Bildiri No: 106 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Her meslekte olduğu gibi hemşirelik de toplumsal ihtiyaçlardan doğmuş bir meslektir. Başlangıçta
toplumun gereksinimlerini yerine getirmek hasta ya da güçsüz olan bireylere bakım vermek görevini
üstlenen kadınların şifa verici rolü ile hayata girmiştir.
Dünya tarihinde hemşirelik mesleği ilk orta çağlarda insanların acılarını dindirmek ve Tanrı adına
çabalayan kadınların ilk örgütlenme modelini üstlenmiştir. İlk çağlarda hemşirelik görevini sihirbazlar ve
büyücüler yapıyordu. Orta çağların başında bu görev din insanlarına devredilmişti. Din insanlarında daha
çok rahibeler bu rolü üstlenmiş olsa da aralarında rahipler de bulunuyordu. Hemşirelik tarihinde karanlık
dönem olarak kabul edilen hemşirelikte gerileme dönemi, kilise ve manastırlardaki bilim ortamının yerini
dini inançların politik ve ekonomik güç uğruna sömürüldüğü dönemdir. Bilimden uzaklaşan kilise ve din
adamlarına halkın güveninde azalma olmuştur. Rönesans döneminde yaşam standartları yükselmiş, tıp
ve biyoloji bilimlerinde gelişmeler olmuştur ancak halk hala sağlık bakımı konusunda din insanlarına
yönelik kaybettiği güveni geri kazanmamıştır. Bu nedenle hasta ve bakıma muhtaç bireylere bakım rolü
fakir ve suçlu bireylerce yapılmaya başlanmıştır. Kişisel hijyenine ve bakım verdiği bireylerin hijyenine
dikkat etmeyen bu sağlık bakımcıları bulaşıcı hastalıklarda yayılmaya ve özellikle bebek ölümlerinde
artışa neden olmuştur. Yeniçağ döneminde durum çok farklı değildi. Hastalar bakımsız ve bulaşıcı
hastalıklar yönünden taşıyıcıydılar. Karanlık dönemde kapanan hastaneler zorunlu kalınması nedeniyle
bu çağda yeniden açılmıştır. Endüstriyel gelişimde hızlanma başlamasıyla birlikte, kentleşmeler, özgürlük
ve kadın haklarına yönelik yapılan yenilemeler ve en önemlisi de savaşlar hemşireliğin yeniden doğmasını
sağlamıştır. Bu dönemlerde dünyaya gelen Florance Nightingale 19.yy’ın ortalarında üç yüz yıldır
beklenen bir lider olarak hemşireliğin kalıcı temellerini atmak üzere sahneye çıkmıştır. Florance
Nightingale’in öncülük ettiği hemşirelik anlayışı ile hemşirelik çağdaş dönemine giriş yapmıştır.
Hemşirelik mesleki kimliğini 1854-1856 yıllarında Florance Nightingale’in Kırım Savaşı sırasında İngiliz ve
Türk askerlerine Selimiye Kışlası’nda verdiği bakımla kazanmıştır. Hemşirelik mesleğinin doğum yeri
Türkiye, doğayeni ise bir İtalyan vatandaşıdır. 12 Mayıs 1820 yılında İtalya’da dünyaya gelen Nightingale
hemşireliğe meslek kimliği kazandıran kişi olarak tarihte yerini almıştır. Nightingale’in hemşirelik
mesleğine ve sağlık bakımı anlayışına kazandırdıkları halen daha günümüzde uygulanmakta ve
geliştirilmektedir. 12 Mayıs tarihi Nightingale’in doğum günü olarak her yıl dünyada Hemşireler Günü
olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de hemşirelik mesleğinin benimsenmesi cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarına
uzanmaktadır. Modern hemşirelik anlayışı Türkiye’de ilk 1.Dünya Savaşı döneminde kabul görmüştür.
1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan Savaşları çok fazla insan kaybına neden olmuştur. Yaşanan bu kayıplara
yaralı askerlere bakım gereksinimi doğurmuştur ve bu görev kadınlara verilmiştir. Bakımlar sırasında
kadın bilgilerinin yetersizliği fark eden Dr. Besim Ömer Paşa Kızılay Derneği’ne bu eksikliği bildirmiştir.
Bunun üzerine üstüne Kızılay Derneği (Hilal-i Ahmer) İstanbul Kadırga Hastanesi’nde 6 ay gönüllü hasta
bakıcılık kursu düzenlemiştir. Dr. Besim Ömer Paşa’nın çabaları ile kurs en kültürlü çevrelerde ilgi
görmüştür. Açılan bu kurs Türkiye’de hemşirelik eğitimi adına atılan ilk adımdır. Kursu alan kadınlar 1912
yılında hastanelerde çalışmaya başlamışlardır. 1913-1914 yıllarında İstanbul Üniversitesi Konferans
Salonunda hemşirelik kursları verilmeye başlanmıştır. Bu kurslara katılan Kerime Salahor, Safiye Hüseyin
Elbi ve Minüre İsmail Çanakkale ve Balkan Savaşları’nda gönüllü hemşirelik yaparak isimlerini Türk
Tarihi’ne yazdıran ilk Türk hemşirelerdir. Bu gelişmelerin ışığında ülkemizde açılan ilk okul 1920 yılında
eğitim vermeye başlayan Amiral Bristol Sağlık Lisesi olmuştur.
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Kısa dönemli kurslarla meslek olan hemşirelik günümüzde yüksek tahsilli bir eğitim gerektiren
statüye kavuşmuştur. Günümüzde tıp gelişmelerini yakından takip eden, teknolojik gelişmelere hızlı
uyum sağlayan, sağlık alanında ve hasta bakımı kalitesinde yenilikler üretebilen hasta haklarının
savunucusu rolünü üstlenen hemşirelerin geçmişten günümüze kadar taşıdığı ve değiştirmediği en
önemli yönü ise insana olan sevgileri ve şefkatli oluşlarıdır.

575

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018

Bildiri Kitabı

Yaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma ve Hemşirenin Savunucu Rolü
Elif Okur1, Burcu Çuvalcı2, Yağmur Akbal3, Sevilay Hintistan2
1
KTÜ Tonya Meslek Yüksek Okulu
2
KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Bildiri No: 108 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Yaşlılığın tıbbi, sosyal, kültürel, yasal ve etik boyutları göz önüne alındığında toplumların yaşlıya
daha iyi hizmet verebilmesi ve yaşam kalitelerini sürdürebilmesi için sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi
ve korunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bireylerde sağlığın korunmasına yönelik hizmetler
birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül koruma hizmetleri olmak üzere dört düzeyde incelenmektedir.
Hemşirenin koruyucu hizmetlerin tüm düzeylerinde yaşlının bireysel özellikleri ve başarım düzeylerini
dikkate alarak, güçlendirilmesi ve güdülenmesinde önemli sorumluluğu vardır. Yaşlılarla çalışan
hemşireler birincil koruma kapsamında beslenme, fiziksel aktivite, uyku gibi konularda sağlık eğitimleri
vermektedir. Böylece yaşlıların alışkanlıkları konusunda değişikliklere gidilebilmekte ve yaşam kalitesi
arttırılmaktadır. İkincil koruma ise; hastalıkların erken tanısı ve müdahalesine odaklanmaktadır.
Hastalıklardan korunmayı sağlamak için bu hastalıkların erken tanısına yönelik olarak taramalar
yapılmalıdır. Yaşlılara ve yakınlarına yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları, alınması gereken
önlemler ve erken tanının önemi anlatılmalıdır. Böylece yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı
yaşlanma sağlanabilir. Üçüncül koruma yaşlıların izlem, hastalık ya da kronik durumlardan sonraki
çalışmaları içermektedir. Yeni teşhis veya başlangıç aşamasındaki rehabilitasyon çalışmaları da bu grupta
yer almaktadır. Yaşlı sağlığında dördüncül koruma ise; sağlık sisteminde hastayı yarar sağlamayacak ya
da sınırlı yarar sağlayacak tanı, tarama ve tedavi girişimlerinden korumadır. 2009 yılında 15. WONCA
Avrupa Konferansı’nda değerlendirilen dördüncül korumada; psikosomatik bir rahatsızlıkla gelen hastaya
gereksiz tetkik yapılmasından, medya aracılığıyla öğrendiği ve korktuğu bir durumdan dolayı sadece
endişesini gidermek için yapılan işlemlerden ve özellikle yaşlı hastalara verilen ilaçların fayda-zarar
dengesinin araştırılmaması nedeniyle gereksiz tedaviden hastayı koruma şeklinde açıklanmıştır.
Son yıllarda hasta hakları yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ve bununla ilişkili malpraktis
davalarının açılmasının yaygınlaşması, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu
sağlık uygulamalarında getirdiği düzenlemeler, çalışma koşullarının getirdiği düzenlemeler gibi
nedenlerle sağlıkta defansif tıp uygulamaları olarak tanımlanan savunmaya dayalı tıp anlayışının ve
uygulamalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu konuda hastalara yapılan yaygın uygulamalar ise;
tıbben gerekli olmayan incelemeler ve konsültasyonların istenmesi, kontrol muayenelerinin ve izlem
sıklıklarının arttırılması, hekimlerin hastaya gerekli olmayan tedaviler (ilaçlar) önermesi, tıbben gerekli
olmayan hastane yatışlarının yapılması gibi uygulamalardır. Yaşlı sağlığında dördüncül koruma,
taramadan rehabilitasyona kadar sağlık bakımının tüm yönlerine uygulanabilmektedir. Klinik kanıt
olmadan tarama, endikasyon olmadan aşı yapma, gereksiz ilaç kullanımı, doğru olmayan rehabilitasyon
tekniklerinin uygulanmasından kaçınmayı önermektedir. Örneğin, hastalıklardan koruma için ilaç
kullanıldığı durumlarda ilaca bağlı zarar riski (iyatrojenik hasar) ortaya çıkabilmektedir. Gözlemsel
çalışmalar, multivitamin takviyesinin kanser veya kardiyovasküler hastalıkları azaltmadığını göstermiştir.
Yapılan bir kohort çalışmasında, sağlıklı yaşlılarda uzun süreli multivitamin takviyesinin mortaliteyi
artırdığı gözlemlenmiştir.
Yaşlıya yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini uygularken hastaya zarar verilmemelidir. Koruma
girişimlerinden tedaviye tüm bakım sürecinde hastaya zarar verme ortaya çıkabilmektedir. Özellikle,
erken tanı ve tarama programlarında hastalığın toplumda görülme sıklığı, erken tanı için uygun bir
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yöntemin varlığı, erken tanı konulan hastalığın etkili ve başarılı tedavi yönteminin olması gibi özellikler
dikkate alınarak uygulanması gereklidir. Yaşlı bireylerde erken tanı ve tarama programına alınabilecek,
koruyucu girişimler, hastalıklar, tarama süresi ve sıklıkları konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Koruyucu Hizmetler Birliği mamografi, dışkıda gizli kan, sigmoidoskopi, kolonoskopi gibi erken tanı
uygulamalarının 80 yaşından sonraki bireylerde sonlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Dördüncül
korumanın uygulanmasına en iyi örneklerden bir tanesi de prostat kanseri taramalarıdır. ABD’de yapılan
çalışmalar tarama ile saptanan prostat kanseri olgularının %22-42’sinin aşırı tanı aldığını bildirmektedir.
Prostat kanserinde prostat spesifik antijen ve dijital rektal muayene ile taramanın yaşam süresini
etkilemediği ama gereksiz girişimlere yol açarak hastalara zarar verebildiği için taramanın risk
grubundaki kişilere aydınlatılmış onam alınarak yapılması önerilmektedir.
Dördüncül korumada hemşire yaşlı bireye, sağlığı için etik açıdan uygun müdahaleleri tercih
etmesi için destek vermelidir. Yaşlı bireye, ayrıntılı tetkikler yaptırmak yerine hemşire hastayı daha fazla
dinlemeli ve sorunun altında yatan nedenin açığa çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. Bu konuda hekim ve
diğer sağlık ekibi üyelerini hasta merkezli ve öyküye dayalı tıp yaklaşımlarını kullanarak hastaya
yaklaşmaları konusunda uyarmalıdır. Hemşire savunuculuk rolü ile yaşlı bireyi tetkik ve incelemeler
konusunda bilgilendirmeli, karar vermesine yardım etmelidir. Hemşire gerektiğinde hastaya sözcülük
yapmalı, hastayı tanı ve tedavilerin yan etki ve komplikasyonlarından korumalıdır. Yaşlı hastanın bakıma
ilişkin karar verme sürecinde etik davranmalıdır. Hastanın yasal haklarını koruma ve gerektiğinde hakkını
aramasına yardım etmelidir.
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Acil Servis Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Riskler ve Önlemler
Melek Ertürk Yavuz1, Dilek Çilingir1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Bildiri No: 114 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Yaşantımızın üçte birini geçirdiğimiz işyerlerinde sağlığı kötü etkileyen birçok etmen
bulunmaktadır. Tehlikeli sınıfta yer alan hastanelerin acil servislerindeki sağlık çalışanları da biyolojik,
fiziksel (radyasyon, gürültü, yetersiz ya da fazla ışık, ısı, vibrasyon, toz, nem, kaygan-nemli zemin, yangın,
havalandırmanın %50’nin altında olması, mekanın ve dinlenme odalarının yetersizliği vb.) ve kimyasal
(temizlik malzemeleri, boya, gaz, buhar vb.) risklere maruz kalmaktadırlar. Ayrıca ergonomik (beden
duruşu ve hareketleri, sabit oturma, pozisyonel zorlanma, tekrarlayıcı hareketler, titreşim, ayakta
çalışma, itme-çekme hareketleri, ağır kaldırma, tekrarlayıcı hareketler ve uygun olmayan postürde
çalışma vb.), psikososyal (stres, tükenmişlik sendromu, ikincil travmatizasyon vb.) ve şiddete maruz
kalma gibi çok sayıda riskle de karşılaşmaktadırlar.
Kesici delici alet yaralanmalarının sık meydana gelmesi ve acil servise gelen hastalara hızlı müdale
yapılması nedeniyle, acil servis çalışanları biyoloijk risklerle sık karşılaşmaktadırlar. Biyolojik risklerden
korunmak için doğru el yıkama yapılması, koruyucu ekipmanların (maske, gözlük, önlük, eldiven vb.)
kullanılması, temizliğe dikkat edilmesi, hasta bakım ekipmanlarının ve ortam yüzeylerinin uygun şekilde
sterilize edilmesi, iğne uçları, kesici materyallerin uygun imhasının ve aşılanmanın yapılması gibi
önlemler alınmalıdır. Fiziksel risklerden korunmak için yeterli aydınlatmanın sağlanması, gürültünün
insan sağlığını etkilemeyecek seviyede olması, elektrik çarpmalarına karşı önlemlerin alınması, basınç ve
nemin ayarlanması gibi fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır. Acil servis çalışanları kimyasal risklerden
korunmak için kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalı, kimyasallara dokunmamalı, kimyasalların bir kısmı
parlayıcı ve patlayıcı olabileceği için kimyasallara ateşle yaklaşmamalıdır. Ergonomik riskleri önlemek için,
hasta taşıma ve bakım sırasında doğru pozisyonda durulması, devrilip düştüğünde çalışana zarar
verebilecek eşya, dolap gibi malzemelerin sabitlenmesi, kullanılmayan hasta taşıma araba, sedye gibi
eşyaların belirlenmiş alanda frenleri kilitli olarak park edilmesi, çalışanlarca kullanılan koltuk, tabire gibi
arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi ve
gönderilemediği durumlarda “dikkat bozuktur kullanmayınız” uyarı yazısı ile tanımlanması gibi önlemler
alınmalıdır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, acil servis çalışanlarının tamamına yakını en az bir kez
sözel şiddete maruz kalmaktayken, üçte biri fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet olaylarını önlemek
için, etkili güvenlik eğitimleri verilmeli, görevli kişilerle 24 saat alan içi güvenlik sağlanmalı, güvenlikli
kapılar, güvenlik kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları ve panik alarmlar ile güvenlik
sağlanmaya çalışılmalıdır. Bununla birlikte yasal düzenlemeler yapılmalı, şiddet eylemleri raporlanmalı ve
toplumun bütün kesimlerinin şiddeti teşvik edecek bir dil kullanmaktan kaçınması sağlanmalıdır. Ayrıca
sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet olaylarına bağlı olarak yaptıkları şikayetler sonrasında alınan cezalar,
kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Acil servis çalışanları aşırı hasta sirkülasyonu, hasta
ölümleri, yetersiz araç- gereç, hızlı tanılama ve tedavi gerektiren yaşam riski olan hastalar ve yakınları,
uzun çalışma saatleri ve sağlık çalışanı yetersizliği nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar.
Tükenmişlik sendromu gelişimini önlemek için, çalışanların seçiminde yeterlilik ve gönüllü olma dikkate
alınmalı, çalışma saatleri çalışanların fiziksel ve psikososyal gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenmeli,
acil birimlerde araç-gereç ve fiziksel donanımın modern, çalışanların tedavi ve bakım girişimlerini
kolaylaştıracak yapı ve sayıda olması sağlanmalıdır. Ayrıca çalışanlara iş dışında hobi ya da sosyal
aktivitelere zaman ayırma olanağı verilmeli, yaşananlardan olumlu sonuçlar çıkarmaları ve kendilerini
kontrol etmeleri öğretilmelidir. İkincil travmatizasyon, travmaya uğramış kişilerle ya da yaralılarla çok
yakından çalışanların yaşadığı uzun süreli stresin son aşaması olarak tanımlanmakta olup acil servis
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çalışanlarının yarısından fazlasında görülmektedir.
Acil servisler, çalışanlarının güvenliğini sağlayacak ve devam ettirecek şekilde düzenlenmelidir.
İşveren olarak kurum yöneticilerinin bu konuda en kısa sürede gerekli önlemleri alması, iş sağlığı ve
güvenliği uzmanlarının sayısının arttırılması ve acil servis çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
yılda bir katılmaları gerekmektedir.
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Tarihin Salgın Hastalıkları Yerini Yeni Bir Korkuya Bıraktı: “sağlıksız Yaşlanma”
Aysun Can1, Sevilay Hintistan1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

1

Bildiri No: 117 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnsanlık tarihi içinde rolü tartışılmaz olan salgın hastalıkların, milyonlarca insanın ölümüne neden
olduğu bilinen bir gerçektir. Tarih boyunca imparatorlukları çökerten, sınırları yeniden çizen, orduları
kıran salgın hastalıklar ekonomik, siyasal ve demografik sonuçlarıyla yeryüzü haritasının yeniden
çizilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Tarihte cüzzam, veba gibi hastalıklar ölümü çağrıştırmakta ve
adının geçtiği yere huzursuzluk bırakmıştır. Zaman geçti, çok şey değişti… Şimdi insanların huzurunu
kaçıran tek bir gerçek var: “Sağlıksız yaşlanma!”
Dünya genelinde tüm ülkelerde insanların yaşam süreleri önceki nesillere göre artış
göstermektedir. Toplumdaki yaşlı insan sayısının önemli oranda artması, son yıllarda biyoloji, sosyal
bilimler, davranış bilimi ve tıp alanındaki gelişmeleri zorlamaktadır. Duraksamadan gelişen teknoloji;
hastalıkların tanı, tedavi ve bakım olanaklarındaki gelişmeleri de arttırmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda
beklenen yaşam süresi ve yaşlı birey sayısı da artmaktadır. Yaşlanan Dünya Raporu’nda insanların artık
daha uzun yaşadığı ancak sağlıklı yaşlanmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca yaşlıların günümüzde dünya
nüfusunun %14’ünü oluşturduğu, bu oranın 2050 yılında %21’e yükseleceği belirtilmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü ise 2050 itibariyle iki milyar insanın 60 yaş üstü olacağını, beklenen yaşam süresinde ise 7.5
yıl artış olacağını bildirmektedir.
Günümüzde ölüm nedenleri arasında bulaşıcı hastalıklar yerini kronik hastalıklara bırakmıştır.
Artık hastalar çaresi bulunmayan amansız dertler nedeniyle değil de hastalıklarla birlikte yaşayarak
ölmektedir. Kronik hastalıklar tıbbi girişimlerle tedavi edilemeyen, periyodik izlem ve destek bakım
gerektiren durumlardır. Özellikle yaşla birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığındaki artış
multimorbidite riskini de arttırmaktadır. Multimorbidite bir kişide en az iki ya da daha fazla kronik
hastalığın birlikte görülmesi olarak adlandırılmaktadır. Multimorbiditenin bireye getirdiği fiziksel,
psilolojik ve sosyal olumsuz etkilerle birlikte yaşam kalitesini düşürdüğü bilen bir gerçektir. Multimorbid
yaşlılarda özellikle kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklar
eş zamanlı görülmektedir. Tedavisi olan bu hastalıklar ile yaşamakla birlikte ağrı, acı, yorgunluk, bulantı
gibi birçok fiziksel semptomla baş etmek zorunda olan hastalar uzun yaşadıklarına sevinmek yerine
sağlıksız yaşlandıkları için üzüntü, öfke, çaresizlik, ümitsizlik, endişe, aile/iş yaşantısına ilişkin rol kaybı,
ölüm korkusu, bağımlı olma endişesi, beden imajı değişikliği, yaşam tarzında bozulma, depresif görüntü
ve sosyal izolasyon gibi psikososyal sorunlarla yaşamaya devam etmektedirler. Ancak multimorbiditenin
ortaya çıkış zamanı da ülke ekonomisini, iş gücünü ve toplumun yaşam kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Özellikle gelişmemiş ülkelerde multimorbidite çok daha erken yaşlarda ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla hastalık yükü de artmaktadır. Yaşlılığın birey, toplum ve ailesi açısından yük
getirmesi nedeniyle yaşamın doğal akışına entegre olmuş, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilen,
hatta toplumun iş yükünü karşılayabilen yeni nesil yaşlılar istenmektedir. Tüm dünyanın geleceğine
biyopsikososyal ve ekonomik yük getireceği düşünülen yaşlanma; yaşamın doğal bir süreci olduğundan
engellenemeyeceğinden, yaşlılığın götürülerinin ve zararlarının en aza indirgenmesi 21. Yüzyıl hedefleri
arasında yer almaktadır.
Sağlıklı yaşlanma; “başarılı yaşlanma”, “aktif yaşlanma”, “mutlu yaşlanma” şeklinde de
kullanılmaktadır. Yaşlanma sürecindeki bireylere sağlık, katılım ve güvenlik açısından fırsatlar sunmayı
hedefleyen aktif yaşlanma politikaları, bireylerin aktif-başarılı yaşlanmalarını sağlayan yaklaşımdır.
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Yaşlılığa bağlı birçok olağan fiziksel ve sosyal kayıp yaşandığı bilinse de yapılan bir çalışmada yaşlı
bireylerin kendini gerçekleştirme puanının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durumun nedeni olarak
yaşlanma sürecinde kişilerin yitirdikleri bazı yetenekler olmakla birlikte geçen zamana karşı kalıcı olan
pek çok yeteneğin varlığını göstermektedir. Kalıcı olan bu yeteneklerin bazıları; bilgi, tecrübe, plan
yapabilmeyi kolaylaştıran hayal gücü, dikkat ve konsantrasyon, sorunlar karşısında pratik kararlar
verebilme becerisi ve günlük yaşamdaki sorunların üstesinden gelebilme yeteneğidir. Bu yetenekler
insanın yaşamı boyunca geliştirdiklerinin özüdür ve yaşlılık bu anlamda “Aktif ve bilinçli bir yaşamın
başlangıcıdır” Yaşlılık toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlü geniş bir kavram olduğundan “sağlıksız”
olduğunda en az geçmişin vebası kadar bireysel ve toplumsal açıdan yük oluşturacaktır.
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Çağımızın Hastalığı: Sevgisizlik
Aysun Can1, Sevilay Hintistan2
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karadeniz teknik üniversitesi
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Bildiri No: 119 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Her şey sevmekle başlar…
Her birey sevme ve sevilme gereksinimini doğuştan getirir. Doğduğu andan itibaren her türlü
fiziksel ihtiyaçları anne sevgisiyle karşılanan insan için; büyüdükçe ve toplumda yer edindikçe sevgi, bir
sosyal gereksinim ve bağımlılık haline gelmektedir. Yeme, içme, barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarının
yanında, toplumun içinde bir yer edinme gibi sosyal ihtiyaçları da olan insan duygu, düşünce ve
davranışlar sistemlerinden oluşmaktadır.
Tarihten bugüne insanlar hem yakın çevresiyle hem de uzaktaki toplumlarla iletişime geçme
gereksinimi duymuşlardır. Birbirleriyle yakın ilişki kurabilen eski toplumlar ve insanlar duman, mektup,
telefon, işaret dili gibi birçok iletişim aracı kullanmışlardır. Fakat samimiyet, hoşgörü, anlayış, sıcaklık,
saygı, merhamet, yardımlaşma gibi karşılıklı sevgiye dayalı paylaşımlar sosyal ilişkiler içerisinde en iyi yüz
yüze aktarılabilmektedir. Modern çağ, sağladığı olumlu olanakların haricinde bu paylaşımların yok olması
gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İnternetin son yıllarda her yaş grubundan
milyarlarca insana yayılması ve ağlar oluşturarak hayatın her alanında kullanılması mobil iletişimin hızla
artması sonucu gerçekleşmektedir. Bu dönem içerisinde, sosyal ağların popüleritesinin artması her türlü
iletişimin bu ağlar üzerinden gerçekleştirilmeye başlanması, yeni bir sosyalleşme süreci olarak
görülmektedir. Yaşanan bu gelişmeler bireylerin ilişkilerini, sosyalleşme süreçlerini, yaşam biçimlerini ve
çevreyle olan iletişimlerini etkilemektedir.
İnsandaki en şiddetli ve en temel duygulardan biri sevgidir. Sevme ve sevilme isteği insan
ilişkilerinde yeme, içme, nefes alma gibi temel gereksinimler kadar önemlidir. İnsan soyunu, aileyi,
toplumu bir arada tutan birlik gücü karşılıklı sevmekle mümkün olacaktır. Ancak modern toplumun
ortaya çıkmasıyla, toplumsal açıdan birtakım değişimler meydana geldiği görülmektedir. Özellikle iletişim
teknolojileri, toplumların alışkanlıklarında, kültürlerinde, iş yaşamlarında, eğitim sistemlerinde farklılıklar
yaratmaktadır. Modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan yaşam tarzları, geleneksel toplumsal düzenin
tamamen ortadan kaybolmasına yol açmaktadır. Bireylerin geleneksel iletişim biçimlerini terkederek;
sosyal ağlar üzerinden iletişim kurmaya başlaması, toplumsal yabancılaşma ve yalnızlaşmayı beraberinde
getirmektedir. İletişim şekilleri değişen toplumlar, birbirleriyle daha az konuşmakta, birbirlerinin
gözlerinin içine daha az bakmaktadırlar. Böylece insanlar yalnızlaşmaya, yabancılaşmaya,
duyarsızlaşmaya ve hissizleşmeye başlamaktadır. Erich Fromm’a göre; modern toplumlarda
yabancılaşma toplumun her alanına yayılmış vaziyettedir. Bu nedenle de insan, korkak ve yabancılaşmış
bir halde yer almakta;kendi değerini kendisi belirleyememektedir. Günlük yaşamda, kişinin başarısı,
popüler olup olmadığı ile yakından bağlantılıdır. Bu durumda kapitalist düzende, birey kendi dışındaki
güçlerin elinde bir araç haline gelmektedir. Sevgisiz, stresli yaşamların merkezinde olan toplumlarda ise
hastalıktan söz etmek kaçınılmaz olacaktır.
Sevgi, bireyin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olabilmesi için hem hissetmesi hem de
içinde barındırması gereken bir duygudur. Toplumun en küçük yapı taşını oluşturan bireylerde aile
bağları ile ilgili sevgi gereksinimi yaşamın tüm gelişimsel süreci için de geçerlidir. Modern yaşam, her ne
kadar bireysel ve toplumsal olan arasında daha fazla iletişime yol açsa da; ileri teknoloji, hızlı toplumsal
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ve kültürel değişimler, gerçek dünyanın sanal olana kayması gibi etkenler, bireylerin uyum
mekanizmalarını bozmakta ve bireylerin topluma ve kendi doğalarına uyumsuz hale gelerek; sadece
bireysel çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlamalarına neden olmaktadır. Bireylerin gerçek
dünyadaki kimlikleriyle, sanal dünyada yarattıkları sahte kimlikler, önemli sorunları beraberinde
getirmektedir. Gerçek kimliği ile kendi yarattığı sahte kimliği iç içe geçen birey, kendi öz benliğine
yabancılaşmakta, tükenmekte ve kendini sevmeyi bırakmaktadır. İnsana verilecek en büyük ceza sevgisiz
bir ortamda yaşamaya mecbur olmasıdır. Unutulmamalıdır ki; bütün hastalıkların temeli olarak bilinen
stres, sevgisizlikten doğmaktadır.
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Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması
Ceyda Uzun Şahin1, Dilek Çilingir2, Enes Bulut2
1
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2
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 121 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE), ameliyat sonrası ilk 30 gün içinde, ameliyat bölgesi ile ilgili
gelişen enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. İmplant uygulanmış ise bir yıl içerisinde gelişen
enfeksiyonlar olarak da tanımlanmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonu insidansı, cerraha, hastaneye ve
uygulanan cerrahi prosedüre göre bazı değişiklikler göstermekle birlikte %1-40 arasında değişmektedir.
Smith ve arkadaşlarının çalışmasında, elektif kolorektal rezeksiyon uygulanan 176 olgunun 45’inde (%26)
cerrahi alan enfeksiyonu geliştiği bildirilmiştir. Uygulanan cerrahi prosedür ile cerrahi alan enfeksiyonu
insidansı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kardiyovasküler girişimler sonrası, cerrahi alan
enfeksiyonu insidansı %2-5 arasında bildirilmiş iken karaciğer transplantasyonu uygulanan pediatrik
olgularda cerrahi alan enfeksiyonu insidansı %32.5 olarak rapor edilmiştir. CAE hastaneler hatta ülkeler
arası farklılıklar göstermektedir. ABD’de pediatrik cerrahide CAE oranı %2.5-4 iken, Mexico City’den
yapılan bir çalışmada bu oran %18 olarak bildirilmiştir.
Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemeye yönelik güncel uygulamalar preoperatif, intraoperatif ve
postoperatif dönem olmak üzere üç dönemde ele alınmaktadır.
Preoperatif Dönem











İnsizyon bölgesindeki kıllar ameliyat açısından bir olumsuzluk yaratmadığı sürece temizlenmemeli, ancak
kılların temizlenmesi gerekiyorsa bu işlem ameliyat öncesinde yapılmalı (ameliyat gününde ve mümkünse
ameliyathane de) ve kıllar elektrikli aletler kullanılarak kesilmeli,
Tüm diabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin yeterli kontrolü sağlanmalı, özellikle preoperatif dönemde
hiperglisemi önlenmeli ,
Hastalar ameliyattan bir önceki gece antiseptikli bir solüsyonla banyo yapmalı veya duş alması tercih
edilmeli,
Antiseptik cilt hazırlığına başlamadan önce insizyon bölgesindeki deri iyice yıkanarak temizlenmeli ve
kirlerden arındırılmalı,
Ameliyat öncesinde hastanede yatış süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalı,
Cerrahi ekip elemanları her vaka öncesinde cerrahi el yıkama yapmalı,
Cilt hazırlığı için uygun bir antiseptik ajan (%10’uk povidon iyot, %4’lük klorheksidin glukonat, %60-95 etil
alkol, veya %50-91 izopropil alkol) kullanılmalı ,
Preoperatif cilt hazırlığında kullanılan antiseptik ajan insizyon yapılacak alanın ortasından perifere doğru
konsantrik daireler halinde uygulanmalı,
Cerrahi personel, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığına ait belirti ve bulguları olduğunda (akıntılı cilt lezyonu,
vb.) bu durumu amirlerine ve personel sağlığı bölümüne haber vermeleri konusunda eğitilmeli ve bu
şekilde davranmaya özendirilmeli,

İntraoperatif Dönem






Ameliyat odasında, koridora ve diğer destek alanlara doğru pozitif basınçlı havalandırma idame ettirilmeli,
Saatte en az 15 hava değişimi, bunun en az 3’ünün (%20) taze hava olması sağlanmalı,
Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalı,
Hava girişi tavandan, çıkışı ise yere yakın bir yerden olmalı,
Ortopedik implant yerleştirilen cerrahi girişimler ultra-temiz havaya sahip ameliyat odalarında yapılmalı,
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Enfeksiyon kontrolü için ameliyathanenin veya ameliyat odalarının girişine yapışkan paspaslar veya kumaş
örtüler konulmamalı.
CAE’lerin önlenmesi için galoş giyilmesine gerek yoktur.
Galoş, sadece kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimaline karşı kullanılabilecek bir bariyerdir.
Ameliyathanede rutin ortam kültürleri alınmasına gerek yoktur.
İntravasküler aletlerin (örneğin, santral venöz kateter), spinal ve epidural anestezi kateterlerinin
yerleştirilmesi veya intravenöz ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında asepsi prensiplerine
uyulmalı,
Steril malzemelerin paketleri/bohçaları kullanımdan hemen önce açılmalı ve kullanım öncesinde
paket/bohça üzerindeki maruziyet indikatörü ve paket/bohça içindeki integratör veya çok parametreli
indikatör kontrol edilmeli,
Sterilitesi, konusunda şüpheye düşülen malzemeler kullanılmamalı.

Postoperatif Dönem





Primer olarak kapatılmış bir insizyon ameliyat sonrasında 24-48 saat süreyle steril bir örtü ile kapalı
tutulmalı,
Pansumandan ve yara ile her türlü temastan önce ve sonra el hijyeni sağlanmalı,
Pansuman değiştirilirken steril teknik kullanılmalı,
Hasta ve ailesi doğru insizyon bakımı, CAE semptomları ve bu semptomların bildirilmesinin gerekliliği
konusunda eğitilmelidir.
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Enes Bulut1, Dilek Çilingir1, Ceyda Uzun Şahin2
1
KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Bildiri No: 124 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Giriş
Aromaterapi, tamamlayıcı terapi uygulamaları arasında yer alan ve fitoterapi uygulamalarının alt
dalı olarak kabul edilen bir uygulamadır. Kokulu bitkilerin kök, çiçek, yaprak, vb. bölgelerinden çeşitli
yöntemlerle elde edilen esansiyel yağların sağlığı korumak ve iyileştirmek amacıyla kullanılması olarak
tanımlanmaktadır. Yoğun bakım süreci, yaşamı kritik durumda olan ve sürekli takip gerektiren hastaların
deneyimlediği bir süreçtir. Bu süreçte hastalar gerek sağlık durumları gerekse yoğun bakım ortamından
kaynaklanan nedenlerle anksiyete, uyku bozuklukları, deliryum, ağrı, vb. durumlarla karşılaşabilmektedir.
Yoğun bakım çalışanları da hastalara benzer şekilde çeşitli nedenlerle çalıştıkları birimde sorunlar
yaşayabilmektedir. Tüm bu olumsuz durumların önlenmesi için aromaterapi uygulaması giderek daha da
yaygınlaşmaktadır. Bu derlemede yoğun bakımdaki hastalar üzerinde aromaterapinin etkilerini inceleyen
çalışmaların sonuçlarına değinilecektir.
Yöntem
Çalışmanın yapılması için Google Akademik ve Pubmed üzerinden Türkçe çalışmalar için
aromaterapi, yoğun bakım, anksiyete, uyku, ağrı; yabancı çalışmalar için ise aromatherapy, intensive
care, anxiety, sleep, pain anahtar kelimeleri ile arama yapılarak 2017 ve 2018 yayımlanmış olan ilgili
çalışmalara ulaşıldı. Çalışmaların uygulama ve sonuçları incelenerek rapor edilmiştir.
Bulgular
Literatür taraması sonucunda Türkçe ve yabancı yayınlara ulaşılmıştır. Bu yayınlar arasında, Cho
ve ark. (2017) çalışmalarında hastaların bir kısmına lavanta yağı inhalasyonu yaptırırken diğer kısmında
standart bakıma ek hiç bir uygulama yapmamıştır. Çalışmanın sonucunda lavanta yağı inhalasyonu yapan
hastaların stres düzeylerinin, sistolik ve diyastolik kan basınçlarının ve kalp atım hızlarının azaldığı, uyku
kalitelerinin arttığı görülmüştür. Benzer şekilde Aalami ve ark. (2018) lavanta, papatya ve portakal
esansiyel yağı ile yapılan aromaterapinin uyku kalitesini artırdığını saptamışlardır. Ülkemizde yapılan bir
çalışmada Özlü ve Bilican (2017), ameliyat sonrası lavanta yağı ile yapılan aromaterapi masajının uyku
kalitesine olumlu etkisi olduğunu bildirmiştir. Aromaterapinin anksiyete üzerine etkisinin incelendiği bir
çalışmada Nematollahi ve ark. (2017), lavanta, papatya ve neroli karışımı ile yapılan aromaterapinin
anksiyeteyi azaltmada etkili ve ucuz bir yöntem olduğunu belirtmiştir. Yoğun bakım hemşirelerinin uyku
kalitesi üzerinde aromaterapinin etkisinin incelendiği çalışmada Chang ve ark. (2017) aromaterapi
masajının hemşirelerde uyku kalitesini artırdığını saptamışlardır.
Tartışma ve Sonuç
Aromaterapi, yoğun bakımda tedavi gören hastalar ve bu birimlerde çalışan hemşireler üzerinde
sakinleştirici ve uyku kalitesini artırıcı etkilere sahip ucuz ve kolay uygulanabilir bir uygulamadır. Yoğun
bakım ünitelerinde aromaterapinin yaygınlaştırılması, hastaların daha sorunsuz bir yoğun bakım süreci
geçirmelerini sağlayacaktır. Yoğun bakım hemşirelerinin uyku kalitelerinin artırılması ve anksiyetelerinin
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azaltılması ise hem hemşirelerin yaşam kalitesini artıracak hem de hemşireler tarafından verilen sağlık
bakım kalitesini artıracaktır.
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Selçuklular ve Osmanlılarda Darüşşifalar ve Müzik Terapi
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2
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Bildiri No: 125 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel gereksinimlerini karşılamada müziği
ve müzik aktivitelerini kullanan bir uzmanlık dalıdır. Tarih boyunca duygu ve düşüncelerin anlatım biçimi
olan müziğin büyüsel, dinsel ve eğlence olduğu kadar tedavi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Farklı
ritimler ve etkileyici sözler eşliğinde hastanın şifaya kavuşturulması, müzikle tedavinin temelini
oluşturmaktadır. Eski medeniyetler müziği duyguları harekete geçirmede, bireyi heyecanlandırmada ya
da sakinleştirmede kullanarak müzikten eğitim, telkin ve tedavi amaçlı olarak yararlanmışlardır.
Tıp biliminin alt alanlarını oluşturan cerrahi, onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve pediatri gibi bilim
dallarında karşılaşılan hastalıkların tedavilerinde müziğin yardımcı bir tedavi aracı olarak kullanılması,
hastalıkların tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Müzik, hastanın sinir ve endokrin sistemi
üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, müziğin ruhsal hastalıkların oluşumunda etkisi olan ve insanın
duygusal durumunu düzenleyen serotonin, dopamin, adrenalin ve testosteron gibi hormonları olumlu
etkilediği; kan basıncı, solunum ritmi gibi fizyolojik işlevleri düzenlediği ve beyindeki oksijen ve
kanlanmanın dengesini sağladığı bildirilmektedir.
Müzikle terapi geleneğinin Türk toplumlarında yaklaşık altı bin yıllık bir geçmişi olduğu
bilinmektedir. Eski Türk hekimleri korku, heyecan, endişe ve psikolojik sorunları nedeniyle nabızdaki
değişim ve bu değişimin neden olduğu huzursuzlukları belirlemede; hastalarına çeşitli melodileri
dinletirler, bu sırada nabızlarını kontrol ederek en uygun melodiyi bulurlar; aynı hastalığı olan hastaları
bir araya getirerek tedavi ederlerdi.
Razi, Farabi, İbn Sina, Hasan Şuuri ve Gevrekzade Hasan Efendi gibi bilim adamlarının yaptıkları
araştırmalar ve elde ettikleri sonuçlarını kullanan Türklerin, ilk ciddi müzikle terapi çalışmalarını Selçuklu
ve Osmanlılar döneminde uyguladıkları görülmektedir. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde öncelikli
olarak ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan müzikle terapinin uygulanması için, gerekli akustiği
sağlayacak şekilde darüşşifalar yaptırılmıştır. Konuyla ilgili kaynaklarda, toplumun sağlık gereksinimlerini
karşılayan darüşşifalardaki hizmetlerin zengin, fakir, din, dil ve ırk farkı gözetmeden verildiğini; aynı
zamanda ilaç, yiyecek, giyecek ve tedavinin ücretsiz şekilde sağlandığı görülmektedir. Darüşşifalarda
özellikle, ruhsal yönden sorun oluşturan hastalıkların tedavisinde müzikten ve telkinden yararlanıldığı
bildirilmektedir. Ruh hastalıklarının tedavisi için yaptırılan darüşşifalarda müzikle tedavi amacıyla, belirli
gün ve saatlerde mehterhane-i hakani çalınırdı. Müzik terapi için zurna, davul, trampet, nakkare ve zil
kullanılırdı.
İlk şifahane 900 yıl önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi tarafından 1154 yılında Şam’da yapılan
Nureddin Hastanesi’dir. Yapı olarak günümüze kadar ulaşan ve Türklerin en eski Tıp Fakültesi olan
Nureddin Hastanesi’nde ruhsal yönden sorunu olan hastalar için özel bir bölümün bulunduğu ve bu
hastaların tedavisinde müziğin de kullanıldığı bilinmektedir. Yine Selçuklular zamanında Kayseri Gevher
Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı (1206), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Turan Melik Darüşşifası)
(1228-9) ve Amasya Darüşşifası’nda (1308) müzik terapi uygulandığı bilinmektedir.
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Osmanlı döneminde müzik terapi yapan şifahanelere bakıldığında, Fatih Darüşşifası (1470), Bursa
Yıldırım Darüşşifası (1390-1394), Edirne II. Bayezid Darüşşifası (1488) ve Süleymaniye Tıp Medresesi ve
Darülşifası (1557) görülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a
yaptırdığı külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan darüşşifa; hasta odaları ve hamamın olduğu ve
bodrum katının ise ruhsal yönden sorunu olan hastalara hizmet verdiği önemli bir yapıdır. Süleymaniye
şifahanesi her türlü hastalığın tedavi edildiği bir sağlık kurumu niteliğindeydi. Dönemin en önemli sağlık
merkezlerinden biri olan Süleymaniye Medresesi’nde Katipzade Mehmet Rauf Efendi, Hekimbaşı
Gevrekzade Hafız Efendi gibi önemli isimler öğretmenlik yaparken; Şifahane’de Hekimbaşı Hasan Efendi
ve Şanizade Ataullah Efendi gibi başhekimler hizmet vermiştir. Darüşşifanın 1843 yılından itibaren
yalnızca ruhsal yönden sorunu olan hastalara hizmet verdiği bilinmektedir.
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Bildiri No: 127 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Planlanmış ameliyat için hazırlık; hastanın kliniğe yatırılmasından, ameliyat öncesi geceye kadar
olan dönemdeki hazırlık, ameliyattan önceki gece hazırlığı ve ameliyat günü hazırlığı olmak üzere üç
aşamada ele alınmaktadır. Hastanın cerrahi kliniğe yatırılmasıyla başlayan ameliyat öncesi hazırlık ve
bakım; psikolojik hazırlık, fizyolojik hazırlık, ameliyat öncesi eğitim ve yasal hazırlık uygulamalarını
içermektedir.
Ameliyat, hasta için yalnızca fizyolojik bir stres kaynağı olmayıp aynı zamanda güçlü bir psikolojik
stres kaynağıdır. Bu nedenle, hastanın ameliyat öncesi psikolojik hazırlığı, fizyolojik hazırlığı kadar
önemlidir. Cuzzocrea ve arkadaşlarının (2013), cerrahi girişim öncesi çocuklar ve anneleri ile yürüttükleri
ameliyat öncesi dönemde psikolojik programın etkinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında; çocukların ve
annelerinin anksiyetelerinin azaldığı, çocukların ameliyat öncesi dönemde sağlık ekibiyle işbirliği içinde
oldukları saptanmıştır. Duvarcı ve ark. (2006), yaptıkları çalışmada, 20 dakika süren ameliyat öncesi
dönemde hasta- hemşire görüşmesinin, hastaların anksiyetesinde azalma, postoperatif ilk analjezik
gereksiniminde uzama, toplam gereksinim duyulan analjezik sayısında azalma ve spinal anestezi sonrası
gelişebilen idrar retansiyonunda azalma gibi olumlu sonuçlar bulunmuştur.
Ameliyat riskini en aza indirebilmek ve hastanın genel sağlık durumunu mümkün olan en iyi
düzeye getirebilmek için ameliyat öncesi dönemde iyi bir fizyolojik değerlendirme ile sağlanabilir.
Kırdemir ve Özorak (2011) yaptıkları çalışmalarda, hastaların ameliyat sonrası deneyimledikleri ağrı ve
kullandıkları analjezik miktarının hastaların fiziksel ve psikolojik durumları ile birlikte ameliyat öncesi
olarak planlanabileceğini göstermiştir. Ayrıca yine bu çalışmada; ameliyat öncesi anksiyetenin ameliyat
sonrası erken dönemde (özellikle ilk iki saatte) analjezik isteminde etkili olduğunu saptanmıştır. Sidar ve
ark. (2013) ise yaptıkları çalışmada, hastaların ağrı düzeyinin ameliyat öncesi kaygı ile ilişkili olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca ameliyat öncesi kaygının uyku sorunlarına yol açtığı saptanmıştır. Mills ve ark.
(2011) metaanalizlerinde, ameliyat öncesi dönemde sigara bırakılma süresi erkene çekildikçe ameliyat
sonrası komplikasyonların oluşma riskini azalttığını saptamıştır. Cuvaş ve ark. (2010), sigara içen
hastalarda içmeyenlere göre anksiyete düzeyinin yüksek olduğu ve sigaranın operasyondan önceki gün
kesilmesinin ameliyat öncesi anksiyeteyi etkilemediği kanısına varmıştır. Theadom ve Cropley (2006)
yaptıkları sistematik incelemede, sigara kullanımının ameliyat sonrası komplikasyonları artırdığını ve
sigaranın ameliyat öncesi erken dönemde bırakılması gerektiğini saptamışlardır.
Araştırmalar, berrak sıvıların (karbohidrattan zengin olanlar dahil), elektif ameliyatlar ya da
sedasyon gerektiren diğer işlemlerden birkaç saat öncesine kadar tüketilmesinin, güvenli ve hasta
yararına olduğunu göstermektedir. Parçacık içeren sıvılar ve katı gıdalar midede daha uzun süre kalırken,
berrak sıvılar neredeyse hemen mideyi terk etmektedir. Crenshaw (2011) yaptığı çalışmada ameliyattan
önceki birkaç saate kadar berrak sıvı tüketen hastaların mide volümleri ve pH’ları; tüm gece aç kalanlarla
aynı ya da daha az olduğunu göstermektedir. Özdemir ve ark. (2011), karbonhidrattan zengin sıvı
içirilmesinin bulantı, kusmayı ve insülin direncini azalttığı, minör cerrahi sonrası bağırsak hareketlerinin
erken başlamasını sağladığı sonucuna varılmıştır.
Zmora ve ark. (2003), bağırsak boşaltımı yapılan ve yapılmadan kolon ve rektum ameliyatı geçiren
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hastaların ameliyat sonrası dönemde karşılaştırdıkları randomize prospektif çalışmalarında ameliyat
sonrası komplikasyon olarak enfeksiyon oranlarında farklılık saptanmamıştır. Forbes ve ark. (2009)
yaptıkları metaanaliz çalışmalarında, ameliyat öncesi bağırsak temizliği yapılmamasının ameliyat sonrası
enfeksiyon komplikasyon oranlarında bir farklılık yapmadığı ve lavman uygulamasının olumsuz etkileri
olabileceği için (diyare ve elektrolit dengesizliği) bağırsak temizliğinin gerekli olmadığı saptanmıştır.
Bozkırlı ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolünün
uygulanması ile hastaların ameliyat sonrası dönemde oral gıdaya erken başlamaları mümkün olmuş,
hastanede kalış süreleri, geleneksel yaklaşımla takip edilen hastaların yatış süresine göre kısalmış ve
anastomoz kaçağı, ileus gibi majör komplikasyonların oranlarında artış olmamıştır.
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Bildiri No: 128 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Cerrahi girişime maruz kalma bedende çeşitli metabolik, endokrin ve immünolojik yanıtların
oluşmasına; ameliyat sonrası dönemde bulantı, kusma, ağrı, sindirim, dolaşım ve kardiyovasküler
sisteme ilişkin sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir. Geçmişle karşılaştırıldığında, gelişen teknoloji
ile birlikte cerrahide yeni yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamaların varlığı cerrahi sonrası hasta
bakımında geleneksel bazı yaklaşımların değişmesini sağlamıştır. Böylelikle iyileşmenin hızlandığı,
mortalite ve morbitidenin azaldığı gözlemlenmiştir.
Hızlı takip cerrahisi (Fast Track Surgery-FTS) olarak da bilinen Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış
İyileşme (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) protokolü, 1990'larda Henrik Kehlet tarafından
başlatılan anestezi, hemşirelik, beslenme ve psikolojiyi birleştiren, hasta merkezli, cerrah tarafından
yönetilen bir sistem olarak tanınmaktadır. Kehlet’in grubu ve diğer tek merkezli gruplar olan Kuzey
Avrupa ülkelerinin işbirliği sonucu elde edilen sonuçlarda multimodal rehabilitasyon yoluyla iyileşmenin
artırılabileceği, hastanede yatış süresinin ve maliyetin azaldığı belirtilmiştir. Böylelikle cerrahide yeni
yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamaların desteklenmesi amacıyla 2001 yılında Kuzey Avrupa
ülkelerinden; İskoçya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Hollanda olmak üzere beş merkez bir araya gelerek
bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması (Enhanced Recovery After
Surgery-ERAS) olarak adlandırılan protokol geliştirilmiş ve bu merkezlerde uygulanmaya başlanmıştır.
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS), başta
cerrahi olarak tedavi edilen çeşitli hastalıklarda olmak üzere özellikle kolorektal ameliyatlarda oldukça
başarılı bir şekilde uygulanmıştır. ERAS protokolünün amacı, cerrahiye bağlı yaşanan stresi mümkün olan
en aza indirmek, ameliyattan kaynaklanabilecek komplikasyonları azaltmak ve periopereatif dönemde
ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırmaktır.
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü ((Enhanced Recovery After Surgery-ERAS),
ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası dönemleri kapsayan 21 maddeden oluşmaktadır. Ameliyat
öncesinde, hastanın ayrıntılı bilgilendirilmesinden başlayarak, mekanik bağırsak temizliğinden
kaçınılması, ameliyatta drenlerin ve nazogastrik sondaların kullanılmaması, normoterminin sağlanması,
mobilizasyonun sağlanması ve hastaya erken dönemde oral gıda alımının başlanması gibi geleneksel
olarak çok fazla uygulanmayan girişimleri içermektedir. Ameliyat sırasında, anestezi protokolü, cerrahi
insizyonlar, nazogastrik entübasyon, intraoperatif normoterminin önlenmesi ve peritonal kavitenin
drenajı gibi başlıklar yer almaktadır. Protokolde yer alan ameliyat sonrası döneme ilişkin maddeler ise,
postoperatif bulantı ve kusma, perioperatif sıvı yönetimi, ileus prıfilaksisi, postoperatif analjezi,
postoperatif nütrisyon, mobilizasyon ve taburculuk olarak belirtilmektedir.
Geleneksel bakımla karşılaştırıldığında, Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü
(Enhanced Recovery After Surgery-ERAS), cerrahi süreçte daha etkin bir hasta bakımı sunmaktadır.
Uygulanan ERAS maddeleri cerrahi stresi azaltmakta, postoperatif fizyolojik fonksiyonların normal
düzeyde sürdürmekte ve cerrahi sonrası mobilizasyonu artırmaktadır. Bu sonuçların morbitide oranını
azalttığı, iyileşmeyi hızlandırdığı ve hastanede kalış süresini kısalttığı yapılan çalışmalar ile
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desteklenmektir.
Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası sürecinde hasta bakımında rolü oldukça büyük olan cerrahi
hemşiresi cerrahideki yeni ve güncel yaklaşımları takip etmeli ve elde ettiği bilgileri hemşirelik bakımına
olumlu olarak yansıtabilmelidir. Bu süreçte hemşire hastanın her türlü bakımında etkin olarak rol almalı
ve kanıta dayalı uygulamalarla bakımını desteklemelidir. Hemşireye ilişkin bağımlı ve bağımsız rollerin yer
aldığı ERAS protokolünde hemşire hastanın kliniğe kabulünden taburculuğu gerçekleşene kadar stresinin
azaltılmasında, beslenme ve mobilizasyonun takibinde sorumlu olmalıdır. Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış
İyileşme Protokolü (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) ile bakım verilen hastalarda amaç iyileşmeyi
hızlandırmak, hastanın erken taburculuğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. ERAS,
multidisipliner bakımı benimseyen bir protokoldür. Bu nedenle hastanın bakımında primer role sahip
olan hemşireye de önemli sorumluluklar düşmektedir. Hemşireler ERAS ile ilgili eğitimlere katılmalı,
işlem basamaklarını uygulamada diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği halinde olmalı ve bağımsız karar
verebileceği konularda hastaya yardımcı olmalıdır.
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Hemodinamik Monitorizasyon
Gül Çakır1, Dilek Çilingir2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1

Bildiri No: 129 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Hemodinami, kan dolaşımı ve kan dolaşımını etkileyen fiziksel faktörleri inceleyen bilim dalı
olarak tanımlanmaktadır. Hemodinamik izlem (HDİ): kardiyopulmoner fonksiyonlar ve dolaşım sistemi ile
ilgili bozuklukların erken dönemde fark edilmesini sağlayan bir girişimdir. Monitörizasyon ise, hastanın
önemli değişkenlerini belli aralıklarla tekrarlayarak ya da devamlı olacak şekilde elektronik araçlar
aracılığı ile ölçme işlemidir. Genellikle yoğun bakım ünitelerinde tercih edilen hemodinamik
monitorizasyonun amacı, fizyolojik parametlerin incelenmesi, terapötik girişimlere yardım sağlamak,
organ disfonksiyonunu önlemek, problemlerin erken belirlenmesine olanak sağlamak, solunum ve
dolaşım parametrelerinde düzensizlik riskinin belirlenmesi, tanı, takip, tedavinin titrasyonu ve yeterli
doku perfüzyonunun sağlanmasıdır.
Hemostatik dengenin bozulması ile birlikte vücutta birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu
değişiklikler sonucu hücre ve dokuların normal fonksiyonların aksamasına ve oksijen perfüzyonunun
yeterince sağlanamamasına yol açmaktadır. Buna bağlı olarakta farklı hemodinamik bozukluklar ortaya
çıkmaktadır. Bu hemodinamik bozukluklar, hidrostatik basınç artışına bağlı gelişen ödem, plazma
proteinlerinin azalmasına bağlı gelişen ödem, lenfadik obstrüksiyon, sodyum retansiyonu, hiperemi,
konjesyon, hemoraji, hemostazis ve trombozis, embolizim, iskemi, infarktüs ve şok tablosu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle sistemler üzerinde meydana gelen bu bozuklukların giderilmesinde
monitorizasyonun sağlanması yaşanabilecek komplikasyonları azaltmada ve önlemede etkili bir yöntem
olarak kullanılabilmektedir.
Hastanın monitorize edilmesi ile birlikte kardiyovasküler sistemde; elektrokardiyogram, arteryel
kan basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arteryel ve kapiller wedge basınçlar, kardiyak output ve
hemodinamik parametreler, pulmoner sistemde; tidal volüm, solunum hızı, dakikadaki ventilasyon
hacmi, arteryel kan gazları, pH, oksijen transportu değişkenleri, tidal CO2, anestetik gazlar, transkütanoz
oksijen ve CO2, renal sistemde; idrar outputu, plazma ve idrar osmolalitesi, osmolar ve serbest sıvı
klirensleri, kanın monitorizasyonu, hemotokrit ve hemoglobin, kan ve plazma volümü ve serum
elektrolitleri, nöromüsküler fonksiyona ilişkin parametreler ve intrakraniyel basınç gibi santral sinir
sistemine ilişkin parametreler değerlendirilmektedir.
Hemodinamik monitorizasyon işlemi invaziv ve non-invaziv teknikler ile gerçekleştirilmektedir.
Non invaziv teknikler; EKG (kalpteki elektriksel değişikler), NİBP (manşonlu tansiyon ölçümü, sistolikdiyastolik), sıcaklık, solunum hızı, kapnografi (ekspiryum havasındaki karbondioksit (CO2) düzeyi
ölçülebilir, fizyolojik ölü boşluk (Vd/Vt) gibi pek çok fizyolojik parametre hesaplanabilir) ve pulsoksimetre
(SpO2) gibi parametreler değerlendirilmektedir.
İnvaziv olarak gerçekleştirilen hemodinamik monitorizasyonda, kateter ya da cerrahi girişim
yoluyla ölçüm aracı bir boşluğa ya da organa yerleştirilmektedir (transdüser vb.). İnvaziv olarak
gerçekleştirilen teknikler; arteryel kateterizasyon, santral ven kateterizasyonu, pulmoner arter
kateterizasyonu, özafagial dopler ve idrar sondası olarak belirtilmektedir. Hasta bakım hizmetlerinin
sağlanmasında oldukça önemli olan bu girişimler, kalbin pompa fonksiyonu, karbonmonoksit, damar içi
volüm ve damar rezistansı hakkında bilgi verir. İnvaziv olarak gerçekleştirilen hemodinamik
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monitorizasyon teknikleri sonrasında hastalarda beklenmedik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu
komplikasyonlar; enfeksiyon, hemoraji, tromboz ve distal iskemi, cilt nekrozu, embolizasyon, hematom
ve nörolojik hasar, geç vasküler komplikasyonlar, katater ucunun yanlış yerleştirilmesi, vasküler
lezyonlar, hava ve katater embolileri ve özellikle subklavian yaklaşımda pnömotoraks olarak ifade
edilmektedir.
Başta yoğun bakımlar olmak üzere hastalarda sıklıkla karşılaşılan sorunların erken dönemde
farkedilebilmesi açısından hemodinamik monitorizasyon oldukça önemli bir destektir. Hemodinamik
monitorizasyon izlemi ile gerçekleştirilen hasta takiplerinde, hasta ile ilgili birçok parametrenin
farkedilmesine olanak sağlar. Böylelikle hastanın kliniğine ya da yoğun bakım imkanlarına göre izlenmesi
için gerekli olan hemodinamik kriterler belirlenir. Bu süreçte etkin hemşirelik bakım hizmetlerinin
sunulabilmesi için hemşireler bağımsız oldukları rollerde aktif olarak yer almalı, hemodinamik
monitorizasyon izlemindeki bilgi ve deneyimini bakımına yansıtabilmelidir. Bununla birlikte, hemşirenin
hemodinamik izlem konusunda bilgi sahibi olması ve hedeflenen sonuçlara ulaşmada ekip üyelerinin bilgi
ve becerilerini paylaşmaları önemlidir
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Bir Nefes Sıhhat İçin Tamamlayıcı Bir Terapi Yöntemi: Aromaterapi
Dilek Çilingir1, Perihan Şimşek1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Bildiri No: 132 - Bildiri Sunum Şekli: Poster Sunum
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp “fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma,
iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü
teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların
bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Başlıca tamamlayıcı tedavi yöntemleri akapunktur, homeopati,
meditasyon, şiropraksi, masaj, reiki ve aromaterapi şeklinde sıralanabilir. Aromaterapi tamamlayıcı tıp
uygulamaları içinde özel bir uygulamadır. Aromaterapi bitkilerden elde edilen esansiyel yağların sağlığın
geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amaçlarıyla uygulanmasıdır. Aromaterapi
uygulamaları antik dönemlere dayanmakta ve yaklaşık 5000 yıldır sürmektedir. Aromaterapide kullanılan
esansiyel yağlar aromatik bitkilerin uçucu yağlarıdır. Bu yağlar bitkilerin kabuk, yaprak, çiçek, meyve,
tohum, sap, kök gibi kısımlarından genellikle distilasyon yoluyla elde edilir. Esansiyel yağlar terpen ve
terpenoid yapıdaki organik bileşiklerden oluşan doğal karışımlardır. Terpenler temel yapı birimi izopren
halkası (C5H8: 2-metil-1,3-bütadien) olan hidrokarbon yapısında bileşiklerdir. Terpenoidler ise,
terpenlerin oksijenize, hidrojenize ve dehidrojenize türevleridir. Esansiyel yağların etkileri içerdikleri
terpen ve terpenoid; monoterpen, seskiterpen, triterpen, alkol, eter, aldehit, ester ve keton gibi
kimyasal bileşiklere bağlı olarak değişebilmektedir. Kullanılan yağların kimyasal yapısını tam olarak
belirlemek için gaz kromatografi ve mass spectroscopy gibi analitik metodlar kullanılmaktadır.
Aromaterapide esansiyel yağlar inhalasyon, topikal ya da oral yolla uygulanabilmektedir. Esansiyel yağlar
topikal uygulamada ciltten, oral alımda ise sindirim sisteminden emilerek kan dolaşımına geçmekte ve
içerdikleri kimyasal bileşiklerin farmakolojik özelliklerine bağlı etkiler gösterebilmektedir. Esansiyel yağlar
inhalasyon yoluyla uygulandığında yapılarındaki uçucu moleküller nazal kavitedeki koku epitelinde
çözünerek elektrik sinyallerinin oluşmasını sağlamaktadır. Oluşan sinyaller koku siniri ile olfaktör bulbusa
taşınmakta;. olfaktör bulbusun limbik sisteme anotomik yakınlığının bir sonucu olarak limbik sistemde
bazı değişiklilkleri tetiklemektedir. Limbik sistem beynin hafıza ve emosyonla ilgili bölümüdür ve pek çok
farklı işlevi desteklemektedir. Limbik sistemin esansiyel yağ inhalasyonu sonucunda uyarılması sinir
sistemi, endokrin sistem, ve immün sistemde fizyolojik cevaplar uyarmaktadır. Bu cevaplar vücutta çeşitli
hormone ve nörotransmitterlerin sentezlenmesini uyararak nabız, kan basıncı gibi fizyolojik
parametreleri ve beyin dalgalarını etkilemektedir. Esansiyel yağlar ciltten çok hızlı emilmeleri ve çok
güçlü etkilere sahip olmaları badem yağı, ceviz yağı, buğday tohumu yağı, kayısı çekirdeği yağı, fıstık yağı,
soya yağı, avokado yağı, zeytinyağı, gibi taşıyıcı yağlarla birlikte uygulanması gerekmektedir.
Aromaterapinin klinik, holistik ve estetik aromaterapi olmak üzere başlıca üç türü bulunmaktadır.
Klinik aromaterapi esansiyel yağların tedaviye yönelik tekrarlanabilen ve ölçülebilen sonuçların elde
edilebilmesi amacıyla kullanılmasıdır. En yaygın kullanım alanı anksiyete ve strese bağlı semptomların
hafifletilmesidir. Holistik aromaterapi insanı bir bütün olarak ele almaya odaklanmıştır. Genel iyilik halini
ve yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Aromaterapinin bu türünde genel olarak fiziksel ve mental
bozuklukların tedavisi için esansiyel yağlar masajla uygulanmaktadır. Estetik aromaterapi esaniyel
yağların nemlendirici, temizleyici, cilt ve saç bakımı gibi amaçlarla bedene uygulanmasıdır. Aromaterapi
uygulamasında çeşitli sağlık sorunları için özel esansiyel yağlar seçilmektedir. Aromaterapi çok geniş bir
kullanım alanına sahiptir. Hastanın tıbbi öyküsünün alınmasıyla başlayan bu tedavi uygulamaları eğitimli
kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu alanların başlıcaları, uyku düzensizlikleri, sindirim sistemi sorunları,
yara iyileşmesi, ağrının giderilmesi, kognitif fonksiyonların geliştirilmesi ve depresyon tedavisidir.
Aromaterapinin önde gelen bir diğer kullanım alanı ise stres ve anksiyetenin giderilmesidir. Bu sorunların
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giderilmesinde, etkinliği saptanmış olan başlıca esansiyel yağlar limon, bergamot, nane ve lavanta
esansiyel yağlarıdır. Aromaterapi holistik yaklaşımla zihinsel, bedensel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesine
yönelik olarak uygulanması dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır.
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Skapular Diskinezi
Barış Türker
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bildiri No: 133 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Skapula göğüs kafesinin posterolateral kısmında 2. kostadan 7. kostaya uzanan ve trapez,
serratus anterior ve rhomboid kasları yoluyla bu kafese tutunan düz, ince, üçgen şekilli, belirgin üç kenarı
ve üç köşesi olan yassı bir kemiktir. Skapula, skapula düzlemine dik bir yatay eksen etrafında yukarı/aşağı
rotasyon, skapula düzlemi boyunca dikey bir eksen etrafında, iç/dış rotasyon ve skapula düzleminde
horizontal eksen etrafında anterior/posterior tilt hareketleri yapar. Anatomik olarak skapula, hem
glenohumeral eklemin hem de akromioklaviküler eklemin bir parçasıdır ve humerus ile klavikula/aksiyel
iskelet arasındaki kemik bağlantıda yer alır.
Skapula, skapulohumeral anatomi ve biyomekanik etkileşim ile etkili hareket üretmek çeşitli
roller oynamaktadır. Fizyolojik sınırlar içerisinde glenohumeral dizilimi sürdürerek kolun tüm hareket
aralığı boyunca glenohumeral eklemin top-soket biçimindeki uyumunu sağlar, böylece eklem stabilitesi
için konkavite kompresyon kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Bu uyumlu glenohumeral top soket
etkileşimiyle optimum performans ve minimal yaralanma sağlanır. Skapula zeminde başlayıp gövde
boyunca uzanıp elde sonlanan proksimalden distale kinetik zincirde bir bağlantı olarak görev alır.
Skapular kasların optimum aktivasyonu için stabil bir dayanak oluşturur. Omuz fonksiyonunun düzgün
olabilmesi için 3 boyutlu hareketler meydana getirir. Skapular hareket, kolun elevasyonu sırasında
akromionun yükselmesine neden olur.
Skapular ritm skapula ve humerus arasındaki koordineli hareketlerdir. Normal glenohumeral
abduksiyonun ilk 0 ile 30 derece arasında skapula toraks üzerinde dönmez. Humerus 30 ile 90 derece
arasında abduksiyon yaparken, skapula her 2 derece elevasyonda 1 derece yukarı rotasyon yapar ve bu
oran 90 dereceden tam abduksiyon açısına kadar 1’e 1 olarak değişir. Glenohumeral elevasyon ile
skapular yukarı rotasyon arasındaki normal oran, akromion ile humerus arasındaki dokuların hareketi
için yeterli alana imkan verirken glenoid ile humerus başı arasındaki uyumu sağlamaya yardımcı olur.
Skapula ve humerus arasındaki hareketin koordinasyonu, tüm omuz kompleksinin sorunsuz ve verimli
hareketini sağlamak için önemlidir.
Skapular diskinezi, skapulanın istirahatte anormal pozisyon ya da glenohumeral hareketler
sırasındaki hareket değişikliğidir ve skapulanın hareketlerinin fonksiyonel olmadığını belirtir. Skapulanın
statik pozisyon ya da dinamik hareketlerde medial kenar ve alt açı belirginliği, kolu kaldırma sırasında
erken skapular elevasyon ve kolu kaldırma ve indirme sırasında yetersiz yukarı ve aşağı rotasyon skapular
diskinezinin yaygın belirtilerindendir. Skapular diskinezi doğrudan omuz bozukluklarıyla ilişkili olmasa da
çeşitli çalışmaların gösterdiğine göre glenohumeral instabilite, rotator cuff bozuklukları ve labral yırtıklar
gibi çeşitli omuz bozuklukları olan hastaların %33 ile %100’ünde skapular diskinezi varlığı gösterilmiştir.
Skapular diskinezinin birçok sebebi vardır. Akromioklavikular eklemde artroz, instabilite ve
glenohumeral eklemin internal bozulması eklem ile ilişkili nedenler, klavikular kırık sonrası birleşememe
ya da kısalık, rotasyon veya angulasyon nedeniyle kusurlu birleşme kemiksel nedenlerdendir. Servikal
lordoz artışı, aşırı torasik kifozun neden olduğu protraksiyon ya da akromial depresyon postural
anormallikle ilgili nedenleri oluşturur. Uzun torasik veya spinal aksesuar sinirlerin paralizileri veya
servikal radikülopatiler nörolojik nedenlerdendir. Ayrıca propriosepsiyon bozuklukları, yorgunluk gibi
nedenler skapular diskineziye sebep olabilmektedir. Skapular diskinezinin en yaygın mekanizması ise
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yumuşak dokulardaki değişikliklerdir. Pektoralis minör ve biceps kısa başının yetersiz esnekliği ve sertliği
sonucunda skapulanın korakoidinden aşırı çekmesiyle skapulada anterior tilt ve protraksiyon
oluşturması, serratus anteriorun kuvvet ve aktivasyonunun azalmasıyla posterior tilt ve yukarı doğru
rotasyon kaybı, üst-alt trapez ve serratus anterior kasları arasındaki dengesizlik skapular diskinezi
oluşturabilir. Ayrıca omuzdaki posterior kapsül gerginliği humerus başının posterior ve süperior
translasyonuna, omuzun internal rotasyon kaybına ve sonuç olarak skapular diskineziye neden olabilir
Skapula çevresi kasların aktivasyonunun değişmesi skapular diskinezili bireylerde yaygındır.
Serratus anteriorun kuvvet ve aktivasyonu impingement ve omuz ağrılı hastalarda azalır; bu da posterior
tilt ve yukarı rotasyon kaybına neden olur ve skapular diskinezi oluşturur. Buna ek olarak üst ve alt
trapez kaslarının kuvvet çiftinin değişmesi; alt trapez kasındaki aktivasyonun gecikmiş başlangıcı yukarı
rotasyon ve posterior tilt azalmasına neden olur. Bu faktörlerin sonucunda kolun dinlenme
pozisyonunda ya da kolun hareketleri sırasında skapulanın aşırı protraksiyonu olur. Bu da subakromiyal
aralığın azalması ve impingement semptomlarının artması, rotator manşet kuvvetinin azalması, anterior
glenohumeral bağlarda gerginlik artışı, internal impingement riskinin artması ve skapulayı stabilize eden
kaslarda artmış gerginlik ile sonuçlanır.
Skapular diskineziyi değerlendirmek için çeşitli testler bulunmaktadır. Scapula Assistance Test
(SAT) ve Scapula Retraction Test’leri (SRT) omuz yaralanmalarında oluşan disfonksiyonda skapular
diskinezinin rolü hakkında bilgi veren ve yaralanmayla ilişkili semptomları değiştiren düzeltici
manevraları içeren testlerdir. Klinikte en sık olarak McClure ve ark. tarafından geliştirilen Skapular
Diskinezi Testi (SDT) ve Kibler ve ark. tarafından geliştirilen Lateral Skapular Kayma Testi (LSKT) kullanılır.
LSKT’nin statik bir test olması, bilateral ölçümü içermemesi ve güvenilirliğinin düşük bulunmasından
dolayı son dönemlerde daha az kullanılmaya başlanmıştır. Son yayınlarda skapular diskinezi varlığını
belirlemede SDT gibi dinamik ve bilateral skapular asimetriyi değerlendirmeye olanak sağlayan testler
kullanılmaktadır.
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Suleyman The Magnificant And His Age In Textbooks Of The Age Of Atatürk
Rahmi Çiçek
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 41 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
he textbooks which were prepared by Turkish Historical Society between 1931-1933 and were
proposed to be taught in high schools by the Turkish Ministry of National Education between 19311941, comprises of four volumes.
The fist volume includes fourteen chapters and it is named as “Prehistorical and Early Ages”. It
has totally 342 pages, 71 pictures, 22 maps, chronology and index. Second volume consists of 33
chapters and it is under the title of “ Middle Ages” . In this volume, 340 pages, 8 colored tables, 49
maps, 119 pictures, chronology and index take place. Third volume is named as “Contemporay Area”
and consists of five chapters. It is 340 pages. In this volume, there are 19 maps, 6 colored, 6 drawers
tables, 195 pictures, family tree of Ottoman Sultans, chronology and index. Fourth volume is entitled as
“ Turkish Republic” and it has 9 chapters. This volume comprises 312 pages of text, 5 colored pictures,
12 maps, 176 pictures, chronology and index.
The thirty of these textbooks which is prepared by Turkish Historical Society covers Ottoman
Empire. Entire four chapter of this volume tells the history of Ottoman Empire from the foundation to
Treaty of Sevres; where as third chapter briefly tells European History with 43 pages under the title “
Europe until the end of 16th century.
Second chapter of this volume covers “ Classical Era” within 32 pages and it mainly focus on
Fatih (Mehmed the conqueror) and Kanuni (Suleyman the Magnificent/ The Lawgiver Suleyman) periods
on text, while Yavuz (Selim) and Bayezıd II periods are shortly explained. Following information under
the topic of “Kanuni and his age” can be found within the text and addendum; military campaigns in the
age of Suleyman the magnificent, his campaigns through Baghdat, occupation of North Africa by
Ottoman Empire and Hayreddin Barborassa, Ottoman- French affairs, destruction of European Khanates
by Tsardom of Russia, expansion of Ottoman Empire in Kanuni’s period; population, wealth and political,
governmental, social organization of the era, Ottoman Rules of Sultan Suleyman (Sultan Suleyman
Kanunnamesi), culture of Empire in his period, life in palace (glory, squandering, inner politic and
intrigue), life of social layers seeds and early signs of rising and collapsing of the Empire the rule of Skull
Mehmed Pasha, his involvement in Turkish world, capture of Yemen, Tunisia, Cyprus, general status of
Ottoman Empire in sixteenth century. İn the map section, the expansion of Ottoman Empire in which
Kanuni era between 1359-1699 is involved, is illustrated with colored map.
In the picture section, there are many pictures which reflect the period of Kanuni. Some of these
are the sword of Suleyman the Magnificent, handwork frame from the tomb of Suleyman’s wife Hurrem
Sultan, Hayreddin Barborussu, Sokullu Mehmed Pasha and other important characters, poets, scientists
of the period. Furthermore, miniatures which illustrate the siege of Vienna and Szigetvar take place.
Although maps in textbook are colored, pictures are colorless.
This paper discusses the image of Kanuni and his era which is involved in the textbook prepared
by Turkish Historical Society. Document analysis method is used to evaluate the illustrations of Kanuni
and his era in text and addendum as 23 pages in Tarih III book. The result of this evaluation is compared
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to the image of Kanuni and his era in the Tarih III which is taught today in high schools.
The discussion is done via the information which is reflected into textbook as a result of big
amount and wide variety of sources, researches and also information which were summarized and
taken place in textbook in 1930s Turkey, when researches and sources for the history of Ottoman
studies were limited compared today.

Atatürk Dönemi Ders Kitaplarında Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi√
Rahmi Çiçek
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 41 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
1931-1933 yıllarında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ve 1931-1941 yıları arasında Türk
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretimde okutulması istenen tarih ders kitapları dört ciltten
oluşmaktadır. Bu kitapların birinci cildi “Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar” başlığını taşımakta
olup 14 bölüm içermektedir. Toplam 342 sayfa, 71 resim, 22 harita, kronoloji ve dizinden oluşmaktadır.
İkinci cilt ise “Orta Zamanlar” başlığı altında 33 bölümden oluşmaktadır. Bu ciltte 340 sayfa metin, 8
renkli tablo, 49 harita, 119 resimle kronoloji ve dizin yer almaktadır. Üçüncü cilt; “Yeni ve Yakın
Zamanlar” başlığı altında beş bölümden oluşmaktadır. Toplam 340 sayfadan oluşan bir metin yer
almaktadır.Bu ciltte, 340 sayfa metin, 19 harita, 6 renkli, 6 karakalem tablo, 195 resim, Osmanlı
hükümdarlarının soy cetvelleri, kronoloji ve dizin yer almaktadır. Döndüncü cilt; “Türkiye Cumhuriyeti”
başlığı altında 9 bölümden oluşmaktadır. Bu ciltte, 312 sayfa metin, 5 renkli resim, 12 harita, 176 resim,
kronoloji cetveli ve dizin yer almaktadır.
Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 4 ciltlik tarih ders kitaplarının üçüncü ciltti Osmanlı
İmparatorluğuna ayrılmıştır. Bu cildin sadece 3. Bölümü “ On Altıncı Asır Sonlarına Kadar Avrupa” kısmı
toplam 43 sayfalık kısmı Avrupa tarihi hakkında bilgi verirken, dört bölümün tamamı Osmanlı Devletinin
kuruluşundan Sevr Antlaşmasına kadar Osmanlı tarihini içermektedir. Bu cildin ikinci bölümü ise Osmanlı
İmparatorluğunun yükseliş dönemine ayrılmış olup, 32 sayfayı içermektedir. Yükseliş dönemi padişahları
arasında Fatih ve Kanuni dönemleri diğerlerine göre yazılan metnin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
II. Beyazıt ve Yavuz dönemleri metin olarak çok kısadır. Metin olarak yazılan sayfalarda ve kitabın ekleri
arasında yer alan bilgiler arasında şunlar bulunmaktadır:
Kanuni Sultan Süleyman döneminin seferleri; Kanuni Süleyman’ın Avrupa Seferleri, I. Viyana
kuşatması, Bağdat Seferi, Kuzey Afrika’nın Osmanlı hakimiyetine geçişi ve Barbaros Hayrettin Paşa,
Osmanlı- Fransız İlişkileri, Moskof Çarlığı’nın Avrupa Türk hanlıklarını imhası, Süleyman devrinde,
Osmanlı ülkesinin genişlemesi, nüfus ve serveti, siyasi, idari ve toplumsal teşkilatı, Sultan Süleyman
kanunnamesi, Kanuni devrinde Osmanlı kültürü, Saray hayatında görkem, israf ve entrikalar; Osmanlı
toplumsal tabakalarının hayatı, gerileme ve yıkılış tohumları, Sokullu Mehmet Paşa idaresi; Sokullu’nun
Türk alemiyle alakadarlığı, Yemen, Kıbrıs ve Tunus’un zaptı, 16. Asır Osmanlı İmparatorluğunun genel
durumu, gibi başlıklar altında kanuni ve dönemi bilgisi yer almaktadır. Haritalar kısmında Kanuni
dönemini de yansıtan Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyümesi (1359-1699) tarihleri arasını kapsayan renkli
bir haritaya ver verilmektedir. Resim kısmında ise Kanuni dönemini yansıtan birçok objenin resimleri
bulunmaktadır. Bunlar arasında Kanuni Sultan Süleymanın kılıcı, Kanuni Sultan Süleyman’nın eşi Hürrem
Sultan’nın türbesinden alınmış işleme çerçeve, Hürrem’in temsili resmi, Kanuni Sultan Süleyman,
Hürrem Sultan, Barbaros Hayrettin, Sokullu Mehmet Paşa, gibi dönemin etkin kişileri ile şair ve bilim
adamlarına ait resimlere yer verilmektedir. Yine resimler arasında Viyana kuşatmasını, Zigetvar seferini
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gösteren minyatürler yer almaktadır. Kitapta yer alan haritalar renkli olarak basılmasına karşın resimler
renksizdir.
Bu bildirinin içeriği, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ortaöğretim ders kitaplarında yer
alan Kanuni ve dönemi imajını değerlendirilecektir. Tarih III kitabında 23 sayfa olarak yer alan metin ve
ekler kısmında yer alan Kanuni ve dönemine ait görseller, döküman analizi yöntemi ile ele alınacaktır. Bu
değerlendirme sonuçları bugünkü lise müfredatında okutulan Tarih II ders kitabındaki Kanuni ve dönemi
imajı ile karşılaştırılacaktır. Osmanlı tarihi araştırmalarının bugüne göre daha sınırlı olduğu 1930’lu yıllar
Türkiye’sinde ders kitaplarına yansıyan bilgilerle, bugün araştırma sayısı ve çeşitliğinin arttığı bir
dönemde ders kitaplarına yansıyan bilgiler üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.
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Analysis Of Current Market Demands For Programming Languages
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Abstract No: 43 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
Today, software applications are used effectively in every step of our daily life. In this dynamic
process, the correct understanding of current trends and demands in the ever-renewing software sector
has a strategic pre-requisite in order to keep up with the new developments of this industry. In a
software industry with dynamic, entrepreneurial and collaborative working environments, all processes
are based on cognitive work, and for this reason the software sector is one of the most effective sectors
where human resources are used most effectively. In these dynamic work environments, it is expected
that software experts will have a wide range of knowledge and technical skills. Today's modern software
development processes also require the co-use of different programming languages (Aken et al., 2010).
The tools that make the most of the up-to-date demands needed by the software industry are online
business platforms and career sites. Numerous business announcements are published every day in the
software field of these web sites. In this regard, online job postings in the software field can be seen as
an important source of data reflecting the evolving trends in this sector (Prabhakar et al., 2005, Aken et
al., 2010, Smith and Ali, 2014).
Method
This data set used in the study includes online job postings covering the software sector in
Turkey consists of textual data collected from tr.indeed.com site. Within this scope, experimental data
set was created with 875 job postings related to software published between 15.08.2017-30.10.2017. In
order to increase the success of the analysis, preliminary processing steps were applied first (Kantardzic
2011). In the preprocessing phase, punctuation marks, numbers, web links and special characters that
do not make sense are deleted in the textual data set, resulting in more meaningful pure texts. In the
analysis stage, the data converted into the document-term matrix was analyzed by the n-gram feature
extraction method applied at the word level. The triple gram model was used to determine the triple
combinations most desired for programming languages.
Results
As a result of the analysis, the most preferred programming languages in the software sector of
our country and the relationship between them have been determined. According to the findings of the
study; For the programming languages, the first 10 groups (triple combination) that are requested
together are determined and presented. According to findings, in the first three of these groups, ".net,
asp.net, c #" (15,6%), "html, css, javascript" (14,1% 11,1%). In addition, the country's most popular top
five programming languages in the software industry are set to sql, html5, css3, javascript and java
respectively.
Discussion and Conclusion
In this study, an experimental research based on statistical modeling on online job
advertisements in our country was carried out in order to determine the latest information and skills
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requested in the software sector in terms of programming languages and to contribute to software
expertise and programming education. As a result of this study, the association relationships among
programming languages, combinations of programming languages, which are most commonly
requested together in the software industry, and what is the most popular programming languages in
today's software development environments. The five most popular programming languages in the
software industry in our country are sql, html5, css3, javascript and java respectively. The results show
that for a software expertise and computer programming, nowadays a single programming language is
not enough and many programming languages have to be known together.
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Giriş
Günümüzde yazılım uygulamaları günlük hayatımızın her aşamasında etkin bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu dinamik süreçte, sürekli yenilenen yazılım sektöründeki güncel eğilimlerin ve
taleplerin doğru anlaşılması, bu endüstrinin yeni gelişmelere ayak uydurabilmesi açısından stratejik bir
öneme sahiptir. Dinamik, girişimci ve işbirlikçi çalışma ortamlarına sahip yazılım endüstrisinde tüm
süreçler, bilişsel iş gücüne dayanır ve bu nedenle yazılım sektörü insan kaynaklarının en etkin kullanıldığı
sektörlerin başında gelmektedir. Bu dinamik çalışma ortamlarında yazılım uzmanlarının, geniş bir
yelpazede bilgi ve teknik beceriye sahip olması beklenmektedir. Günümüzün modern yazılım geliştirme
süreçleri farklı programlama dillerinin birlikte kullanımını da zorunlu kılmaktadır (Aken vd. 2010). Yazılım
endüstrisinde ihtiyaç duyulan güncel talepleri en iyi ortaya koyan araçlar çevrimiçi iş platformları ve
kariyer siteleridir. Bu web sitelerinde yazılım alanında her gün sayısız iş ilanı yayınlanmaktadır. Bu
bakımdan, yazılım alanındaki çevrimiçi iş ilanları, bu sektördeki gelişen eğilimleri yansıtması açısından
önemli bir veri kaynağı olarak görülebilir (Prabhakar vd. 2005, Aken vd. 2010, Smith ve Ali 2014).
Yöntem
Bu çalışmada kullanılan veri seti, tr.indeed.com sitesinde bulunan ve Türkiye’deki yazılım
sektöründeki çevrimiçi iş ilanlarını kapsayan metinsel verilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda, ilgili
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kaynaktan 15.08.2017-30.10.2017 tarihleri arasında yayınlanan, yazılımla ilgili 875 adet iş ilanı ile
deneysel veri seti oluşturulmuştur. Yapılan analizin başarısını artırmak için, ilk olarak verilere ön işleme
adımları uygulanmıştır (Kantardzic 2011). Ön işleme aşamasında, metinsel veri setindeki noktalama
işaretleri, numaralar, web bağlantıları ve anlam ifade etmeyen özel karakterler silinerek daha anlamlı saf
metinler elde edilmiştir. Analiz aşamasında, doküman-terim matrisine dönüştürülen veriler kelime
düzeyinde uygulanan n-gram özellik çıkarım yöntemi ile analiz edilmiştir. Üçlü gram modeli uygulanarak
programlama dilleri için en çok talep edilen üçlü kombinasyonlar tespit edilmiştir.
Bulgular
Gerçekleştirilen analiz sonucunda, ülkemizin yazılım sektöründe en çok tercih edilen
programlama dilleri ve bunlar arasındaki birliktelik ilişkileri belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre;
programlama dilleri için, en çok birlikte talep edilen ilk 10 grup (üçlü kombinasyon) belirlenmiş ve
sunulmuştur. Bulgulara göre, bu grupların ilk üç sırasında “.net, asp.net, c#” (15,6%), “html, css,
javascript” (14,1%), “.net, asp.net, sql” (11,1%) yer almaktadır. Ayrıca, ülkemizin yazılım sektöründe en
popüler ilk beş programlama dili sırasıyla, sql, html5, css3, javascript ve java olarak belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, yazılım sektöründe talep edilen en güncel bilgi ve becerileri programlama dilleri
açısından tespit etmek ve bu manada yazılım uzmanlığı ve programcılık eğitimine katkı sağlamak
amacıyla, ülkemizdeki çevrimiçi iş ilanları üzerinde istatiksel konu modellemeye dayalı deneysel bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, programlama dilleri arasındaki birliktelik
ilişkileri, yazılım sektörü piyasasında en çok birlikte talep edilen programlama dillerinden oluşan
birliktelik kombinasyonları ve günümüzün yazılım geliştirme ortamlarında en çok talep gören popüler
programlama dillerinin neler olduğu ortaya konulmuştur. Ülkemizde yazılım sektöründe en popüler ilk
beş programlama dili sırasıyla, sql, html5, css3, javascript ve java olarak belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlar, yazılım uzmanlığı ve bilgisayar programcılığı için, artık günümüzde tek bir programlama dilinin
yeterli olmadığını, birçok programlama dilinin birlikte bilinmesi gerektiğini göstermiştir.
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Introduction
Today, social media platforms are technologies that are actively used by large user groups. As a
result, the number of users on social media platforms and the amount of shared data are increasing day
by day. Especially in sharing information and ideas, Twitter is playing a pioneering role as a popular
social sharing platform all over the world. From this point of view, analyzes on social media data provide
important contributions to many field decision-making processes. Social media analyzes are being used
to a great extent in research conducted to identify social trends in many areas (politics, education,
health, etc.). Social media analysis based on text processing is widely applied in a variety of disciplines
for a variety of purposes such as text classification, text clustering, emotional analysis, document
summarization, and personal and social trends (Kwak et al., 2010, Kietzmann et al. During the period of
university preference in our country, there is a serious information sharing and orientation among
candidate students on the Twitter platform. In this study, which was conducted in order to determine
the priorities of candidate students in university preferences, the messages shared on the Twitter
platform were analyzed by clustering analysis procedure from data mining approaches.
Method
In the Twitter environment, messages that communicate and exchange ideas are also known as
tweets and are limited to a maximum of 140 characters. For this reason, Twitter messages have their
own jargon. This experimental study was also carried out using the K-Means algorithm for statistical
clustering approaches of 1,150,000 tweets shared by candidate students on the Twitter platform during
the four-month period between May and August, the university preferred period for 2017. The K-Means
algorithm is one of the most effective, uncontrolled learning approaches that solve the clustering
problem (Kanungo et al., 2002). The limitation of Tivitler to 140 characters reduces the amount of
meaningful information that can be obtained from the message and increases the typing mistakes in
tivots (Uysal and Gunal 2014). For this reason, before the clustering analysis, the data set consisting of
the tweets was subjected to some text preprocessing. That is, with the sequential steps applied in the
preliminary process, unnecessary points in trivets, numbers, web links, Twitter jargon-specific symbols
(such as @, #) and words that do not matter (with, for, this, this, for, etc.) (Kwak et al., 2010, Kietzmann
et al., 2011). The result of the preprocessing step is then transformed into a document-term matrix,
resulting in an appropriate numerical matrix format for clustering analysis. On this created documentterm matrix, a content analysis based on the text clustering was performed using the K-Means
algorithm. Clustering algorithms commonly used in multivariate data analysis are routines that
automatically model data in small groups by separating data into smaller clusters or subclusters. In
order to make effective clustering with K-Means algorithm, it is targeted that the similarity within the
cluster is large and the similarity between the clusters is small. In this context, the K-Means algorithm
was applied to the data set with different cluster numbers and the best results were obtained for 12
sub-sets (topical).
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Results
As a result of this experimental analysis, the trivets shared by the candidate students in the
preference period were analyzed by K-Means algorithm and 12 sub-clusters (topik) were determined at
the most meaningful level. Transition percentages and keyword groups were also calculated for these
subcounts. According to the findings obtained, the candidates were ranked as "percentile point slices",
"job opportunities" and "foreign opportunities" in the first three topical terms among the top 12 topics
discussed by the students.
Discussion and Conclusion
As a result of this study, the 12 most important factors affecting the preference tendencies of
the candidate students were identified. In other words, the priorities and preference criteria that the
candidate students take into consideration when choosing the university are determined. It is envisaged
that the methodology and outcomes applied in this study may guide the understanding of the
preference trends of the candidate students and the determination of the future strategies of the
universities.
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Giriş
Günümüzde sosyal medya platformları büyük kullanıcı kitleleri tarafından etkin bir şekilde
kullanılan teknolojilerdir. Bundan dolayı, sosyal medya platformlarındaki kullanıcı sayısı ve paylaşılan
verinin miktarı, her geçen gün büyük bir hızla artmaktadır. Özellikle bilgi ve fikir paylaşımı konusunda
Twitter, tüm dünyada popüler sosyal paylaşım platformu olarak öncü bir rol üstlenmektedir. Bu açıdan
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bakıldığında, sosyal medya verileri üzerinde gerçekleştirilen analizler birçok alanda karar verme
süreçlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Birçok alanda (siyaset, eğitim, sağlık, vb.) toplumsal
eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalarda, sosyal medya analizlerinden önemli ölçüde
faydalanılmaktadır. Metin işlemeye dayalı sosyal medya analizleri, metin sınıflandırma, metin kümeleme,
duygu analizi, belge özetleme, kişisel ve toplumsal eğilimlerin belirlenmesi gibi çok çeşitli amaçlarla farklı
disiplinlerde yaygın olarak uygulanmaktadır (Kwak vd. 2010, Kietzmann vd. 2011). Ülkemizde üniversite
tercih dönemlerinde, Twitter platformu üzerinde aday öğrenciler arasında ciddi bir bilgi paylaşımı ve
yönlendirme söz konusu olmaktadır. Aday öğrencilerin üniversite tercihlerindeki önceliklerinin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, Twitter platformunda paylaşılan mesajlar, veri
madenciliği yaklaşımlarından olan kümeleme analizi yordamıyla analiz edilmiştir.
Yöntem
Twitter ortamında, iletişimi ve fikir alışverişini sağlayan mesajlar, tivit (tweet) olarak da
bilinmektedir ve en fazla 140 karakterle sınırlıdır. Bu nedenle Twitter mesajlarının kendine ait bir jargonu
vardır. Gerçekleştirilen bu deneysel çalışma da, 2017 yılı için üniversite tercih dönemi olan mayıs ve
ağustos ayları arasındaki dört aylık zaman diliminde, aday öğrenciler tarafından Twitter platformunda
paylaşılan 1.150.000 tivit, istatistiksel kümeleme yaklaşımlarından K-Means algoritması kullanılarak
analiz edilmiştir. K-Means algoritması, kümeleme problemini çözen en etkin, denetimsiz öğrenme
yaklaşımları arasında yer alır (Kanungo vd. 2002). Tivitlerin 140 karakterle sınırlı olması, mesajdan elde
edilebilecek anlamlı bilgi miktarını azaltmakta ve tivitlerdeki yazım hatalarını arttırmaktadır (Uysal ve
Gunal 2014). Bu nedenle, kümeleme analizi öncesi, tivitlerden oluşan veri seti birtakım metin önişleme
süreçlerinden geçirilmiştir. Şöyle ki, önişleme sürecinde uygulanan sıralı adımlarla tivitlerdeki gereksiz
noktalamalar, numaralar, web bağlantıları, Twitter jargonuna özgü simgeler (@, # gibi) ve anlam ifade
etmeyen kelimeler (ben, sen, o, bu, şu, için, ile, vb.) silinerek mesajlardaki anlamlı saf metinler elde
edilmiştir (Kwak vd. 2010, Kietzmann vd. 2011). Önişleme aşamasının sonucunda temizlenen veriler
daha sonra doküman-terim matrisine dönüştürülerek, kümeleme analizi için uygun sayısal matris formatı
elde edilmiştir. Oluşturulan bu doküman-terim matrisi üzerinde, K-Means algoritması kullanılarak metin
kümelemesine dayalı bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çok değişkenli veri analizinde yaygın olarak
kullanılan kümeleme algoritmaları, otomatik olarak verileri daha küçük kümelere ya da alt kümelere
ayırarak verilerin küçük gruplar halinde modellenmesini sağlayan yordamlardır. K-Means algoritması ile
etkin bir kümeleme yapabilmek için küme içi benzerliğin büyük, kümeler arası benzerliğin ise küçük
olması hedeflenir. Bu kapsamda, K-Means algoritması farklı küme sayılarıyla ilgili veri setine uygulanmış
ve 12 alt küme (topik) için en uygun sonuçlar elde edilmiştir.
Bulgular
Gerçekleştirilen bu deneysel analizin sonucunda, aday öğrencilerin tercih döneminde paylaştığı
tivitler, K-Means algoritması ile analiz edilerek, en anlamlı düzeyde 12 alt küme (topik) belirlenmiştir.
Elde edilen bu alt kümeler için geçiş yüzdeleri ve anahtar kelime grupları da hesaplanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, aday öğrencilerin en fazla tartıştığı 12 topik içerisinde ilk üç topik sırasıyla, “yüzdelik
puan dilimleri”, “iş imkânları” ve “yurtdışı imkânları” olarak sıralanmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda, aday öğrencilerin tercih eğilimlerini etkileyen en önemli 12 faktör
tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, aday öğrencilerin üniversite tercihi yaparken dikkate aldığı öncelikler
ve tercih ölçütleri saptanmıştır. Bu çalışmada uygulanan yöntem ve alınan sonuçların, aday öğrencilerin
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tercih eğilimlerinin anlaşılmasında ve üniversitelerin gelecekteki stratejilerinin belirlenmesinde yol
gösterici olabileceği öngörülmektedir.
Kaynaklar
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Effects Of The Introduction Process To The European Union On Social Studies Curriculum
Mehmet Akpınar1, Meryem Kekeç1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 47 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Abstract
Globalization is a process that involves the meaning and development of all of a sudden. With
this process, the community has lost the localities and the world has become a global village. Many
common sense of life, such as the common economy, common culture, common market understanding
and technology, have taken its place in this process, in short, a common world order has been formed.
Globalization has revealed the difficulty of moving in many areas of countries.
The European Union (EU) can also be described as a strong community that stands out in the
process of globalization. The enlargement of the European Union and the further expansion of
cooperation between Member States have resulted from the need for joint action. In the process of the
development of the European Union, Turkey remained indifferent to these developments and applied
for membership. With the application process, some important criteria have been set for Turkey. Efforts
to meet these criteria in our country have led to many changes and developments within the country.
These developments and changes, political, economic, rule of law, infrastructure, education, human
rights, etc. it has had an impact on many areas.
In the process of entry into the European Union education policies of globalization, the main aim
of the European Union education policies is to encourage mutual understanding between the citizens of
the Member States in order to ensure cooperation and solidarity between the Member States of the
community. Member States also had to prepare or correct their national education systems in
accordance with the basic principles set out.
The European Union seeks to establish, develop and transfer European culture through
educational policies. At the same time, the European Union aims to increase the individual's ability and
human resources through educational policies, as well as the awareness of a citizen of the European
Community. The objectives of European Union education policies are as follows: Mobility policies, the
politics of recognition of diplomas of the Union of the languages teaching policies, lifelong learning
policies, employment and training policies, information and communication technologies and education
policies, the use of technology in education and training policies, education and training cooperation in
politics, xenophobia, racism, educational policies, educational programs, school safety policies, in the
form of citizenship education policies in the European Union.
The aim of this research is to present their views on the effects of the European Union accession
process on Social Studies curriculum. In order to achieve this goal, the study was carried out by scanning
model method within the framework of qualitative approach. A semi-structured interview technique
was used as a data collection tool, and open-ended questions in the interview form were directed to
teacher candidates one by one. The data are encoded by content analysis and these codes are
eventually categorized. The Study Group consists of 20 Social Studies teachers working in the central
schools of Trabzon province. In the light of the data obtained from the research data, it is seen that the
ongoing accession process to the European Union and globalization have an impact on education, as in
many other areas. In general, these effects have been the result of efforts to adapt to European Union
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criteria. At the same time, the participating teacher Group expressed views that the accession process
to the European Union and globalization process have a significant impact on the achievements, skills
and values of the Social Studies curriculum. At the same time, it has been concluded that the
acquisitions in the European Union policy titles and Social Studies education program are generally
compatible. Social Studies 5 - 6 and 7. it is generally observed to be compatible with the policy headings
in the curriculum of the classroom.
In order to convey the European Union and the process of globalization to the student better,
and to realize this process and the changes in the process, Social Studies teachers have great
responsibility. Teachers should make students more aware of this process by using more concrete
examples. In addition, social studies teachers should take the necessary care to prevent the loss of
national consciousness by the differences that the students have brought about by the globalization
process.

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Etkileri
Mehmet Akpınar1, Meryem Kekeç1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 47 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Küreselleşme, birden fala anlamı ve gelişmeyi barındıran bir süreçtir. Bu süreçle birlikle yerellikler
kaybolmuş ve dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Ortak ekonomi, ortak kültür, ortak pazar anlayışı ve
teknoloji gibi pek çok ortak yaşam anlayışı mantığı bu süreçte yerini almıştır, kısacası ortak bir dünya
düzeni oluşmuştur. Küreselleşme ülkelerin birçok alanda ortak hareket etme zorunluğunu ortaya
koymuştur. Avrupa Birliği (AB) de küreselleşme sürecinde ön plana çıkan, güçlü bir topluluk olarak
nitelendirilebilir. Avrupa Birliğinin genişlemesi ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da artması ortak
hareket etme gereksinmeden kaynaklanmıştır.
Avrupa Birliğinin gelişmesi sıralarında ülkemizde bu gelişmelere kayıtsız kalmamış ve üyelik için
başvurusunu yapmıştır. Başvuru süreciyle birlikte Türkiye için de bazı önemli kriterler belirlenmiştir.
Ülkemizde bu kriterleri yerine getirmek için sarf edilen çabalar ülke içinde pek çok değişim ve
gelişmelere yol açmıştır. Bu gelişim ve değişimlerin, siyasi, ekonomik, hukukun üstünlüğü, alt yapı,
eğitim, insan hakları, vb. birçok alana etkisi olmuştur.
Avrupa Birliğine giriş sürecinde küreselleşmenin eğitim politikalarına bakıldığında, Avrupa Birliği
eğitim politikalarının temel amacı, topluluğa üye ülkeler arasında ki işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak
amacıyla, üye ülke yurttaşları arasındaki karşılıklı anlayışı özendirmektir. Üye ülkeler de kendi ulusal
eğitim sistemlerini belirlenen temel ilkelere göre hazırlamak veya düzeltmek zorunda kalmışlardır.
Avrupa Birliği Avrupa kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve aktarımını eğitim politikaları üzerinden
yapmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği, eğitim politikalarıyla bireyin yeteneğini ve insan
kaynağını arttırmak amacının yanı sıra bir Avrupa toplumu vatandaşı bilincini de vermeye çalışmaktadır.
Avrupa Birliği eğitim politikalarının amaçları ise şu şekildedir. Hareketlilik politikaları, diplomaların
tanınması politikaları, birlik dillerinin öğretimi politikaları, yaşam boyu öğrenme politikaları, istihdam ve
eğitim politikaları, bilgi iletişim teknolojileri ve eğitim politikaları, eğitim ve öğretim alanında teknolojinin
kullanımı politikaları, eğitim ve öğretimde işbirliği politikaları, yabancı düşmanlığı ırkçılık ve eğitim
politikaları, eğitim programları, okulda güvenlik politikaları, Avrupa birliği vatandaşlık eğitimi politikaları
şeklindedir.
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Bu araştırmanın amacı Avrupa Birliğine giriş sürecinin Sosyal bilgiler öğretim programına etkileri
hakkında ki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için nitel yaklaşım çerçevesinde tarama
modeli yöntemiyle çalışma yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği
kullanılmış, mülakat formda ki açık uçlu sorular öğretmen adaylarına tek tek yöneltilmiştir. Elde edilen
veriler içerik analizi ile kodlanmış ve bu kodlar nihayetinde kategorileştirilmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu Trabzon ilinin merkez okullarında görev yapmakta olan 20 sosyal bilgiler öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinden elde edilen elde edilen veriler ışığında, hala devam etmekte olan
Avrupa Birliğine giriş sürecinin ve küreselleşmenin pek çok alana olduğu gibi eğitim alanında etkisi
olduğu görülmektedir. Bu etkiler genel olarak Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlayabilmek için yapılan
çalışmalar sonucunda olmuştur. Aynı zamanda katılımcı öğretmen grubu, Avrupa Birliğine giriş süreci ve
küreselleşme sürecinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımlar, beceriler ve değerleri
büyük oranda etkilediğine dair görüşlerini belirtmiştir. Aynı zamanda Avrupa Birliği politika başlıkları ve
sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımların genel olarak uyumlu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Avrupa Birliği politikalarından bazılarına bakıldığında Sosyal Bilgiler 5- 6 ve 7. sınıf öğretim
programında yer alan politika başlıklarıyla genel olarak uyumlu görülmektedir.
Avrupa Birliği ve küreselleşme sürecini öğrenciye daha iyi aktarılması, bu sürecin ve süreçte
meydana gelen değişimlerin farkına vardırılması için sosyal bilgiler öğretmenlerine büyük görev
düşmektedir. Öğretmenler daha fazla somut örnekler kullanarak bu sürece dair öğrencileri daha bilinçli
hale getirmelidirler. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenleri, öğrencilerin, küreselleşme sürecinin getirmiş
olduğu farklılıklarla milli bilincin kaybolmaması için gerekli özeni göstermelidirler.
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1998, 2005, 2015 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Grafik Okuryazarlık
Becerisi Açısından İncelenmesi
Mehmet - Akpınar1, Sevcan - Kranda2
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Bildiri No: 50 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Çağımızda yaşanan hızlı gelişmelerle beraber aktif, eleştirel düşünen, bilgiyi kullanan, araştıran,
üretken bireylerin yetiştirilmesi önemli hale gelmektedir. Bu gelişmelerle beraber ülkelerin eğitim
politikalarında birtakım değişiklikler yaşanmakta ve bu durum programların yenilenmesini gerekli
kılmaktadır. Becerilerin kazandırılmasında önemli bir yere sahip olan sosyal bilgiler dersi de bu değişimin
içinde yer almış ve belli dönemlerde dersin öğretim programlarında değişikliklere gidilmiştir. Bu çalışma
kapsamında da, ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminde yer alan grafik becerilerinin 1998, 2005, 2015 ve
2018 öğretim programlarındaki değişimini incelemek amaçlanmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde grafikler,
bilgiyi görselleştirerek kalıcı öğrenmeyi sağlaması, öğrencilere karşılaştırma yapma imkânı vermesi
açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
Literatürde, sosyal bilgiler programı kapsamında becerileri konu alan çalışmaların az olması ve
grafik becerisinin ele alınarak sosyal bilgiler öğretim programlarının incelendiği herhangi bir çalışmaya
rastlanmamış olması bu çalışmanın yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Çalışmada nitel araştırma
yöntemine dayalı olarak doküman analizinden yararlanılmıştır. Doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan 1998, 2005, 2015 ve 2018 sosyal bilgiler öğretim programları kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 4. sınıftan itibaren verilmeye başlanan grafik okuryazarlık
becerileri daha çok sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan coğrafya konularında yer almaktadır. Bilgi
yoğunluğunun fazla olduğu 1998 programında grafiklere yeterince yer verilmediği, 2005 yılından itibaren
bu beceriye programlarda daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir.
1998 programında becerilerin 2005, 2015 ve 2018 programlarından farklı olarak bilimsel süreç
becerileri başlığı altında ele alınmadığı; tarih, coğrafya ve vatandaşlık teması altında ele alındığı
görülmektedir. Grafik becerileri ise programdaki genel amaçlar arasında “Plan, kroki, harita ve grafik
bilgileri kazanarak onlardan yararlanabilir hale gelirler” şeklinde bulunmaktadır. Bununla beraber
programın özel amaçlarına bakıldığında grafiklere yer verilmediği ve daha çok haritalar üzerinde
durulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2005 programında ise doğrudan verilecek beceri olan tablo, diyagram
ve grafik okuma becerisi 4. sınıfta “Üretim, tüketim ve dağıtım” öğrenme alanında verilirken, grafik
hazırlama becerisi 7. sınıfta “İnsanlar, yerler ve çevreler” öğrenme alanında verilmektedir. Bu doğrultuda
sosyal bilgilerde grafik becerilerine daha çok ekonomi, iklim ve nüfus konularında yer verildiği
görülmektedir. 2005 programında 4 ve 7. sınıflarda ayrı ayrı ele alınan tablo, diyagram ve grafik okuma
ve grafik hazırlama becerileri 2015 programında tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama adıyla bir
beceri altında birleştirilmiştir. Bununla beraber 2005 programında 4 ve 7. sınıflarda verilen bu beceri
2015 programında 4, 5 ve 6. sınıflarda ele alınmıştır.
Öğrenme alanı açısından bakıldığında ise, özellikle “Ekonomi ve sürdürülebilirlik” öğrenme alanı
içerisinde grafik becerisinin kazandırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Son olarak, hazırlanan 2018
programı ele alındığında, grafik becerilerinin 2015 programında olduğu gibi tablo, grafik, diyagram çizme
ve yorumlama adı altında verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, 4 ve 7. sınıfın her ikisinde de “İnsanlar,
yerler ve çevreler” öğrenme alanı içerisinde grafik becerisi yer almaktadır.
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Genel olarak araştırma sonucunda, 1998 programından itibaren günümüze kadar geçen süreçte
grafik becerisinin programdaki yerine ilişkin bazı değişikliklerin yapıldığı görülmekle beraber, 2005
programından itibaren pek fazla bir değişimin olmadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda programların
grafik becerisi boyutunu ele alan bu çalışmanın dışında daha derinlemesine ve kapsamlı çalışmaların
yapılarak programların ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve sosyal bilgiler öğretim programının ele aldığı
diğer beceri alanlarına ilişkin de araştırmaların yapılması noktasında bazı önerilerde bulunulmuştur.
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Career Adaptability And Vocational Identity In Terms Of Influential Factors In Job Choice
And Age
Fikret Sözbilir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Abstract No: 52 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Career adaptability is important for improving the career plan of the individual in case of
unforeseen developments in the business life and for adapting to this situation and developing his/her
career. Vocational identity is an important element that improves career adaptability. This study
examined the impact of factors affecting vocational choice and age on career adaptability and
vocational identity. In addition, it is aimed to provide recommendations, based on results regarding
positive or negative effect of factors affecting job choice and age on career adaptability and vocational
identity. In this empirical study, the data were gathered by means of a questionnaire from 214
participating students in Artvin Coruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative
Sciences in Turkey. Data were subjected to analysis with SPSS 24.0 software and explained the findings.
The findings showed that factors affecting vocational choice has a significant and positive impact on
career adaptability and vocational identity. Also, age has a significant and positive impact on vocational
identity on the other hand it has not a significant impact on career adaptability.

Meslek Seçiminde Etkili Faktörler ve Yaş Bakımından Kariyer Uyumu ve Mesleki Kimlik
Fikret Sözbilir
Artvin Çoruh Üniversitesi

Bildiri No: 52 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Kariyer uyum yeteneği, Savickas (1997: 254) tarafından “göreve hazırlanma ve görev alma
sürecinde öngörülebilen görevlerle ve iş ve çalışma koşullarındaki değişikliklerden kaynaklı
öngörülemeyen düzenlemelerle başa çıkmaya hazır olma” diye tanımlanmıştır. Mesleki kimlik; mesleki
ilgi, hedef ve yeteneklerin istikrarlı bir motifi olup bu motifin yaşamsal süreçte edinilen deneyimlerle
bütünleşmesiyle oluşur (Holland vd., 1980). Literatürde mesleki kimlik ve kariyer uyum yeteneği
etkileşimine ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Pociute vd.’nin (2014: 59) 518 meslek lisesi öğrencisi
üzerinde yapmış oldukları bir çalışmanın sonucunda ne kariyer uyum yeteneğinin ne de mesleki kimliğin
demografik değişkenlerle (yaş, cinsiyet, sınıf vb.) arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak kariyer
uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Negru-Subtirica,
Pop ve Crocetti (2015) Romanya’da 1151 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmada Pociute vd.’nin (2014)
elde ettiği sonucu doğrulayan bir sonuca ulaşmışlardır.
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meslek seçimlerinde etkili olan faktörlerin ve yaş
değişkeninin kariyer uyum yetenekleri ve mesleki kimlikleri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını
incelemektir. Bu doğrultuda aşağıda hipotezler geliştirilmiştir;
H1. Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin kariyer uyum yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı
etkisi vardır.
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H2. Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi
vardır.
H3. Yaş değişkeninin kariyer uyum yeteneği üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.
H4. Yaş değişkeninin mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.
Yöntem
Araştırmada kapsamında, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF öğrencilerinden toplam 500
öğrenciye dağıtılan anketler yoluyla toplanmıştır. Araştırmaya toplam 214 öğrenci katılmış olup katılım
oranı % 42,8 olarak gerçekleşmiştir. Veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada
kullanılan 24 maddelik kariyer uyum yeteneği ölçeği Savickas ve Porfeli (2012) tarafından geliştirilmiş ve
Kanten (2012) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Araştırmada kullanılan diğer ölçek, Gupta vd. (2015)
tarafından geliştirilen 23 maddelik mesleki kimlik ölçeğinden faktör yükleri yetersiz olan 2 maddesi
çıkarılarak 21 madde kullanılmıştır. Ölçekler Likert tipi ve 1-5 aralığında değerlendirilmiştir (1: kesinlikle
katılmıyorum-5: kesinlikle katılıyorum).
Bulgular
Demografik Bilgiler
Yapılan araştırmada, katılımcıların en yüksek oranla (%54,2) 21-25 yaş aralığında ve en düşük
oranla (%0,9) 31 ve üzeri yaş aralığındadır. Öğrencilerin meslek seçiminde etkili faktör olarak kendi
seçimlerini belirtmişlerdir (%74,3).
Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği
Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarını ve yüklerini belirlemek için doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik testleri sonucunda Cronbach’s Alpha değerleri (α) yeterli kabul
edilen ,70’in üzerinde olanlar ve faktör yükleri ,40’ın üzerinde olanlar analize dahil edilmiştir.
Tek Yönlü ANOVA
Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ile Kariyer Uyum Yeteneği ve Mesleki Kimlik Arasındaki İlişki
Meslek seçimini etkileyen faktörler ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişkiyi
tespit etmek için ANOVA testi uygulanmıştır. Levene testi ile varyansların homojen olduğu görülmüştür
Yapılan analiz neticesinde Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen
faktörler ve kariyer uyum yeteneği arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Aynı zamanda
meslek seçimini etkileyen faktörler ve mesleki kimlik arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05).
Öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik üzerinde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda “Meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer uyum yeteneği
üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H1 ve “Meslek seçimini etkileyen faktörlerin mesleki kimlik
üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H2 hipotezleri kabul edilmiştir.
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Yaş ile Kariyer Uyum Yeteneği ve Mesleki Kimlik Arasındaki İlişki
Yaş ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek için uygulanan
ANOVA testi kapsamında Levene testi ile varyansların homojen olduğu görülmüştür Öğrencilerin yaşının
kariyer uyum yeteneği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05), buna karşın yaşın mesleki kimlik
üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Buna göre; “Yaşın kariyer uyum yeteneği üzerinde
olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H3 hipotezi reddedilmiştir. Diğer taraftan “Yaşın mesleki kimlik üzerinde
olumlu ve anlamlı etkisi vardır” H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Sonuç
Araştırmada yapılan tek yön ANOVA testi sonucunda meslek seçimini etkileyen faktörlerin kariyer
uyum yeteneği ve mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiş ve araştırmanın
birinci (H1) ve ikinci (H2) hipotezleri kabul edilmiştir. Ayrıca yaş ile kariyer uyum yeteneği ve mesleki
kimlik arasındaki ilişkinin analizi sonucu, yaşın kariyer uyum yeteneği üzerinde anlamlı bir etkisinin
olmadığını, buna karşın yaşın mesleki kimlik üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğunu ortaya çıkarmış
ve araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) reddedilmiş, dördüncü hipotezi (H4) hipotezi kabul edilmiştir. Bu
bakımdan meslek seçiminde en etkili olan faktörlerin kariyer uyum yeteneği ve mesleki kimlik oluşması
ve şekillenmesinde katkı sağladığı, yaşın ise sadece mesleki kimlik oluşmasında etkili olduğu dikkate
alınarak kariyer yolu oluşturulması yararlı olacaktır.
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Consideration Of Program Of Hungarian History Education And Turkish History Education
Zafer Tangülü1, Alev Duran2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2
-

1

Abstract No: 54 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Teaching history is an important subject for every nation. The general purposes of teaching
history at secondary level are of what students can gain in context of information, skill and behaviour as
a result of the history teaching process. In this context, the general purposes are guides showing
teachers what level they should make their students reach and also showing the students what they can
achive through history lessons.
In the 20th century, mankind had endured two European centred World Wars and big sufferings.
Several studies are made in order to constitute peace and prevent further wars and teaching history are
given important assignments in this context. After the first World War, to keep the peace there have
been made several changes to teaching programs and history lesson books and there were also several
studies conducted in this context. In that age, the industrilization and social and economic change are
the important factors that caused change in purposes of teaching history. Such developments changes
the purposes of social sciences as well as the purposes of teaching history towards the needs of the age
in question. To the new conception, teaching history is seen as a field through which peace,mutual
respect and efficient citizenship skills are gained and it is also started to be seen as a field where
students gained skills such as problem solving and analytical thinking.
When the general purposes of teaching history on secondary level is studied in Hungary, it can
be said that they are more traditional. One of the most important reason why the purposes are so
traditional can be the fact that the country had experienced different socio-economic and cultural
development process. In this traditional structure, general purposes of teaching history is based heavily
on transfer of cultural and historical data. Purposes of teaching history in Hungary can be divided into
two: the transfer of historical data and culture and purposes in relation with characteristics of history.
We can shape the common aspects of these goals as follows:
General Objectives Related to Historical Information and Culture Transfer:






Understanding the place of nation and region history in world history
The concern to history
Getting information about important periods of world and European history
The deeper understanding of material and spiritual culture
Obtaining historical change and daily history information about cultural, social and spiritual
issues
General Purposes Relating Skills to Arrange, Use and Produce Information:






Understanding the present
Being able to see the difference between interpretation, idea and historical facts
Learning concepts such as cause, effect, similarity, difference, continuity and evidence
Being able to see the difference between comment and reality and how prejudice destroys
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information
Being aware of social change
Understanding time and chronology.

The aim of this study is to make an assessment of history teaching program in the secondary
education level of Turkey and Hungary in terms of the curriculum. For this purpose, it should be
denoted that the Hungarian history course is the continuation of the "történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek" (History, Society and Citizenship Information) course given at the secondary
education level and that the same course name and history are given as history, society and citizenship
knowledge (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek) in the high school of 9th-12th the classes.
In the research, it will be done the presentation and analysis of the general objectives of 9th12th classes history education of the curriculum in Turkey and the Hungarian education system. A
scientific evaluation will be achieved by stating the similarities and differences of the programs of two
countries, topic distributions, period intervals and scopes. In addition, it will also include a discussion of
whether these two countries with a common history memory should and should not address the issue
in the Hungarian history education course.

Macaristan Tarih Öğretimi Programı ile Türkiye Tarih Öğretimi Programı Konularının Bir
Değerlendirmesi
Zafer Tangülü1, Alev Duran2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2
-

1

Bildiri No: 54 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Macaristan Tarih Öğretimi Programı İle Türkiye Tarih Öğretimi Programı Konularının Bir
Değerlendirmesi
Tarih öğretimi, her ülke için önemli konulardan biridir. Ortaöğretim düzeyinde tarih öğretiminin genel amaçları;
öğrencilerin bu seviyedeki tarih öğretim süreci sonunda bilgi, beceri ve tutum açısından neler kazanabileceğini
gösteren unsurlardır. Bu bağlamda genel amaçlar; öğretmenlere öğrencilerini hangi seviyeye taşımaları gerektiğini
göstermenin yanında, öğrencilere de tarih dersleri aracılığıyla neler yapabileceklerini gösteren bir rehber
statüsündedir.

20. yüzyılda insanoğlu Avrupa merkezli olmak üzere iki dünya savası yaşamış ve büyük acılar
çekmiştir. Bu tür savaşların yaşanmaması ve barısın tesis edilebilmesi için çalışmalar yürütülmüş ve tarih
öğretimine bu açıdan önemli görevler verilmiştir. I. Dünya Savası sonrası, barısın sürekliliğini
sağlayabilmek için tarih ders kitapları ve öğretim programlarının değiştirilmesi gündemde olmuş ve
bundan hareketle çalışmalar yürütülmüştür. Bu dönemde gelişmiş ülkelerde sanayileşme, sosyal ve
ekonomik gelişme, tarih öğretiminin amaçlarında değişimin yaşanmasına yol açan diğer önemli
faktörlerdir. Yaşanan gelişmeler, genelde sosyal bilimlerin amaçlarını, özelde ise tarih öğretiminin
amaçlarını çağın ihtiyaçları yönünde değiştirmiştir. Yeni anlayışa göre, tarih öğretimi; barış, karşılıklı saygı
ve etkin vatandaşlık becerilerinin kazandırıldığı bir alan olmanın yanında öğrencilere, problem çözme ve
analitik düşünebilme gibi becerileri kazandırabilecek bir alan olarak görülmeye başlanmıştır.
Macaristan’da ise ortaöğretim düzeyinde tarih öğretiminin genel amaçları incelendiği zaman,
daha geleneksel olduğu söylenebilir. Amaçlarının geleneksel olmasının en önemli sebeplerinden birisi, bu
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ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerinin farklı bir gelişme süreci göstermesi gösterilebilir. Bu
geleneksel yapıda, tarih öğretiminin genel amaçları ağırlıklı olarak tarihsel bilgi ve kültür aktarımına
dayanmaktadır. Macaristan’da tarih öğretiminin amaçlarını, tarihi bilgi ve kültür aktarımı ve tarih
biliminin niteliğine ilişkin amaçlar olmak üzere iki ana kısma ayırabiliriz.
Bu amaçların ortak yönlerini aşağıdaki gibi şekillendirebiliriz:
Tarihi Bilgi ve Kültür Aktarımıyla ilgili Genel Amaçlar:
• Dünya tarihi içinde ulus ve bölge tarihinin yerini anlama
• Tarihe karsı ilgi
• Dünya ve Avrupa tarihinin önemli dönemleri hakkında bilgi elde etme
• Maddi ve manevi kültürü derinlemesine anlama
• Kültürel, sosyal ve manevi konularla ilgili tarihsel değişim ve günlük tarih bilgisi elde etme
Bilgiyi Düzenlemeye, Kullanmaya ve Üretmeye Dönük Becerilerle ilgili Genel Amaçlar:
• Günümüzü anlayabilme
• Yorum ve fikir ile tarihsel gerçekler arasındaki farkı görebilme
• Sebep, sonuç, benzerlik, farklılık, süreklilik ve kanıt gibi kavramları öğrenme
• Yorum ile gerçek arasındaki farkı ve önyargının bilgiyi nasıl tahrip ettiğini görebilme
• Sosyal değişimin farkında olabilme
• Zaman ve kronolojiyi anlama.
Bu çalışmanın amacı, Macaristan ve Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde tarih öğretimi programının
müfredat açısından bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla öncelikle, Macaristan tarih dersinin
ortaokul düzeyinde verilen “történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek” (Tarih, Toplum ve
Vatandaşlık Bilgileri) dersinin devamı niteliğinde olduğunu ve lisede 9-12. sınıflarda aynı ders adı ile tarih,
toplum ve vatandaşlık bilgisi (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek) olarak verildiği ifade
edilmelidir.
Araştırmada, Türkiye ve Macaristan eğitim sisteminde, 9- 12. sınıflardaki tarih eğitimi müfredat
programlarının genel amaçlarının tanıtımı ve analizi yapılacaktır. Konu dağılımları, dönem aralıkları ve
kapsamları iki ülkenin programlarının benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konularak bilimsel bir
değerlendirme elde edilecektir. iki ülke programının kapsamı konusunun yanında buna ilaveten,
Macaristan tarih öğretimi programı kapsamınca, müşterek bir tarih hafızasına sahip bu iki ülkenin
konuyu ele almaları ve almamaları hususuna ayrıca yer verilecektir.
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Construction Of History And Truth In Television: Kanuni Sultan Süleyman And
Representation In His Age Of Series Of Muhteşem Yüzyıl
Bahar Yalın1, Sibel Ak1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abstract No: 58 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The students who want to voluntarily participate in the research among the senior students of
the Department of History who follow the Magnificent Century Series in line with the permission of the
Dean of the Faculty of Literature of Karadeniz Technical University were identified and permission forms
were taken from these students. A total of 11 students, 8 female and 3 male, aged between 22 and 31,
were interviewed in depth. The in-depth interview conducted on the basis of the history information of
the students of the History Department as well as the difference between the actual date of Kanuni's
date and the date sense created by the knee were searched for the question of whether the index was
an effect on history teaching.
The answers given to the students firstly when we ask the sense of Kanuni Sultan Süleyman who
came to their minds first in the minds of Suleiman the Magnificent and revived in their minds; "The
sultan of the period when the preparations of the Sultan, the emperor of the world, Yavuz Sultan Selim,
who was living at the summit of the Ottoman Empire, had a strong, authoritarian and spiritual direction
and liked praise, after the great Alexander the Great sultan, warrior and charismatic leader, over-mighty
and justistic, based on the European frontier and the longest living sultan, despite being a land empire,
became a patriarch of the sea and ocean ".
Participants who were mostly high school students during the period of publication of the index
stated that they were guided by their teachers on history learning and that the examination helped the
index especially in the identification of the Chronology of the Law Period and the historical figures. Even
one of the students said that this index was very effective in selecting the department, and although it
was a numerical student, all of his preferences were the Department of History. Again, since there were
no other serials to be noticed during the period when the series was published, they said that they were
watching the series for entrances and for the series to like the selection of the producers and the
producers.
When asked about the idea of the series in general, all students stated that despite the
magnificent century and the legal history, especially the Harem phenomenon was over-exaggerated and
foregrounded, in order to adapt to popular culture and fear of rating, the index was often diverted from
the real history. Besides these, the battle scenes have been found very impressive and realistic by the
students.
When asked whether the visual representation of Kanuni overlaps with the historical reality,
even though Kanuni has an arched bucket, even if he does not have a lot of visuals of that turn, he does
not see that the Kanuni, which is very ornate in his youth, especially in the in-depth interview, in which
the order is expressed very well and especially the old age is shown very realistically.When asked the
question "Is there any contribution to teaching the Legal History of the Index?", The students stated
that, as a majority, the index had a positive effect on teaching history. War scenes, settlement and
politics, realistic reflection of prestigious experiences and clothes reveal that the sequence is effective in
teaching the period. Even though wrong chronological errors have been made with the anxiety of being
watched, it has been seen that the index has a very important structure in introducing the people of
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that period, at least having a historical idea as a non-reading nation, Moreover, thanks to the interest
generated, some of the events in the series were misconstrued, even though they pointed out that they
encouraged people to investigate and that they opened the horizon for research. It has also come to the
conclusion that it has a teaching effect not only on history but also on poetry and literature of that
period. One of the students stated that he used the sequence in his work in parallel with his reading in
parallel with the scene he followed on his work.In response to the question "Do you hear the need to
research the period of the Kanuni after watching the series?" that they have already seen in the lessons,
and that they are doing research, if not in depth, for this reason. A few of the students said that they did
not hear or see any research.The common answer given by all of the students to the question "How did
the ruling class have a legal structure as a ruler and a person?" And "How is the legal order
represented?" Are reflected in the voyages of the sultan as a sultan who does not come out of court.
the fact that they were wrong, in fact they were imposing, and that the ruler of the world was a much
more effective ruler and man."Which one of the most unforgettable scenes in the series was the one
that affected you the most?" Was answered positively with the sons of Prince Mustafa and Sehzade
Beyazid. The scenes were reflected in the scene, overlapping with the actual date, and emerged in the
interview. When they think of the Kanuni Period, it is observed that the places in the minds are revived.
It has been revealed that Western and Ottoman relations can not be mentioned in the same order as
their competence. Likewise, it has been stated that the socio-cultural structure of Istanbul, which had
the highest prosperity level at that time, and some coffee shops in the sultan's venues were correctly
represented on the line. Finally, when the female characters and the representations in the series were
asked during the period of Kanuni, especially Hürrem character became very exaggerated result.In the
study, although the index did not reflect the truth much, it was the result of being effective in teaching
history. In addition to having an important place in the pioneering of other date sequences, the index
seems to serve the popular culture due to the anxiety of watching.

Tarih ve Gerçek İnşasında Televizyon: Kanuni Sultan Süleyman ve Döneminin Muhteşem
Yüzyıl Dizisindeki Temsili
Bahar Yalın1, Sibel Ak1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

1

Bildiri No: 58 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Tarih ve gerçek inşasında televizyon dizilerinin rolünü ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada
öncelikle Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın izni doğrultusunda Muhteşem
Yüzyıl Dizisi’ni izleyen Tarih Bölümü son sınıf öğrencileri arasında araştırmaya gönüllü olarak katılım
sağlamak isteyen öğrenciler belirlenmiş ve bu öğrencilerden izin formları alınmıştır. Yaşları 22 ila 31
arasında değişen 8 kadın ve 3 erkek toplamda 11 öğrenciyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Tarih
Bölümü öğrencilerinin tarih bilgilerine dayanarak yapılan derinlemesine mülakat ile birlikte Kanuni’nin
gerçek tarih ve diziyle oluşturulan tarih algısı arasındaki fark, dizinin tarih öğretmede bir etkisinin olup
olmadığı sorularına yanıt aranmıştır.
Öğrencilere ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman deyince ilk akıllarına gelen ve zihinlerinde canlanan
Kanuni Sultan Süleyman algısını sorduğumuzda verdikleri cevaplar; “kanun, heybet, ihtişam, fetihler,
yükseliş ve çöküş, Osmanlı İmparatorluğunun zirvesini yaşayan padişah, cihan imparatoru, Yavuz Sultan
Selim’in hazırlıklarının vuku bulduğu dönem padişahı, güçlü, otoriter, manevi yönü olan, övülmeyi seven,
Büyük İskender’den sonra dünyaya hâkim olan sultan, savaşçı ve karizmatik lider, aşırı kudretli ve adalet
sağlayıcı, Avrupa sınırına dayanan ve en uzun yaşayan padişah, kara imparatorluğu olmasına rağmen
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deniz ve okyanus fatihi bir padişah” olmuştur.
Dizinin yayınlandığı dönemde çoğu lise öğrencisi olan katılımcılar diziyi izleme gerekçesi olarak
“tarih öğrenme konusunda öğretmenlerinin yönlendirdiğini ve sınavlarda özellikle Kanuni Dönemi
kronolojisini ve tarihi kişileri tanımada dizinin yardımcı olduğu” nu belirtmişlerdir. Hatta öğrencilerden
biri bölümünü seçme konusunda bu dizinin oldukça etkili olduğunu ve sayısal öğrencisi olmasına karşın,
bütün tercihlerinin Tarih Bölümü olduğunu söylemiştir. Yine dizinin yayınlandığı dönemde ilgilerini çeken
başka dizi olmadığı için, dizideki entrikalar için ve dizinin prodüksiyon ve oyuncu seçimini beğendikleri için
diziyi izlediklerini söylemişlerdir.
Dizi hakkında genel olarak düşüncelerin ne olduğu sorulduğunda ise bütün öğrenciler, Muhteşem
yüzyıl ve Kanuni tarihi olmasına rağmen özellikle Harem olgusunun çok abartılmış ve ön plana çıkartılmış
olduğunu, popüler kültüre uydurmak için ve reyting korkusuyla çoğu zaman dizinin gerçek tarihten
saptırıldığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra özellikle savaş sahneleri öğrenciler tarafından çok etkileyici ve
gerçekçi bulunmuştur.
Kanuni’nin görsel temsili ile tarihsel gerçekliğinin örtüşüp örtüşmediği sorulduğunda ise o
döneme ait fazla görselin bulunmamasına karşın, Kanuni’nin kemerli bir buruna sahip olsa bile,
oyuncunun Kanuni’yi dizide çok iyi görselleştirdiği, tarih kitaplarında belirtildiği gibi gençliğinde çok süslü
olan Kanuni’nin dizide çok iyi ifade edildiği ve özellikle yaşlılık döneminin çok gerçekçi
gösterildiği derinlemesine mülakatta ortaya çıkmıştır.
“Dizinin Kanuni Tarihi’ni öğretmede katkısı var mıdır?” sorusu sorulduğunda ise öğrenciler,
çoğunluk olarak dizinin tarihi öğretme konusunda olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Savaş
sahneleri, iskân ve politikalar, şehzade yaşantıları ve kıyafetlerin gerçekçi bir şekilde yansıtılması dizinin
dönemi öğretmede etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İzlenme kaygısıyla yanlış kronolojik
hatalar yapılsa da, o dönemin kişilerini tanıtmada, okumayan bir millet olarak en azından tarihi bir fikre
sahip olunmasında, insanlarda ilgi uyandırması ve diğer tarih dizilerine ön ayak olma konusunda dizinin
çok önemli bir yapıya sahip olunduğu görülmüştür. Ayrıca oluşturulan ilgi sayesinde dizideki bazı olaylar
yanlış aksedilmiş olsa bile kişileri araştırmaya sevk ettiğini, araştırma konusunda ufuk
açtığını belirtmişlerdir. Ayrıca sadece tarih değil, şiirlerle birlikte o döneme ait edebiyat konusunda da bir
öğretme etkisine sahip olunduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerden biri, o döneme ait yapmış olduğu
çalışmada dizide izlediği sahneyle paralel olarak yaptığı okumalarla birlikte çalışmasında diziden
yararlandığını belirtmiştir.
“Diziyi izledikten sonra Kanuni Dönemi’ni araştırma gereği duydunuz mu?” sorusuna cevap olarak
ise; zaten derslerde gördüklerini, bu nedenle derinlemesine olmasa da araştırma yaptıklarını
belirtmişlerdir. Öğrencilerin birkaçı ise, hiçbir araştırma gereği duymadıklarını ve ilgilerini de çekmediğini
söylemişlerdir.
“Şimdiye kadar okuduğunuz kaynaklardan yola çıkarak Kanuni bir yönetici ve insan olarak nasıl bir
yapıya sahipti?” ve “Kanuni dizide nasıl temsil ediliyor?” sorularına ise öğrencilerin hepsinin vermiş
oldukları ortak cevap ise, ömrünün çoğunun seferlerde geçtiği biline padişahın saraydan çıkmayan bir
padişah olarak yansıtılmasının yanlış olduğunu, gerçekte heybetli ve cihan padişahının çok daha etkin bir
yönetici ve insan olduğunu belirtmişlerdir.
“Dizideki en unutamadığınız, sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi?” sorusu ise, Şehzade Mustafa
ve Şehzade Beyazıd’ın oğullarıyla katli olarak cevaplanmıştır. O sahnelerin gerçek tarihle birebir örtüşerek
dizide yansıtıldığı yapılan mülakatta ortaya çıkmıştır. Yine Kanuni Dönemi’ni düşündüklerinde zihinlerinde
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dizilerdeki mekânların canlandığı gözlenmiştir. Batı ve Osmanlı ilişkilerinin ise yeteri kadar dizide
değinilmediği ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde o dönemde İstanbul’un en refah seviyesi yüksek olduğu
sosyo-kültürel yapının bazı pazar ve padişahın tebdil-i mekân sahnelerindeki kahvehanelerin dizide doğru
bir şekilde temsil edildiği belirtilmiştir.
Son olarak Kanuni döneminde kadın karakterler ve dizideki temsilleri sorulduğunda,
özellikle Hürrem karakterinin çok abartıldığı sonucuna varılmıştır.
Çalışmada dizinin gerçeği çok yansıtmasa da tarihi öğretme konusunda etkili olduğu sonucuna
varılmıştır. Dizinin diğer tarih dizilerine öncülük etme konusunda önemli bir yere sahip olmasının yanı
sıra, izlenme kaygısı nedeniyle popüler kültüre hizmet ettiği görülmektedir.
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Giriş
Öğrencileri değerlendirmek gayesiyle tercih edilen ölçme araçları, öğrencilerin nasıl çalıştıklarını,
değerlendirme aşamasına ne şekilde hazırlandıklarını ve muhtevayı ne derece öğrendikleri gibi
değişkenler üzerinde etkilidir.(Gülbahar ve Büyüköztürk, 2008). Ölçme-değerlendirme yöntemlerine
bağlı olarak öğrenciler içeriği yüzeysel olarak ezberleyebilirler veya derin bir şekilde anlayabilirler.
Yüzeysel ve derin yaklaşıma yönelik Ramsden(1988), yüzeysel yaklaşıma dayalı bir öğrenmenin eksik bir
anlama ile sonuçlanacağını ileri sürmüştür. Eğitim ve öğretimde mevcut standartları istendik düzeye
getirecek olan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin yalnızca bir öğretici değil; hayat boyu öğrenen olmaları
gerekmektedir. İyi bir öğrenen ise nasıl öğreneceğini bilen, edinmiş olduğu bilgiyi yaşamsal ve anlamlı
hale getirererek ne zaman ve nasıl kullanacağının bilincinde olur. Eğitimde kalite rastlantıya bırakılamaz.
Bu nedenle bir geleceği yetiştirme vazifesini üstlenen öğretmen adaylarının hizmet öncesinde
kendilerinden beklenen bilgi, beceri ve davranışları nasıl öğrenmeler gerçekleştirerek edinmiş olduğu ve
paralelinde bu bilgilerin ne kadarının kalıcı olduğu bilgisi önem arz etmektedir.
Yöntem
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılarak sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının sınav tercihleri, nedenleri ile sınavlara hazırlanma şekilleri arasındaki ilişkilerin
kalıcı öğrenme gerçekleştirme durumları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Durum çalışmaları belirli bir duruma ilişkin sonuçları ortaya koyarak ilgili durumu hangi
etmenlerin nasıl etkilediği ve bu durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanır.(Şimşek ve Yıldırım,
2016). Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde 3. sınıfta öğrenime devam eden 65 sosyal bilgiler öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri, Bayrak’ın (2007) tez çalışmasından esinlenilerek araştırmanın
amacına ve alt problemlerine yönelik şekilde alan uzmanının görüşleri doğrultusunda hazırlanan açık
uçlu anket formu ile toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu anket formuyla elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Adaylar en fazla çoktan seçmeli (%47,7), klasik sınav türü (%26,2) en az sunum değerlendirmesi
(%4,6) ile değerlendirilmek istemektedirler. Katılımcıların hiçbiri doğru-yanlış ve kısa cevaplı testler
(boşluk doldurma) ile değerlendirmeye tabi tutulmak istememiştir. Adaylar çoktan seçmeli testlerin
doğru cevabı hatırlamaya imkân tanıması ve şans faktörünün yüksek olması gibi gerekçelerle bu sınav
türünü tercih etmiştir. Katılımcılar klasik sınav türünü tek bir doğru cevabın olmaması, değerlendirme
aşamasında gidiş yolundan puan alınabilmesine olanak verebilmesi gerekçeleriyle tercih etmektedir.
Çoktan seçmeli testleri tercih eden adayların %58,1’i kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiği; %38,7’si kalıcı
öğrenme gerçekleştirmediği; %3,2’si kısmen kalıcı öğrenme gerçekleştirdiği; Klasik sınav türünü tercih
eden adayların %82,4’ü kalıcı öğrenme gerçekleştirdiği; %11,8’,inin gerçekleştirmediği; %5,9’unun
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kısmen kalıcı öğrenme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Yüksek frekans değerleri dikkate alındığında,
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının %50,8’i klasik sınav türüne konu veya notlarını ezberleyerek; çoktan
seçmeli testlere %26,2’si konuyla ilgili dokümanları tekrar ederek; Doğru-Yanlış testlere %24,6’sı konu
veya notlarını ezberleyerek; Kısa cevaplı sınavlara %50,8’i konuyla ilgili (terim, tarih ve yer adı)
ezberleyerek; Sunum değerlendirmesine %44,6’sı konuyu araştırıp anlama-yorumlama ardından prova
yaparak hazırlandıkları görülmektedir. Sınav türü hakkında önceden bilgi sahibi olma/olmama
durumlarına göre adayların %72,3’ü sınav türüne göre sınava hazırlanma şeklini değiştirdiği; %27,7’si
hazırlanma şeklini sınav türüne göre değiştirmediği belirlenmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, sınavlarda başarılı olma isteği veya dersi geçme kaygısının
çoktan seçmeli sınav türünü tercih etmede başlıca etken olduğu öngörülmüştür. Adaylar yüzeysel
öğrenme yaparak hazırlanmalarına rağmen kendi ifadeleri doğrultusunda en fazla klasik sınav türü ile
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiklerini, sınav öncesinde anlamlı öğrenmeler yaparak hazırlanmalarına
rağmen en az sunum değerlendirmesi ile kalıcı öğrenme gerçekleştirdiklerini ifade etmektedirler. İlhan
Beyaztaş ve Senemoğlu (2015) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin klasik sınavlarda derinlemesine
öğrenme yaptıkları; çoktan seçmeli sınav türlerinde ise yüzeysel öğrenme gerçekleştirdikleri bulgusuna
ulaşmıştır. Adayların tercih ettikleri sınav türü ile kalıcı öğrenme sağladıkları sınav türü de değişkenlik
göstermektedir. Katılımcıların bazıları anlamlı öğrenme gerçekleştirdiği sınav türünü tercih ederken
bazısı sınav kaygısı yaşamayacakları sınav türlerini tercih etmektedir. Sınav türünü dikkate almadan her
zaman aynı öğrenme yaklaşımını kullanan öğretmen adaylarının mevcut olduğu görülmüştür.
Yalnızca değerlendirme tercihlerinin dikkate alınarak ölçme-değerlendirme sürecinin
tasarlanması yeterli görülmemektedir. Bu durumun adayların içsel motivasyonunu arttıracağı
noktasındaki önemi yadsınamaz; fakat adayların bu tercihleri hangi amaçla seçtiği bu tercih türleriyle ne
düzeyde öğrenmeler gerçekleştirdiği önem arz etmektedir. Geleceğin mihenk taşlarını yetiştirecek olan
yarının öğretmenlerinden kalıcı öğrenmeleri destekleyecek anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmeleri
beklenmektedir. Zira eğitim fakültelerinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama safhasında
gerçekleştiremeyeceklerdir.
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Abstract No: 68 - Abstract Presentation Type: Poster Presentation
The health care business line has a complex content. Especially hospitals covers many activities
like health, accommodation, engineering etc. Hospitals are equipped with services, such as laundry,
sterilization, warehousing, where electrical and electronic devices are used widely, heavy materials and
patients are transported frequently, hazardous wastes, chemical and radioactive materials are used
frequently, biological materials, and are the places that are hosting the group of heavy and stressed
patients. Besides all these, intensive work tempo, long and continuous work, shift work, etc. causes
health workers to be more exposed to a variety of occupational risks and adversely affect their health
than workers in other workplaces [1]. It is also important to determine the risk perception of employees
in hospitals [2, 3].
Objective
This study was carried out in order to determine the occupational risk perceptions of the
students studying at Karadeniz Technical University Vocational School of Health Services and the factors
affecting them.
Method
The research was carried out at Karadeniz Technical University Vocational School of Health
Services. The school has 310 students, including 186 MEIT and 124 FEA programs within the scope of
the population. A total of 310 students were reached 238 (76.77%).
The main dependent variable of work is the perception of the profession as risky. The workrelated risk perception is queried with four-level Likert scale (no-no risk, some risk, medium risk, very
risky). The data were collected through a face-to-face interview method with a questionnaire consisting
of working life and occupational risk perception and preventive measures. “No”,”There is no risk,”, and
“There is some risk.” answers are considered "risky" and moderate and “very risky” responses are
considered "risky". “Never” and “sometimes” chance of encountering risks were considered "neversometimes"; frequent and constant encounters were often considered "continuous". Those who are
able to use any of the measures are considered to be "takes precautions", those who cannot use any of
them are considered "not take precautions". In the evaluation of the data, with the help of SPSS version
10/0 statistical package in the computer environment; descriptive statistics, analytical statistics (chisquare analysis) were used. Relationships between gender, working life information, job-related risk
perception, precaution taking status, work-related disease history, and risk exposure level were tested
with chi-square analysis. Significance level was accepted as p <0.05.
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Findings
48.7% of the students who participated in the study were studying Medical Imaging Technicians,
51.3% were studying the First and Emergency Assistance Program and 66% of them are female. While
4.5% of the students perceive the job as risk free, 71.3% perceive it as very risky. The risk perceptions
(92.0%) of FEA students were higher than MEIT students' perceptions (79.0%) (p = 0.026). The risk
perceptions of resuscitation (100.0%) were higher than other units (p <0.001). The most common risk
factors were invasive procedures (38.6%), followed by infection (23.4%), and patient and patient
relatives (16.1%), and the least mentioned is reported as preventive measure. (3.7%). The risks exposed
in the working environment were as follows: continuous standing (90.1%), infection (59.8%),
disinfectants (45.7%), heavy lifting (27.4%), radiation (26.5%), pinprick (22.7% ), injury (19.9%),
antineoplastics (16.1%), violence (15.5%) and anesthetic gases (4.0%). The majority of the students
(95.8%) expressed that the taking precautions is necessary.
Discussion and Conclusion
In this study, 82.9% of MEIT and FEA students who study in Vocational School of Health Services
perceive the working environment as risky. Perception of working environment as risky is higher in FEA
students (92.3%) than MEIT students (78.6%). MEIT program graduates work in more isolated units such
as laboratory environments. While FEA program graduates have wider workspaces, there are dangers
such as heavy lifting, invasive interventions and violence in working environments. It is thought that the
FEA and MEIT program graduates have different perceptions of the differences because they work in
different sections [4]. In this study, it is seen that MEIT and FEA program graduates perceive invasive
procedures, infection and patient and patient relatives as risky situations respectively. The most
frequently encountered / exposed risks in the working environment we have been working with are
found to be continuous standing, infection, disinfectants, heavy lifting, radiation, pinprick, injury, anti
neoplastics, violence and anesthetic gases. Participants in the study have positive thoughts on wearing
gloves and hand washing, which are among the universal precautions, but do not have positive thoughts
on the use of masks, goggles and protective clothing. It has been determined that students generally
perceive their work as risky and that they have inadequate knowledge of the hazards associated with
the working environment, as well as the other than vaccination and handwashing they take inadequate
precautions in dangerous situations. Medical Imaging Techniques and First and Emergency Aid program
students perceive their work as risky. First and Emergency Aids students have a higher risk perception.
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Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve internet ile birlikte küreselleşme adı altında hızla
değerlerinden koparak kültürümüze yabancılaşan bireylere kültür aktarımı noktasında önemli bir görevi
bulunan okullardır, bu görevi okul içinde en fazla yüklenen branş ise Sosyal Bilgiler dersidir. Sosyal
Bilgiler öğretmenleri başta olmak üzere şehrin değer ve kültüründen kopuk şehir kimliğini tanımadan
yetişen öğretmenler kültür ve milli değerleri aktarmada ne derece başarılı olabilir. Teknoloji ve internet
kullanımı büyük bir hız, kolaylık ve pek çok alanda fırsat eşitliği gibi faydalarının yanında yan araçlarıyla
gençler üzerinde yozlaşmacı bir tahakküm oluşturmaktadır. Hem bu tahakkümü kırma hem de milli
kimliğimize yabancılaşmamak için şehrin tüm kültürel unsurlarıyla gençleri kucaklamasını çok değerli
görüyoruz. Şehir sosyal, kültürel ve tarihi zenginliklerini bir şirket edasıyla cazibe merkezleri haline
getirmeli ve öğrencileri yurt, kafe, alış veriş merkezi ve uzun sokak arasında ki kısır döngüden
kurtarmalıdır.
Bu alanda yoğunlaşmış iken, geleceğin Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak kendi alanımızda, ‘’Yarın
biz neyle karşılaşacağız?’’ diye çeşitli dallarda araştırma yaparken MEB'in 2017-2018 aday öğretmen
yetiştirme mevzuatında bir aday öğretmen tarihi, kültürel, sosyal pek çok yapı, kurum ve kuruluşu hem
tanıma hem de yetkilileriyle konuşarak eğitimde buralardan nasıl yararlanılacağına dair fikir yürütme gibi
oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan "Şehir Kimliğini Tanıma" becerisi ile karşılaştık. Bu beceride aday
öğretmenden şehri hemen hemen tüm kurum, kuruluş, imkân ve kültürel özelliklerini tanıma becerisi
istenmektedir. Bu beceri tüm branşlardaki öğretmenlerden beklenirken, öncü amacı iyi yurttaşlar
yetiştirmek olan ve hemen her disiplinden beslenen çok bileşenli bir ders olan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının diğer branşlara göre bu alanda bariz bir şekilde üstün olmalarını beklemek gayet doğaldır.
Öğretmen adayından bu beceri bekleniyor da peki üniversitede bu beceriyi geliştirme adına bir çalışma
var mı diye bakınca yok denecek kadar az bir yönlendirmenin olduğu görülmüştür. Hem fakülte hem
şehir öğrenciyi dar mekân ve muhitlere hapsederken bir öğretmen adayı şehir kimliğini tanıma becerisini
nasıl geliştireceğini kendi aramızda tartıştık. Sonrasında kafamızdaki soruları başlıklara çevirip bu
başlıkları, birbirlerinin sonucuna bağlılık durumlarına göre sıralandırıp akademik çalışma yapmak için ilk
soru başlığımızı "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Şehir Kimliğini Tanıma Becerisi Nedir?" olarak seçip
bu çalışmanın sonuçlarından beslenerek diğer soru başlıklarına geçip çalışma sonuçlarını raporlaştırıp
şehir ve üniversite yetkilileriyle paylaşmak üzere yola çıktık. Ve ilk çalışma başlığı için yaptığımız literatür
taramasında bu alanda direkt ve dolaylı hiçbir çalışma yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alanda bir
çalışma, elimizde bir kaynak olmadığı için çeşitli aşamalardan sonra üç kısımdan oluşan toplam kırkiki
soruluk nicel bir araştırma aracı geliştirilerek seçilen örneklem üzerinde uygulanmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmanın amacı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na kayıtlı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının, yaşadıkları şehri tanıma becerilerini ortaya koymaktır.
Bu amaçla çalışmada aşağıdaki sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır.
-Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yaşadıkları şehri tanıma becerileri nedir?
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-Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yaşadıkları şehri tanıma becerilerinde cinsiyetin faktörü
nedir?
-Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının şehri tanıma becerisi üniversiteye merkezi bir il-ilçeden
gelen öğrencilerin, taşradan(kırsal kesimden) gelen öğrencilere göre farklı mıdır?
Bu araştırma, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim
Fakültesi 4. Sınıfta öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından oluşan 25 erkek ve 29 kadından
oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Bu örneklem grubu üzerinde yaptığımız çalışmanın
verdiği bulguları analiz ettiğimizde şehir kimliğini tanıma becerisinin vasat olduğu
görülmüştür.Çalışmamızda kullandığımız kodların birbirlerinden çok ayırt edilebilir oranlarla ayrılmadığı
görülmüştür. Yani cinsiyet ve daha önce yaşanılan yer kodları bir şehir kimliğini tanıma adına anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Şehir kimliğini tanıma adına sorguladığımız şehrin değer ve kurumları
merkezi yerlerde olanlardan seçildiği halde, örneğin; Gülbahar Hatun Cami gibi yerlerin araştırmaya
katılanların yarıya yakını tarafından bilinmediği görülmüştür. Bir alt sorun olarak öğrencilerde kavram
yanılgıları olduğu görülmüştür. Örneğin; her katılımcı sorgulanan bir tarihi mekân veya eseri bildiğini
söylediği halde ‘’Trabzon’da bildiğiniz tarihi eser var mı?’’ sorusuna hiç de azımsanmayacak bir oranda,
katılımcıların ‘’Bilmiyorum’’ dediği görülmüştür.
Netice olarak, 16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere açılan Darül
Muallimin-i Rüşdi okulundan beri öğretmen yetiştirmek için pek çok okul, sistem ve içerik değişikliğine
gidilmiştir. Her dönem ülke şartları ve beklentileri doğrultusunda "ideal öğretmen" kalıbı farklı saiklerle
doldurulmuştur. Öğretmenliğin pek çok farklı tanımı ve öğretmenlerden çok geniş yelpazede farklı
beklentiler olsa da; öğretmenden beklenen en asli iş, öğrencinin sosyalleşmesini sağlamak, toplumsal
kültürü benimsetip kültürel yozlaşmalardan korumak ve öğrenciyi geleceğin dünyasına hazırlamaktır.
Peki, şehri dolayısıyla kültürü ve değerleri tanımayan öğretmenler, küreselleşme denen yıkımın etkisine
kendilerinden çok daha sert bir şekilde maruz kalan gençleri nasıl koruyup, sosyalleştirip milli kimlik
kazandıracak.
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Abstract No: 76 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The curriculum in which the knowledge, skills and attitudes planned to be gained to students in
and out of school can be regarded as a guide helping the teacher in the teaching process. The aim of the
research is to evaluate the opinions of the teachers about the changes made in Social Studies Course
Curriculum - 2017 (SSCC-2017). The data were obtained from a total of 131 participants, 70 of which
were social studies and 61 were classroom teachers. A questionnaire developed by the researchers was
used as a data collection tool considering the changes made in SSCC-2017. When the answers of 131
teachers participating in the study were evaluated together, it was understood that the key
competencies in SSCC-2017 were considered to be completely necessary. Communication in mother
tongue, learning to learn, competencies regarding social and citizenship are all key competencies that
are most needed. Although communication in foreign language is considered necessary, the required
level is lower than other competencies. According to the branches, it was found that the views of the
teachers in the five sub-titles were significantly different in favour of social studies branch teachers in
terms of key competence and the total score related to the field of learning, but they did not show any
significant difference in the total points related to the general purpose. This study is based on the views
of the teachers before the implementation of the curriculum is completed. The practices and the
teacher views that are based on these practices may change over time. For this reason, similar studies
to be carried out after completing the applications may lead to different results.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’de Yapılan Değişikliklere İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Hüsnü Bahar1, Şenol Mail Pala2, Adem Başıbüyük1
1
Erzincan Üniversitesi
2
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü

Bildiri No: 76 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Farklı tanımları yapılmış olmakla birlikte (Varış, 1988; Ertürk, 1979) öğretim programı, okulda ya
da okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak
tanımlanmaktadır (Demirel, 2012). Okul içinde ve dışında öğrencilere kazandırılması planlanan bilgi,
beceri ve tutumların belirtildiği öğretim programı, öğretim sürecinde öğretmene yardım ve kaynaklık
eden bir rehber olarak da görülebilir. Öğretmenler öğretim sürecinde alanları ile ilgili olan öğretim
programlarına uygun planlama, uygulama ve etkinlikler yapmak zorundadır. Başta ders kitapları olmak
üzere, eğitim araç ve gereçlerinin hazırlanmasında, öğretme öğrenme sürecinin uygulanmasında,
öğrenmelerin ölçülüp değerlendirilmesinde ve genel olarak eğitim-öğretimin başarısını değerlendirmede
öğretim programı temel referans konumundadır. Bilimsel bilginin ve teknolojinin gelişmesine, toplumun
değişmesine paralel olarak öğretim programlarının da sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Varış’ın (1988)
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da belirttiği gibi program geliştirme devamlı, kapsamlı ve uygulamalı bir süreçtir. Program geliştirme
ihtiyacı kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP) da 2017 yılında güncellenmiş ve bazı
önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler anahtar yetkinlikler ile yeni genel amaç
ifadelerinin eklenmesi ve mevcut bazı genel amaç ifadelerinin çıkarılması, öğrenme alanlarına ilişkin
yapılan birleştirme çıkarma ve sıralama değişiklikleri, kazanım sayılarının azaltılmasının yanı sıra
programdaki bazı bölüm, açıklama ve başlıkların çıkarılması ana başlıkları altında toplanabilir. Ayrıca
SBDÖP-2017’de beceri ve değerler kapsamında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Beceri ve değerler
kapsamında yapılan değişiklikler mevcut çalışmanın hacmi de düşünülerek bu çalışmanın kapsamı
dışında tutulmuş olup, ayrı bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Öğretim programının uygulayıcısı olan
öğretmenlerin uygulayacakları programla ilgili olan görüş ve düşünceleri, daha nitelikli programların
geliştirilebilmesi için önemlidir. Araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı – 2017’de
(SBDÖP-2017) yapılan değişikliklere ilişkin öğretmen görüşlerini değerlendirmektir.
Yöntem
Veriler 70’i sosyal bilgiler, 61’i sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 131 katılımcıdan elde
edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin tamamı 2017-2018 öğretim yılında dördüncü sınıfı okutan ve dördüncü
sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programını uygulayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Toplam 131
öğretmenin 66’sı kadın, 65’i ise erkektir. Veri toplama aracı olarak SBDÖP-2017’de yapılan değişiklikler
dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Ankette kapalı uçlu
soruların yanı sıra açık uçlu sorulara da yer verilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya katılan 131 öğretmenin cevapları birlikte değerlendirildiğinde, SBDÖP-2017’deki
anahtar yetkinlikleri tamamen gerekli gördükleri anlaşılmaktadır. Ana dilde iletişim, öğrenmeyi öğrenme,
sosyal ve vatandaşlık ile ilgili yetkinlik en fazla gerekli görülen anahtar yetkinliklerdir. Yabancı dilde
iletişim ise tamamen gerekli görülmekle birlikte, gerekli görülme düzeyi diğer yetkinliklerden daha düşük
düzeydedir. Katılımcıların tamamının cevapları birlikte değerlendirildiğinde, programda yapılan
değişiklikleri genel olarak olumlu karşıladıkları anlaşılmaktadır. Branşlara göre beş alt başlık altıda ele
alınan öğretmen görüşlerinin anahtar yetkinlik ve öğrenme alanına ilişkin toplam puanlarda sosyal
bilgiler öğretmenlerinin leyhine öğretmenlik branşına göre anlamlı farklılık gösterdiği, ancak genel amaç,
çıkarılan bölüm veya başlıklar ile kazanımlarla ilişkin toplam puanlarda öğretmenlik branşına göre anlamlı
bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. SBDÖP-2017’ye eklenen dört genel amacı öğretmenlerin
tamamen gerekli gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin “milli, manevi değerleri temel alarak ve
evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilmeleri” genel amacının
gerekliliğine ilişkin görüşlerinin daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin, eklenen
genel amaçların gerekliliğine ilişkin kanaatlerinin çıkarılan genel amaçların gerekliliğine ilişkin
kanaatlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür. SBDÖP-2017’de yer verilmeyen “birey, toplum ve devlet
arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel kavramlarından yararlanır” genel amacının
çıkarılmasına daha düşük düzeyde katıldıkları anlaşılmaktadır. Toplam 131 katılımcının cevabı birlikte
değerlendirildiğinde, öğretmenlerin öğrenme alanları ile ilgili olarak yapılan değişiklikleri de tamamen
gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin “ara disiplinler ile ilişkilendirmeye yer verilmemesi”
maddesine diğer maddelerden daha düşük düzeyde katılım gösterdiği tespit edilmiştir. SBDÖP-2017’de
kazanım sayılarının azaltılmış, toplam kazanım sayısı 175’ten 136’ya indirilmiştir. Her bir kazanımın
özellik, içerik, materyal vb hususlar gerekli gerekli görüldüğü yerlerde kazanımın hemen altında
açıklanmıştır. Ayrıca, programda yer alan 136 kazanım ders kodu, sınıf düzeyi, öğrenme alanı ve kazanım
numarası belirtilerek kodlanmıştır. Öğretmenlerin kazanımlarla ilgili olarak yapılan bu değişikliklere
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verdikleri cevaplar toplu olarak değerlendirildiğinde, yapılan bu değişikliklere öğretmenlerin tamamen
katıldığı görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç
SBDÖP-2017’de yapılan değişiklik ve düzenlemeleri ilişkin öğretmen görüşlerinin daha çok
tamamen katılma düzeyinde görüş bildirdiği anlaşılmaktadır. Bu ise öğretmenlerin yapılan değişiklikleri
büyük oranda olumlu karşıladığının ve gerekli gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Önceki sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirildiği bazı
çalışmalarda da benzer (Bahar, Özkaya ve Birol, 2011; Alabaş ve Kamer, 2007) ve farklı (Aykaç, 2014;
Yapıcı ve Demirdelen 2007) sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür Öğretim programının uygulayıcısı
konumunda bulunan öğretmenlerin, SBDÖP-2017’de yapılan değişiklikleri onaylaması önemlidir. Bu
onaylama, öğretmenlerin SBDÖP-2017’yi benimsemesinin bir işareti olarak da değerlendirilebilir. Bu
çalışma, geliştirilen öğretim programının henüz uygulamalar tamamlanmadan elde edilmiş olan
öğretmen görüşlerine dayanmaktadır. Uygulamalar ve uygulamalara dayalı olarak oluşan öğretmen
görüşleri zamanla değişebilir. Bu sebeple, benzer çalışmaların uygulamalar tamamlandıktan sonra
yapılması farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

634

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

Evaluation Of Teachers' Views On Skills And Values In Social Studies Course Curriculum2017
Şenol Mail Pala1, Hüseyin Hüsnü Bahar2, Adem Başıbüyük2
1
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü
2
Erzincan Üniversitesi

Abstract No: 84 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
The aim of this study is to determine the level that the teachers regard necessary in terms of
skills and values in Social Studies Course Curriculum-2017 (SSCC-2017), and whether these views show
any difference regarding branch and gender. The necessary data were collected from 61 classroom
teachers and 70 Social science teachers serving at 4th grade in the first term of 2017-18 teaching year.
The personal info form developed by the researchers and questionnaire form with open and closed
ended questions were used as data collection tool. When the replies given by the teachers were
transformed into numerical values and evaluated together, the highest points of skills were found to be
in using Turkish well, right and effectively, communication, innovative thinking, critical thinking,
cooperation, problem solving, empathy, social attendance, research and decision making skills. The
lowest points were found to be in financial literacy, law literacy, politics literacy and mapping literacy.
Female teachers appreciated higher points for certain values and skills in terms of gender, while male
teachers appreciated higher points than the others in terms of branch.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’ye Eklenen Beceri ve Değerlere İlişkin
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Şenol Mail Pala1, Hüseyin Hüsnü Bahar2, Adem Başıbüyük2
1
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü
2
Erzincan Üniversitesi

Bildiri No: 84 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Sosyal bilgiler; sosyal bilimlerin bulgularını entegre edip öğrencilerin düzeyine göre basitleştiren,
bunları kullanarak, öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede
ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan bir yurttaşlık eğitim
programı olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, Keskin ve Otluoğlu, 2014). Sosyal bilgilerin temel amacı
problem çözebilen ve dar anlamda ülkesinin, geniş anlamda ise dünyanın değişen şartları doğrultusunda
bilgiye dayalı kararlar alabilen etkin vatandaşlar yetiştirmektir (Öztürk, 2010). İki binli yıllardan sonraki
sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında okullarda doğrudan bilgi aktarımı geçmişte olduğundan daha
az değerli görülmüş ve öğrencilerde çeşitli beceri, değer ve tutumların geliştirilmesini de önemsemiş,
programlarda öğrencilere hangi beceri ve değerlerin kazandırılacağı açık şekilde belirlenmiştir (Öztürk ve
Mutlu, 2017). 2017 yılında yapılan değişikliklerde, 2005 programındaki beceriler genel olarak durmakla
birlikte bazı beceriler programdan çıkarılmış ve yeni bazı beceriler programa eklenmiştir. Beceri
öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan
kabiliyetlerdir (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2005). Araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı-2017’de (SBDÖP-2017) beceri ve değerlerle ilgili olarak yapılan değişiklikleri öğretmenlerin
gerekli görme düzeyini tespit etmek ve gerekli görme düzeyine ilişkin görüşlerin branş ve cinsiyete göre
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anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.
Yöntem
Bu çalışma için ihtiyaç duyulan veriler 2017-18 öğretim yılı birinci dönemde dördüncü sınıf
okutan 61 sınıf öğretmeni ile 70 sosyal bilgiler öğretmenlerinden toplanmıştır. Öğretmenlerin 65’i erkek,
66’sı ise kadındır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile açık ve kapalı uçlu
sorulardan oluşan anket formu veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğretmenlerin SBDÖP-2017’de yer
verilen beceri ve değerleri tamamen gerekli ve tamamen gereksiz seçenekleri arasında beşli
derecelendirme yaparak ifade etmeleri istenmiştir. Bu şekilde elde edilen cevaplar, sayısal değer
verilerek puanlara dönüştürülmüş, kıyaslama ve karşılaştırmalar bu değerler üzerinden yapılmıştır.
Cinsiyet ve branşa göre öğretmenlerin beceri ve değerlere ilişkin görüşleri bağımsız örnek t-testi ile
analiz edilmiştir.
Bulgular
SBDÖP-2017’de 26 beceriye yer verilmiş, ikinci dönem “hukuk okuryazarlığı” adlı yeni bir beceri
daha eklenerek beceri sayısı 27’ye çıkarılmıştır. Programda yer verilen becerilerin gerekli görülmesine
ilişkin alınabilecek en yüksek puan 5, en düşük puan ise 1’dir. Beş puana yaklaşılması tamamen gerekli
görüldüğüne işaret ederken, 1 puana yaklaşılması ise tamamen gereksiz görüldüğü şeklinde
yorumlanabilir. Toplam 27 beceri ile ilgili ortalamanın 4.60 puan olduğu, bunun da alınabilecek en
yüksek puan olan 5.00’a çok yakın olması sebebiyle öğretmenler tarafından programda yer verilen
becerilerin öğretmenler tarafından gerekli görülme düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
Öğretmenlerin tamamının verdiği cevaplar sayısal değerlere dönüştürülüp birlikte değerlendirildiğinde,
en yüksek ortalamayı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim ve yenilikçi düşünme becerilerinin
gerekliliğine ilişkin puanların 4.8’in, eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme, empati, sosyal katılım,
araştırma, karar verme becerilerinin gerekliliğine ilişkin ortalama puanların ise 4.7’nin üzerinde olduğu
tespit edilmiştir. Programda yer alan becerilerin tamamının 4.15 puanın üzerinde olduğu, en az puan
alan becerilerin sırasıyla finansal okuryazarlık, hukuk okuryazarlığı, politik okuryazarlık, konum analizi,
harita okuryazarlığı olduğu ve bu becerilerin puanlarının 4.5’ten daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Diğer becerilerin gerekliliğine ilişkin puanların ise 4.7 ile 4.5 arasında değiştiği görülmüştür. Branşa göre
incelendiğinde sınıf öğretmenleri ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin iletişim, işbirliği, kalıp yargı ve
önyargıyı fark etme, konum analizi, politik okuryazarlık, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
becerilerine ilişkin puanlamalarda sosyal bilgiler öğretmenleri leyhine anlamlı fark olduğu, diğer beceriler
bakımından anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde çevre
okuryazarlığı, kalıp yargı ve önyargıyı fark etme, problem çözme, sosyal katılım, tablo, grafik ve diyargam
çizme ve yorumlama ile hukuk okuryazarlığı becerilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu
tespit edilmiştir. Sayılan bu becerilerde kadın öğretmenlerin puanlarının erkek öğretmenlerin
puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür.
SBDÖP-2017’de bulunan 18 değere ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, bu değerlerin
gerekliliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin de tamamen gereklilik yönünde olduğu söylenebilir. Değerlerin
tamamının 4.5 puanın üzerinde bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. bunlar içinde en fazla
sırasıyla vatanseverlik, sorumluluk, saygı, sevgi, adalet ve dürüstlük değerlerinin puan aldığı; en düşük
ortalama puanları ise estetik, eşitlik, özgürlük, duyarlılık, bilimsellik, barış ve dayanışma değerlerinin
aldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin branşlarına göre SBDÖP-2017’de yer alan değerlerin gerekliliğine
ilişkin görüşlerinde sadece tasarruf değerinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin leyhine anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Cinsiyete göre öğretmenlerin değerlere ilişkin puanları analiz edildiğinde duyarlılık,
dürüstlük, estetik, eşitlik ve saygı değerlerinin gerekliliğine ilişkin kadın öğretmenlerin
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değerlendirmelerine ilişkin puanlarının erkek öğretmenlerin puanlarından anlamlı ölçüde yüksek olduğu
görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç
İlkokul dördüncü sınıf öğretmenleri ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin SBDÖP-2017’de yer verilen
beceri ve değerleri tamamen gerekli gördüğü bulunmuştur. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
iletişim, yenilikçi düşünme, eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme, empati, sosyal katılım, araştırma,
karar verme becerilerinin gerekliliğine ilişkin ortalama puanların ise 4.7’nin üzerinde olduğu tespit
edilmiştir. Öğretmenler en çok vatanseverlik, sorumluluk, saygı, sevgi, adalet ve dürüstlük değerlerini
gerekli görürken, estetik, eşitlik, özgürlük, duyarlılık, bilimsellik, barış ve dayanışma değerlerini diğer
değerlere göre daha az gerekli görmüşlerdir.
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Abstract No: 102 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation
Introduction
Distance education is growing education method that societies and individuals face with
development of information and communication technologies. The intense demand for distance
education has focused especially on higher education institutions on distance learning activities. This
has led to distance learning activities in the distance education activities without certain quality
standards. Turkey as well as in other countries, such as distance learning and progressing with each
passing day the number of individuals who benefit from distance learning is increasing. The spread of
distance education in the world and developing countries has led to some skepticism about the quality
of distance education. (Seok,2007; Jung and other, 2011 ).
It has become important to remove these worries and to make assessments according to various
criteria in order to ensure qualifications in distance education. The processes of quality determination in
distance education may vary according to the countries, the educational policies that the countries have
applied, the needs of the country, the laws and regulations.In Turkey . Laws, regulations, policies and
guidelines directing distance education in Turkey significantly impacts the shaping of quality standards
in distance learning activities.
In this study, quality standards in distance education that become dominant accordance with
existing regulations and laws in Turkey were removed out and discussed.
Method
Research study methodology was used at this study. One of the first aims of a research study
should be to establish what has already been done in the field of study. In this study the literature
review about quality standarts related with ICT based distance education made and findings has been
associated with
laws, regulations, policies that applied in higher education distance education activities in the
Turkey.
Findings
There have been many studies on quality standards in ICT-based distance education in the
literature and the themes have been created with different perspectives.
In the work done in literature, quality standards are generally formed around content,
measurement and evaluation, teaching, support systems, productivity, planning and organization and
management. When examining the laws, regulations and directives that shape distance education in
Turkey, the quality standards are not compatible with each other and the quality processes are left to
the willingness of the institution that carries out distance education activities.
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Discussion and Results
Regulations on distance education in Turkyie generally focus on managing financial issues and
processes. This situation causes many quality standards mentioned in the literature to be ignored by the
institutions conducting distance education activities.
Given the fact that tehnologists and society's educational needs are constantly changing,
distance education will become more popular with the ever-increasing use of information and
communication technologies. The determination of quality processes in distance education by laws and
regulations will increase the productivity and quality of distance education.
Keywords: ICT- Based Distance Education in Turkey , Quality Standarts
Resources
Seok, S. (2007). Standards, accreditation, benchmarks, and guidelines in distance
education. Quarterly Review of Distance Education, 8(4), 387.
Jung, I., Wong, T. M., Li, C., Baigaltugs, S., & Belawati, T. (2011). Quality assurance in Asian
distance education: Diverse approaches and common culture. The International Review of Research in
Open and Distributed Learning, 12(6), 63-83.
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Introduction
Distance education has begun to be widely used, especially with the development of information
and communication technologies, and studies about distance education have increased significantly in
the last 30 years. The intensive use of mobile technologies, broadband and continuous internet access
have begun to offer different distance learning opportunities for individuals. The rapid development of
distance education has begun to introduce quality, efficiency and performance problems with the
introduction of many areas (Rowai and Downey 2010). In order to increase the quality of distance
education and to be able to advance in this area, the analysis of the current situation needs to be done
well (Hauser 2013). When the researches related to distance education are examined, distance
education has been dealt with in a wide perspective and versatile, and it has become a field of study
where interdisciplinary researches have been combined with many different disciplines (Bozkurt et al.
2015). This study was conducted by analyzing 2119 scientific articles published between the years of
2013-2017 in order to determine trends of current researches in the field of distance education.
Method
This study was carried out on 2119 scientific articles published on the "web of science" platform
in the last five years (2013-2017). When the dataset was being created, the "web of science" platform
was filtered out of titles, abstracts, or keywords with the exact phrase "distance education". Afterwards,
2119 articles covering the last five years were filtered from these articles and their title, abstract and
keyword information were recorded in the database. In the next step, data preprocessing steps were
applied to the textual content of the dataset to improve the quality and accuracy of the analysis. More
meaningful pure texts have been obtained by deleting unnecessary points, marks, numbers, web links
and special symbols that are frequently found in texts but not semantic contributions. After this step,
the data cleared at the end of the pre-processing phase is converted into the document-term matrix. In
a document-term matrix, each row represents an article, and each column represents a word in the
data set. In the last stage, Latent Dirichlet Allocation (LDA) method, which is based on uncontrolled
clustering approaches, was applied on the created document-term matrix and the themes showing
research trends in the field of distance education were determined. One of the subject modeling
approaches that is effectively used in text mining applications, LDA is a generative and probabilistic
method that is used to semantically analyze discrete data such as text documents and to reveal
semantic themes that bring the documents to life (Blei 2012). The "latent" term in the method refers to
the hidden semantic structures that make up the document, that is, to find the semantic content of the
document by analyzing the contents. By generative is meant the semantic modeling of documents by
producing an iterative probabilistic process based on the Dirichlet distribution and the words in the
documents as random variables (Blei 2012).
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Results
As a result of the experimental analysis performed, research trends towards the distance
education literature have been determined. Within this scope, the 15 most important trends
representing research trends have been identified and presented together with percentage
distributions. According to the findings, the first five trends in the 15 main themes that determine the
research tendencies towards the distance education literature are; “performance evaluation tools”
(11.4%), “mass open online courses” (7.8%), “distance education technologies” (7.7%), “online courses”
(7.6%), and “online learning environments” (7,1%). In addition, the most basic 10 disciplines
concentrated on distance education research have been identified and presented with percentage
distributions. According to this, in the first three of the disciplines that distance education researches
intensify are; educational sciences (58%), computer science (16%), and engineering sciences (12%).
Discussion and Conclusion
This empirical study was also conducted in the distance education literature (“web of science”
index, 2013-2017) by using GDA-based probabilistic modeling. As a result of the analysis, research
trends in the distance education literature have been determined. It is envisaged that the method and
results obtained in this study may contribute to the determination of strategies for distance education.
References
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Giriş
Uzaktan eğitim özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle yaygın şekilde kullanılmaya
başlanmış ve uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar son 30 yılda önemli bir artış göstermiştir. Mobil
teknolojilerin yoğun kullanımı, geniş bantta ve sürekli internet erişim imkânları bireylere farklı uzaktan
eğitim imkânları sunmaya başlamıştır. Uzaktan eğitimin hızlı gelişimi, birçok alanda kullanılmaya
başlanması beraberinde kalite, etkililik ve performans problemlerini getirmeye başlamıştır (Rowai ve
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Downey 2010). Uzaktan eğitimin kalitesini arttırmak, bu alanda ilerleyebilmek için mevcut durumun
analizinin iyi yapılması gerekmektedir(Hauser 2013). Uzaktan eğitim ile ilgili yapılan araştırmalar
incelendiğinde uzaktan eğitim geniş perspektifte ve çok yönlü olarak ele alınmış ve birçok farklı disiplinle
birleştirilerek disiplinler arası da araştırma yapılan bir çalışma alanı haline gelmiştir (Bozkurt vd. 2015).
Bu çalışma, uzaktan eğitim alanında yapılan güncel araştırmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla 20132017 yılları arasında yayınlanmış olan 2119 adet bilimsel yayının analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Bu çalışma, “web of science” platformunda son beş yılda (2013-2017) yayınlanmış 2119 adet
bilimsel yayından oluşan veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri seti oluşturulurken, “web of science”
platformu üzerinde başlık, özet veya anahtar kelimeleri içerisinde “distance education” ifadesinin tam
olarak geçtiği yayınlar filtrelenmiştir. Daha sonra bu yayınlar içerisinden son beş yılı kapsayan 2119 adet
yayın filtrelenmiş ve bu yayınların başlık, özet ve anahtar kelime bilgileri veri tabanına kaydedilmiştir. Bir
sonraki aşamada, analizin kalitesini ve doğruluğunu artırmak amacıyla veri setindeki metinsel içeriklere
veri önişleme adımları uygulanmıştır. Metinlerde sıklıkla yer alan fakat anlamsal katkısı olmayan gereksiz
noktalamalar, işaretler, numaralar, web bağlantıları ve özel simgeler silinerek daha anlamlı saf metinler
elde edilmiştir. Önişleme aşamasının sonucunda temizlenen veriler, bu aşamadan sonra doküman-terim
matrisine dönüştürülmüştür. Bir doküman-terim matrisinde, her bir satır bir yayını, her bir sütun ise veri
setindeki bir kelimeyi temsil eder. Son aşamada ise, oluşturulan doküman-terim matrisi üzerinde
denetimsiz kümeleme yaklaşımlarından olan Gizli Dirichlet Ataması (GDA), (Latent Dirichlet Allocation)
yöntemi uygulanmış ve uzaktan eğitim alanındaki araştırma eğilimlerini gösteren temalar tespit
edilmiştir. Metin madenciliği uygulamalarında etkin olarak kullanılan konu modelleme yaklaşımlarımdan
birisi olan GDA, metin dokümanları gibi ayrık verileri anlamsal olarak analiz etmek ve dokümanları
meydana getiren anlamsal temaları ortaya çıkarmak için kullanılan üretken ve olasılıksal bir yöntemdir
(Blei 2012). Yöntemdeki “gizli” terimi, dokümanı oluşturan gizli anlamsal yapıları, yani içerikleri analiz
ederek dokümanın anlamsal içeriğini bulmayı ifade etmektedir. Üretken model (generative) ile
kastedilen ise dirichlet dağılımına dayanan tekrarlı (iterative) bir olasılıksal süreç ile dokümanlardaki
kelimelerin gizli (rassal) değişkenler olarak üretilmesiyle dokümanların anlamsal olarak modellenmesidir
(Blei 2012).
Bulgular
Gerçekleştirilen deneysel analiz sonucunda, uzaktan eğitim literatürüne yönelik araştırma
eğilimleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda, araştırma eğilimlerini temsil eden en önemli 15 eğilim tespit
edilmiş ve yüzdelik dağılımları ile birlikte sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, uzaktan eğitim
literatürüne yönelik araştırma eğilimleri belirleyen 15 ana tema içerisinde ilk beş eğilim sırasıyla
“performans değerlendirme araçları” (%11,4), “kitlesel açık çevrimiçi kurslar” (%7,8), “uzaktan eğitim
teknolojileri” (%7,7), “çevrimiçi dersler” (%7,6) ve “çevrimiçi öğrenme ortamları” (7,1) olarak tespit
edilmiştir. Buna ek olarak, uzaktan eğitim araştırmalarının yoğunlaştığı en temel 10 disiplin belirlenmiş
ve yüzdelik dağılımları ile birlikte sunulmuştur. Buna göre uzaktan eğitim araştırmalarının yoğunlaştığı
disiplinlerin ilk üç sırasında eğitim bilimleri (%58), bilgisayar bilimleri (%16) ve mühendislik bilimleri
(%12) yer almaktadır.
Tartışma ve Sonuç
Gerçekleştirilen bu deneysel çalışma da, uzaktan eğitim literatüründe (“web of science” indeksi,
2013-2017 yılları arası ) yer alan yayınlar GDA tabanlı olasılıksal konu modelleme yordamıyla analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, uzaktan eğitim literatüründeki araştırma eğilimleri belirlenmiştir. Bu
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çalışmada uygulanan yöntem ve elde edilen sonuçların, uzaktan eğitime yönelik stratejilerin
belirlenmesinde katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.
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Introduction
Distance education has begun to be used for educational purposes with simultaneous,
asynchronous and mixed communication methods that have been moved to a different dimension with
the widespread use of the internet and online environments. Distance education has the potential to
serve in a wide range of fields, thanks to its rich pedagogical approaches, technologies, interaction
methods, solutions to the needs of society and individuals, and the ability to present information
independently of time and space. Increasing use of internet and information technologies in our country
has made distance education a preferred, economical and beneficial tool (Schiffer, 2002). Unlike
traditional education approaches, distance education offers individualized learning environments for
different age groups using different communication channels and contents. Although this is seen as a
positive direction for distance education, the differentiation of training activities, the technologies used
and the needs make it necessary for serious evaluation processes and improvements. Web sites of
distance education institutions are seen as an entrance gate and the starting point of distance learning
activities. These web sites generally include structures such as publicity, services provided, access to
distance education systems, content presentation, different interaction tools and distance education
course environments. It is essential to obtaining and analyzing user-supplied data in the planning,
implementation and evaluation of distance learning activities to increase quality and efficiency, to
discover the strengths and weaknesses of the group that is providing distance education, and to make
plans for the future. Karadeniz Technical University Distance Education Application and Research Center
started its activities in 2009 and provides services through a wide range of distance education such as
graduate, undergraduate, associate degree programs, course and certificate programs, online
simultaneous and asynchronous courses, assessment and evaluation activities, information projects. In
this study, distance education activities of the Karadeniz Technical University Distance Education
Application and Research Center (UZEM) between 2012-2017 were analyzed through the themes of
user characteristics, access methods, usage statistics.
Method
In the research, quantitative data obtained from the Google analytical system was used. The
data are grouped according to user characteristics, access methods, usage statistics. Table 1 contains
the subcomponents of each statistical theme.
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Table 1 Statistical themes
User Characteristics

Access Methods

Usage Statistics

User queries on search
engines

Technology used for access

Time spent on the website

Where users live

Accessed website

Number of users by time

Operating systems and browsers

Activity statistics

The data analyzed in the study were made according to the themes and subgroups indicated in
table 1.
Results
Most visitors to UZEM web site are from Trabzon, Ankara and Istanbul, respectively, and only
those who live in Istanbul in 2015 have pass Ankara and settled in the second row. This situation can be
explained by the fact that the education and distance education opportunities of the people living in
Istanbul are high and the population is growing more than two quarters according to Ankara on every
year. The way users access the distance education site has undergone serious changes over the years.
Access from Windows operating systems, which was 97% in 2011, declined to 54% in 2017 because of
reaching 45% of mobile operating system devices during this timeframe. Another significant change in
2012 and 2017 is the increase in access to mobile-capable operating systems in the distance education
system. The increase in distance learning activities and the enrichment of synchronous and
asynchronous content have also increased the time spent on distance education sites. The pages where
all the first grade classes of the university were located have been at a high level of access. As these
lessons begin to be taken offline and various policies have been implemented, user statistics and access
to the site have been decreasing over the years.
Conclusions
Distance education is particularly important for the development of lifelong learning skills for
individuals at higher education levels and the use of information technology as an opportunity for
learning (Hussein-Farrai et al., 2012). The reduction in the number of users of distance education is
related to the increase of asynchronous content, the downloading of contents, and the use of content
by students who take advantage of distance education services offline. The results of the research are
predominantly at the graduate level and the content of the program is aimed at the business and
industrial world. This is due to the fact that the users of the site are from industrial and business high
regions. The widespread use of mobile technologies has increased the mobile usage statistics that make
the website mobile-friendly. In the distance education activities, all structures and contents will be
mobile compatible, increasing the access and utilization rate of distance education activities (Sheu and
Shih, 2017)
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Uzaktan eğitim internetin ve çevrimiçi ortamların yaygın kullanımı ile birlikte farklı bir boyuta
taşınmış eş zamanlı, eş zamansız ve karma iletişim yöntemleriyle eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
Uzaktan eğitim kullanmış olduğu zengin pedagojik yaklaşımlar, teknolojiler, etkileşim yöntemleri,
toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına sunmuş olduğu çözüm önerileri, bilgiyi zaman ve mekândan
bağımsız olarak sunma gibi özellikleri sayesinde geniş bir faaliyet alanında hizmet verme potansiyeline
sahiptir. Ülkemizde özellikle internetin ve bilişim teknolojilerinin kullanımının artması uzaktan eğitimi
tercih edilen, ekonomik ve fayda sağlayan bir araç haline getirmiştir (Schiffer, 2002). Uzaktan eğitim
geleneksel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak her yaş grubuna, farklı iletişim yolları ve içerikler
kullanarak bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunmaktadır. Bu durum her ne kadar uzaktan eğitim için
olumlu bir yön olarak görülse de, eğitim faaliyetlerinin, kullanılan teknolojilerin ve ihtiyaçların
farklılaşması beraberinde ciddi değerlendirme süreçleri ve iyileştirmeleri zorunlu hale getirmektedir.
Uzaktan eğitim faaliyetlerinin başlangıç noktası ve giriş kapısı internet ortamında oluşturulan web
siteleridir. Uzaktan eğitim veren kurumlara ait web siteleri bünyelerinde genel olarak tanıtım, verilen
hizmetler, uzaktan eğitim sistemlerine erişim, içerik sunma, farklı etkileşim araçları ile uzaktan eğitim
ders ortamları gibi yapılar barındırmaktadır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin planlanmasında,
uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kullanıcı kaynaklı veriler elde etmesi ve bu verilerin analiz
edilmesi; kaliteyi ve verimi arttırmak, uzaktan eğitim yapan grubun güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek ve
ileriye yönelik planlar yapmak açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009 yılında faaliyetlerine başlamış olup, yüksek lisans,
lisans, önlisans programları, kurs ve sertifika programları, çevrimiçi eşzamanlı ve eşzamansız dersler,
ölçme değerlendirme faaliyetleri, bilişim projeleri gibi geniş yelpazede uzaktan eğitim yoluyla hizmetler
vermektedir. Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezinin (UZEM) 2012-2017 yılları arasındaki uzaktan eğitim faaliyetleri, kullanıcı karakteristikleri,
erişim yöntemleri, kullanım istatistikleri temaları üzerinden analiz edilmiştir.
Yöntem
Araştırmada Google analitik sistemi üzerinden elde edilen nicel veriler kullanılmıştır. Veriler
kullanıcı karakteristikleri, erişim yöntemleri, kullanım istatistikleri temaları üzerinden gruplandırılmıştır.
Tablo 1 de her bir istatistik temasına ait alt bileşenler yer almaktadır.
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Tablo 1 İstatistik temaları
Kullanıcı Karakteristikleri

Erişim Yöntemleri

Kullanım İstatistikleri

Arama motorlarında arama
şekli

Erişim için kullanılan teknoloji

Web sitesinde geçirilen zaman

Kullanıcıların yaşadıkları yer

Erişilen web sitesi

Zamansal kullanıcı sayısı

Erişim için kullanılan işletim
sistemi ve tarayıcılar

Faaliyetlere yönelik istatistikler

Çalışmada analiz edilen veriler tablo 1 de belirtilen temalar ve alt gruplara göre yapılmıştır.
Bulgular
UZEM sitesini en çok ziyaret eden kullanıcıların yaşadıkları iller sırayla Trabzon, Ankara ve
İstanbul olurken sadece 2015 yılında İstanbul’da yaşayanlar Ankara’nın önüne geçerek ikinci sıraya
yerleşmiştir. Bu durum İstanbul’da yaşayan kişilerin eğitim ve uzaktan eğitim imkanlarının fazla oluşu ve
nüfusun Ankara’ya göre yer yıl iki kattan daha fazla artıyor olmasıyla açıklanabilir. Kullanıcıların uzaktan
eğitim sitesine erişme yöntemleri yıllar içinde ciddi değişimler yaşamıştır. 2011 yılında %97 olan
Windows işletim sistemli cihazlardan erişim, 2017 yılında %54 e düşmüş ve bu zaman zarfı içerisinde
mobil işletim sistemli cihazlardan erişim % 45 düzeyine çıkmıştır. 2012 ve 2017 yıllarında görülen bir
diğer önemli değişim ise uzaktan eğitim sisteminde mobil uyumlu işletim sistemlerinden erişimin artış
göstermesidir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin artması, eşzamanlı ve eşzamansız içeriklerin zenginleşmesi
uzaktan eğitim sitesi üzerinde geçirilen zamanı da arttırmıştır. Üniversitenin tüm birinci sınıflarının
derslerinin yer aldığı sayfalara yüksek düzeyde erişim olmuştur. Bu derslerin çevrimdışı olarak verilmeye
başlaması ve uygulanan çeşitli politikalarla birlikte kullanıcı istatistiklerinde ve siteye erişim sayılarında
yıllar geçtikçe azalmalar meydana gelmiştir.
Tartışma Ve Sonuçlar
Uzaktan eğitim özellikle yüksek öğretim düzeyindeki bireyler için hayat boyu öğrenme
becerilerinin gelişmesi ve bilişim teknolojilerinin öğrenme için bir fırsat olarak kullanılması adına önemli
etkiye sahiptir(Hussein-Farrai ve ark.,2012). Uzaktan eğitimin kullanıcı sayıları arasındaki azalma
eşzamansız içeriklerin artması, içeriklerin indirilebiliyor olması ve uzaktan eğitim hizmetlerinden
yararlanan öğrencilerin çevrimdışı yada basılı olarak içeriklerden yararlanması ile ilgilidir. Araştırmanın
sonuçları açılan programların ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde olması, program içeriklerinin iş ve
sanayi dünyasını hedef alıyor olması, site kullanıcılarının sanayi ve iş hacmi yüksek bölgelerden olmasıyla
doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. Mobil teknolojilerin yaygınlaşması, web sitesinin mobil uyumlu
olması mobil kullanım istatistiklerini arttırmıştır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde tüm yapı ve içeriklerin
mobil uyumlu olması uzaktan eğitim faaliyetlerine erişim ve kullanım oranını arttıracaktır.(Sheu and
Shih,2017)
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Kanuni Sultan Süleyman ve Eğitim
Mehmet Okutan
KTÜ Fatih Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri

Bildiri No: 123 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Tarihin bütün zamanlarında eğitim milletlerin gelişmişliğinin ölçütü olmuştur. Bir dünya devleti
olan Osmanlı Devleti de eğitimde zamanının en üst seviyesine gelmişti. Eğitimin gelişmesi ülkelerin
kalkınmışlığının bir göstergesi olduğu için Osmanlı Devleti’nin de kalkınmış süper bir devlet olmasında
eğitimin katkısı inkâr edilemez. 17. Yüzyılı “Türk Asrı” yapan unsurların başında eğitimin geldiği
kuşkusuzdur. Eğitim ile medeniyet ve kalkınma, her zaman birbirinin hem sebebi hem sonucu olmuştur.
Günümüzde de kalkınmış ülkelerin eğitimlerinin ilerlemiş olması ile ilgili olduğunu biliyoruz. Türk Eğitim
Tarihi zengin bir eğitim geleneğine sahiptir. Bu zenginlik millet olarak geleceğimizi inşa etmemizde itici
gücümüz olmaya devam etmektedir. Denebilir ki ülke olarak günümüzün gelişmiş ülkelerinin eğitim
deneyimlerini almadan önce kendi milli deneyimlerimizi yeniden masaya yatırarak, geleceğin inşasında
bu milli deneyimlerimizden başlamanın daha isabetli olacağı değerlendirilmektedir. Batılıların
“Muhteşem Süleyman” olarak adlandırdıkları hemşerimiz Kanuni Sultan Süleyman sağlam bir eğitim
aldığı gibi “Muhibbi” mahlası ile şiirler yazmış bir şairdir. O’nun bu yönünün şüphesiz almış olduğu eğitim
ve eğitime vermiş olduğu önemden kaynaklandığı söylenebilir. Kanuni Arapça, Farsça, Çağatayca’ya
hakkıyla hakim, Sırpça konuşabilen, edebiyat ve hukuk alanlarında bilgin ve büyük divan sahibi biri olarak
ün kazanmıştır. Kanunu hakim kıldığı için millet ona “Kanuni” sıfatını lâyık görmüştür. Batılıların
“Muhteşem Süleyman” olarak adlandırdıkları Kanuni dönemi olan 17. Asır “Kanuni Asrı” ve “Türk asrı”
olarak bilinmektedir. Medrese eğitiminde birçok tatilat yapmış ve çağın yeni ihtiyaçlarına göre eğitim
düzenine yeni bir yapı kazandırmıştı. Kanuni yaptırdığı Süleymaniye Camii ve medreseleri ile Osmanlı
örgün eğitim sistemini zirveye ulaştırmıştır. Bu durum, Osmanlı Devletinin de zirveye ulaşmış olmasının
en önemli nedenleri arasında değerlendirilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, zamanında çok genişleyen
ve güçlenen Devletin eğitimini Fatih’ten sonra zirveye çıkarmıştır. Devletin eğitim, yargı, fetva ve
yönetim alanlarında yetişmiş insangücü ihtiyacını karşılamak üzere Mimar Sinan’a İstanbul’da
Süleymaniye külliyesini yaptırdı. Külliyede 1 cami, 1 sibyan mektebi, 1 Darülkurra, 4 genel medrese, 1
Darülhadis, 1 Darüttıp, 1 Darüşşifa, Eczani, Kütüphane, hamam, imarethane bulunuyordu. Bütün bunlar
Kanuni’nin muhteşemliğinin tabanında, almış olduğu eğitimin ve eğitime vermiş olduğu değerin
yattığının işaretleri görülmektedir. Süleymaniye Medreseleri zamanının en üst düzey eğitim kurumları
olarak işlev görmüştü. Medrese öğrencileri Devletin çok önem verdiği bir kesim olarak değerlendirilirdi.
Fatih’ten beri medreselerin gelişimi sürmekte idi ama Kanuni döneminde bu gelişim doruğa ulaşmış
görünmektedir. Medrese öğrencileri medreselerde barınır ve kendilerine maaş ve yemek verilirdi.
Devamsızlık yapan ve başarısız olan öğrencilerin maaşı kesilirdi.
Bir Cihan Padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, bu görevinin hakkını verebilmek için bir taraftan
eğitime bilime ve sanata değer veriyor, bir taraftan da ülkesinin topraklarını genişletmek için sürekli
çalışıyordu. Kalkınmışlığın göstergesi olan eğitim düzeyi, Devletin kalkınmışlığına paralellik gösteriyordu.
Kanuni Sultan Süleyman İslâm’ın ilk emri olan “oku” emrini hakkıyla yerine getiren bir mümin olarak
ilayıkelimetullah için çalıştı ve bütün dünyanın kabul ettiği bir cihan padişahı haline geldi.
Be çalışmanın amacı, hemşerimiz Muhteşem Süleyman’ı eğitimci gözü ile değerlendirerek,
günümüz eğitimine nasıl katkı yapılabileceğine ilişkin bir tartışma açmaktır.
Bu çalışma bir alan çalışması değil, kaynak tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bir çalışmadır.
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Bu çalışma, Kanuni Sultan Süleyman’ın muhteşemliğini şekillendiren unsurlardan birinin eğitim
olduğu ortaya çıkmıştır. Bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti’nin büyüklüğü, devleti yöneten
hükümdarların eğitime, bilime, sanata verdikleri önemle paralellik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhteşem Süleyman, Eğitim ve Kalkınmışlık, Osmanlı Devleti Eğitim
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevresel Vatandaşlık Algılarının Değerlendirilmesi
Mustafa Ürey1, Maşide Güler1
1
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi

Bildiri No: 130 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
Giriş
Küreselleşme, toplumsal yaşam içerisindeki pek çok anlayış ve uygulamayı değiştirdiği gibi
vatandaşlık anlayışı ve uygulamalarını da değiştirmiş ve vatandaşlık kavramının doğasını şekillendirerek
farklı biçimlere dönüşmesine neden olmuştur. Yoksulluk, mülteci sorunları, terörizm, suç oranlarındaki
artış, yaygın hastalıklar ve çevre sorunları gibi etmenlerin giderek küresel bir sorun haline dönüşmeye
başlaması küresel bir yönetim sisteminin gelişmesini gerekli kılmış ve bu bağlamda vatandaşlık algısını
geleneksel anlayıştan çıkarıp modern vatandaşlık anlayışına taşımıştır.
Modern vatandaşlık anlayışıyla birlikte son 20 yılda ortaya çıkan vatandaşlık biçimlerinden biri de
“çevresel vatandaşlık”tır (Smith, 1998; Barry, 1999). Çevresel vatandaşlık; ekolojik vatandaşlık,
sürdürülebilir vatandaşlık ve yeşil vatandaşlık gibi farklı kavramlarla da ifade edilmekte olup (Bell, 2005),
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını çevresel hak ve sorumluluklar bağlamında hem kurumsal
hem de bireysel olarak değerlendiren bir anlayıştır (Harton, 2006; Dabson, 2007). Çevresel vatandaşlık
anlayışının temel amacı, doğal kaynak kullanımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle bu
anlayışın merkezinde adalet erdemi, çevresinde ise ekolojik erdemler yer alır (Connelly, 2006). Ekolojik
erdemler, adalet erdemine hizmet eden, destekleyici araçlardır. Bu erdemler doğrultusunda bir çevresel
vatandaş, doğru davranışı zorunlu olduğu için değil doğru olduğuna inandığı için yapan kişidir (Marzall,
2005).
Çevresel vatandaşlığın ortaya çıkmasının temel nedeni olan çevre sorunları da tıpkı etik sorunlar
gibi her zaman cevabı bilinen ya da cevabını biliyormuş gibi yapmamız gerektiren sorunlardan öteye
gidememiştir. Bu nedenle, çevresel bir vatandaş yetiştirme sürecini bireyin değer yargılarının ve yaşam
biçimlerinin şekillendiği eğitim süreçlerinde aramak gerekir (Ürey ve Şahin, 2010). Çevresel vatandaşlık
eğitimi için küresel ve yerel özelliklere göre belirlenen amaçlar çerçevesinde, sürece ait temel ilkelerin
belirlenmesi gerekmektedir. Başta yerel amaçlar olmak üzere, yöresel çevre sorunlarından hareketle
küresel amaçların ortaya konması çevresel vatandaşlık eğitiminin niteliği açısından önemlidir. Bu
amaçların belirleyicisi, büyük ölçüde öğretmenlerdir. Bu kapsamda, geleceğin öğretmenleri olan
öğretmen adaylarının çevresel vatandaşlık algılarının ne olduğu önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmanın
amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevresel vatandaşlık algılarını ortaya koymaktır.
Yöntem
Yapılan çalışmada, araştırma deseni olarak alan taraması (survey) modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği programında öğrenim gören 171 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Özdemir Özden (2011)’in mülakat sonuçlarından elde etmiş olduğu kodların anket
formuna dönüştürüldüğü “Çevresel Vatandaşlık Algı Anketi (ÇVAA)” kullanılmıştır. ÇVAA, 6 sorudan
oluşan kapalı uçlu bir anket formudur. ÇVAA, araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarına birebir
uygulanmış olup, uygulama yaklaşık 15 dakika sürmektedir. ÇVAA’dan elde edilen veriler frekans ve
yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir.
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Bulgular
Çalışmadan elde edilen veriler analiz aşamasında olup, olası bulgular sempozyum programında
belirtilen yer ve saatte sunulacaktır.
Tartışma ve Sonuç
Çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle ortaya çıkacak olan sonuçlar sempozyum
programında belirtilen yer ve saatte sunulacak ve tartışılacaktır.
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Üniversite Öğrencilerin Uzaktan Alışkanlıklarının İncelenmesi: Ktü Ortak Dersler Örneği
Muhammed Berigel1, Lokman Şılbır1, Adil Yıldız1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 137 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
İnternetin yaygınlaşması bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı Türkiye’de uzaktan
eğitimi özellikle yükseköğretim düzeyinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline getirmiştir.
Yükseköğretim kurumları öğrencilerin yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek, öğretim
yöntemlerini zenginleştirmek, alternatif ve yenilikçi yöntemler kullanmak, öğrencilere sunmuş oldukları
ders havuzunu genişletmek, sınıf ortamında yapılan dersleri azaltmak, öğrenmeyi desteklemek gibi
kazanımlar için uzaktan eğitimi eğitim-öğretim sürecine dâhil etmektedirler. Başarılı bir uzaktan eğitim
sistemi oluşturabilmek için öğrenci davranışlarının takip edilmesi ve elde edilen sonuçlara göre uzaktan
eğitimin şekillendirilmesi önemlidir(Ratnapala ve ark, 2014; Barnard ve ark, 2009, Hung ve Zang, 2008).
Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim deneyimlerine ait veriler
nicel teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim eğilimleri ve davranışları
hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim faaliyetleri
kapsamında yürütülen Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi derslerine ait 2016-2018 yıllarını
kapsayan istatistiki verilerin analizini içermektedir. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde derslere ait
etkileşimli içerik, video ve ders notu olmak üzere 3 farklı içerik türü öğrencilere sunulmuştur. Çalışmada
zaman içerisinde içerikleri kullanım oranı ve öğrencilerin içerik seçimindeki değişimler analiz
edilmiştir.Araştırmadaki nicel analizler sonucunda en belirgin olarak öne çıkan durum, öğrencilerin
uzaktan eğitim sistemi içerisindeki içerikleri kullanım oranının zaman ilerledikçe azalmasıdır. Öğrencilerin
güz dönemindeki sayfa kullanım seviyelerinin bahar döneminde azaldığı görülmektedir. Ayrıca ders
notlarının kullanım oranı zaman ilerledikçe arttığı belirlenmiştir. Etkileşimli içeriklerin ve videoların daha
fazla duyuya hitap eden özellikte olmasına rağmen ders notlarının kullanım oranının fazla oluşu
öğrencilerin derse olan ilgileri ve dersi önemsemeleri ile ilgili bir durum olabilir. Ders notlarının fazla
kullanılışı alışılagelmiş metin tabanlı içerikle öğrenme alışkanlıklarının baskın olması ve sınavlara
hazırlanma tercihlerinde daha kolay bir yol olarak görmeleri olabilir. Uzaktan eğitimde içerik planlamaları
yapılırken büyük öğrenci gruplarından elde edilen veriler faydalı olmaktadır (Valdiviezo ve ark, 2013). Bu
noktada öğrencilerin kullanım alışkanlıklarının ortaya çıkarılması uzaktan eğitime yapılan yatırımın doğru
yönlendirilmesine faydalı olacaktır.
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Sosyal Ve Kültürel Hayatımızda Kaybolmakta Olan Maddi Bir Kültür Örneği: Tarihi Trabzon
Çeşmeleri
Mine Gözübüyük Tamer
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 5 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
A FORM OF MATERIAL CULTURE: HISTORICAL FOUNTAINS DISAPPEARING FROM SOCIAL AND CULTURAL
LIFE:
HISTORICAL FOUNTAINS IN TRABZON
Water is the most basic necessity for survival. There is a great importance of water basins at the
transition to settled life and the dawn of great civilizations. One of the basic heritage of Turkish culture
is "water culture". The Turks have attributed a great deal of sacredness to both the written and the oral
sources have shown great respect and have maintained their respect for the waters until today. They
valued water greatly, were aware of how necessary it was for life, and built a civilization. Because it
plays an important role in continuation of life, many cultures, religions and mythologies have been seen
as sanctified with water as a source of life. Water has an important place in Turkish mythology as it is in
almost all mythologies. In addition to being a source of fertility and strength, the water attributed to
features such as the source of creation and the way of punishing the gods has been cultivated over time
and sanctity has been maintained in this direction through various water nymphs. It is believed that all
the springs, creeks, rivers, lakes and seas have their own good spirits in the old Turkish belief system.
Water is also reflected in the myth of the healing, faith in purifying power, Turkish myth, myths and
epics. In cosmology, which is formed in the water and therefore around it, it is the sum of the main, the
female, and the concealed forces. At the same time, it possesses a magical function, and the first
example of every kind of water is "life water" is the source of eternal life (Eliade et al., 2003).
Water is an indispensable necessity as it is in history. From the earliest periods of history, the remains of
water channels are encountered. In these periods, drinking water transmission lines are mostly closed
and laid underground. That is, thousands of years ago, people started to drain freshwater resources into
a canal, a belt water-way to their cities, to store this water brought by making bents, to use
underground and spring water. The waters brought to the cities were poured into cisterns, fountains
and baths (waterway - sword) with the network systems constructed by building kilns and arches (Su
Yoları- Kılıç). Human beings have struggled to carry water to the area where they settled and live. They
built aqueducts and channels to balance the waters of the human race, water scales to balance the
water pressure, reservoirs for regular distribution, pools, wells, cisterns and dams to collect water. It is
possible to grasp the love of the soul, the respect and the sanctity given to it from the remnants that
have emerged in many parts of Anatolia. One of these is the fountains built on the sides of the road.
Today, there are many fountains made of marble / stone for the water which reflects Turkish-Ottoman
architecture. Our fountains have been merged into a 'fountain' named 'fountain' for the water needs of
the people of that neighborhood, either on a mountain top, to pass through the vaults, or to give water
to the soldiers. The ornaments, paintings and writings on it reflect the socio-cultural meaning of the
period. This study was designed to draw attention to historical fountains which are protecting the daily
existence of the past and losing its meaning by keeping out the fountains of mosques and fountains and
to portray the increasingly lost meaning, value and importance of our fountains, our material fountains.
For this purpose, the architectural and structural features of the water fountains, which are the most
important architectural examples of our cultural heritage, are included in the example of Trabzon and
the writings on them are examined and the significance and importance of water and fountains are
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discussed and discussions are made on what can be done to protect the fountains and to carry them to
future generations.
Key words: Water, Fountain, Water Culture, Historical Trabzon Fountains
Giriş
Su ve çeşmelerin sosyal ve kültürel hayatımızdaki yerini, belleğimde bıraktığı anlam dünyasını
sorgulamaya yol açan gelişme, Almanya’nın Postdam kentinde bulunduğum bir süreçte tesadüfen ortaya
çıktı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerken büyük bir parkın (Sanssouci parkı) içinde bulunmam ve
yaşayan diğer tüm canlılar gibi suya ihtiyaç duymam, çeşmelere yönelik farkındalık kazanmama vesile
oldu. Parkın içinde su satın alınabilecek bir yerin olmayışı, parkın kilometrelerce geniş bir araziye yayılmış
olması ve parkın tam da merkezinde olmam, beni en kısa yoldan su temin edebileceğim bir çeşme
arayışını itti. Türkiye’de dağda ovada, kırda bayırda, hatta şehirlerde (parklarda dahi) görmeye aşina
olduğumuz çeşmelerin varlığına dair bu parkta hiçbir emare yoktu. Havuzlar, fıskiyeler ve heykellerle
dolu parkın içinde bir çeşme bulma umudum, “olmamış mı bir hayreden”, “bu kadar büyük bir parkın
içinde yapılmaz mı bir çeşme” serzenişleriyle son buldu. Diğer günlerde gezilerimde belki şehrin başka
bir yerinde gözüme çarpabilir düşüncesiyle etrafa bakındıysam da nafile, ya çeşme yoktu ya da vardı da
benim gezip gördüğüm alanın dışındaydılar. Suya atfedilen anlam ve çeşmelerin varlığı kültürümüze özgü
diyerek Türkiye’ye döndüğümde bu konuyu Trabzon özelinde araştırmaya karar verdim. Trabzon’da
algıda seçici olarak gittiğim her yerde çeşmelere pür dikkat kesildim. Şehrin içinde ve dışında, yaylasında,
ilçe ve köy yollarında eski-yeni, mütevazı-gösterişli, kitabeli-kitabesiz birçok çeşmenin var olduğunu
gözlemledim. Ancak, sıkça gördüğümüz ama tarihi bir yapı olarak bakmamız gereğinin bile farkında
olmadığımız tarihi çeşmelerin hepimizin gözlerinin önünde kaybolup gitmekte olduğunu gördüm. Yıllara
meydan okuyan çeşmelerin çoğu kaderine terk edilmiş ya atıl durumda ya da restorasyonlarla bir şekilde
su akışına devam etmekteydi. Öte yandan, suyun artık marketlerde, köşe başlarında, büfelerde pet
şişelerde satılması, bir meta haline getirilmesi, belleğimizde taşıdığı anlam dünyasından başka bir boyuta
geçtiğini de ortaya koymaktadır.
Konuya dönecek olursak, kültürümüze özgü suyu ve çeşmeleri bu denli önemli ve anlamlı kılan nedir?
sorusuna verilecek ilk cevap “hayatı olan her şeyin/yaşayan her şeyin sudan yaratılmış olduğu” gerçeği
olsa gerek. Hayatın devamı için su, bütün canlıların ihtiyaç duyduğu temel maddedir. Su üzerine
kurulmuştur cümle hayat; damarlarına yürüdüğü vakit çiçeklenir bitkiler ve meyveye duru dallar. Ve dört
zıtlık üzerine kuruludur varlık âlemi. Toprak ve hava; ateş ve su. Ateşin yaktığını söndüren, havanın
kuruttuğunu yeşerten, toprağın düğümlendiğini açan su olmuştur hep (Pala, 2000).
Yerleşik hayata geçişte ve büyük medeniyetlerin doğuşunda su havzalarının ne denli önemli olduğu
aşikârdır. İnsanlar evlerini suya yakın yerlerde inşa etmişlerdir. Her varlığa hayat kaynağı olan suya
ulaşmak için birçok çözüm bulmuşlardır. Bu çözümlerin en kalıcı olanları çeşmelerdir. İnsanlar suyu
almak için çeşme ile temas halinde olmuşlardır. Çeşmenin olmadığı yerlerde veya çeşmeye ulaşmanın
zor olduğu yerlerde sakalar (sucular) adıyla bilinen su dağıtımında görevli ve gönüllü kişiler
bulunmaktadır. Sakalar susuzlara su taşırken bir manevi kültür de taşımışlardır. Maddi kültür öğesi olan
çeşmeler de suyun mistik anlamını insanlara taşımışlardır.
Öte yandan, hayatı devam ettirmede önemli bir rol üstlenmesinden dolayı su, çağlar boyu inanılan tüm
dinlerde kutsal bir emanet olarak görülmüş, saflığın, temizliğin, canlanışın, yeniden var olmanın kaynağı
olarak değerlendirilmiştir. Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı Anadolu’nun birçok yerinde
ortaya çıkan kalıntılardan anlamak mümkündür. Bunlardan biri yol kenarlarına yapılmış çeşmelerdir.
Günümüzde Türk-Osmanlı mimarisini yansıtan su için mermerden/taştan yapılmış birçok çeşme
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bulunmaktadır. Çeşmelerimiz, ya bir dağ başında, oradan gelip geçecek gazilere, askere su vermek için
ya bir şehir, bir kasaba köşesinde o semt halkının su ihtiyaçlarım gidermek için kurulmuş ‘çeşme’ adlı
‘abidelerde’ birleşmiştir. Su mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan çeşmeler, Trabzon’da
tarihi kent dokusu içerisinde özel bir yere sahiptir. Trabzon çeşmeleri daha önce farklı araştırmacılar
tarafından da incelenmiştir. Ancak, bu çalışmalar genelde çeşmelerin yapı tanıtımları ve tarihi arka
planını aktarmak şeklinde olmuştur. Çeşmelerin anlam ve önemi ile korunma durumlarına fazla yer
verilmemiştir.
Bugün varlığını sürdürmeye çalışan çeşmeler, sosyoloji açısından büyük önem taşıyan kültürel
değerlerden biridir. Üzerindeki süsleme1er, resimler ve yazılar dönemin sosyo-kültürel anlam dünyasını
da yansıtmaktadır. Dolayısıyla, çeşmelerin sosyolojik olarak insan ilişkilerini nasıl etkilediğini, sudan gelen
anlam dünyasının çeşmelere nasıl yansıdığını, kolektif belleğe, atasözlerine, deyimlere, türkü, şiirlere
etkisi bakımından incelenmeye değer bir önem içermektedir.
Amaç
Bu çalışma, cami ve şadırvan çeşmeleri dışta tutularak, geçmişten günümüze varlığını koruyan ve
anlamını giderek yitirmekte olan tarihi çeşmelere dikkat çekmek, maddi bir kültür öğesi olan
çeşmelerimizin sosyal dokumuzdaki giderek yitirmekte olan manasını, değerini ve önemini resmetmek,
farkındalık kazandırmak üzere kurgulanmıştır. Bu amaçla, kültürel mirasımızın en önemli mimari
örneklerinden olan su çeşmelerinin Trabzon örneğinde mimari ve yapısal özelliklerine yer verilmiş, su ve
çeşmelerin anlam ve önemine değinilmiş, tarihi çeşmeler üzerindeki kitabelere/yazılara dikkat çekilmiş,
tarihi çeşmelerin korunması ve gelecek nesillere taşınabilmesi konusunda nelerin yapılabileceği
tartışılmıştır.
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı içinde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı ve görsel materyallerin
analizini kapsar. Nitel araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda veya
araştırmanın geçerliliğini arttırmak amacıyla, çalışma problemiyle ilgili yazılı ve görsel materyal ve
malzemelerde araştırmaya dâhil olabilir (Şimşek ve ark. 2016, 189). Araştırmada Trabzon’un tarihi
çeşmelerine ait bilgi, belge ve fotoğraflara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, en başta Trabzon ili
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün yayınları ile
konuya ilişkin makalelere ulaşılmıştır. Çeşme üzerindeki kitabelerin açıklanmasında söz konusu
yayınlardan yararlanılmıştır.

Türk Kültüründe Su ve Çeşmeler
Türk kültürünün temel miraslarından birisini de “su kültürü” oluşturmaktadır. Türkler, hem yazılı, hem de
sözlü kaynaklarında suya önemli bir kutsiyet atfetmişler, büyük saygı göstermişler ve suya olan saygılarını
günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Suyun şifa verici, arındırıcı gücüne inanç, Türk mit, efsane ve
destanlarına da yansımıştır. Su ve dolayısıyla çevresinde oluşan kozmolojide o, ana rahmidir yani dişi ve
doğurgandır, gizli güçlerin toplamıdır. Aynı zamanda büyüsel işleve sahiptir, her derdin devası suyun ilk
örneği ‘hayat suyu’ sonsuz yaşam kaynağıdır (Eliade ve ark. 2003). Bereket ve kuvvet kaynağı
sayılmasının yanında, yaratılışın kaynağı, tanrıların cezalandırma yolu gibi özellikler atfedilen su, zaman
içinde kült haline getirilerek çeşitli su iyeleri aracılığıyla kutsallığı bu yönüyle devam ettirilmiştir.
Geleneksel medeniyetlerde su, içerisinde mistik bir arıtma ve temizleme gücü barındıran, saflığın,
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sadeliğin, bilgeliğin sembolü olarak görülür. Arıtıcı, temizleyici, kir giderici özelliğiyle, yıka(n)manın ve
pakla(n)manın onunla mümkün hale geldiği en önemli kaynaktır (Pala, 2000). Kur’an-ı Kerim’de her şeyin
sudan yaratıldığını, yani hayatın hammaddesinin su olduğunu bildiren ayetler vardır; o su ki Allah
tarafından gökten indirilir ve ölü toprağa can verir yani “aziz”dir (Ayvazoğlu, 2000; Canan, 2000). İslam
dininde su Allah’ın nimeti ve rahmeti olarak kabul görür. Yağmur yağarken, Müslüman, “Allah’ın rahmeti
yağıyor” der. Temel İslami prensiplerden birinin namazın ifa edilmesinde öncelikle abdest şartının
bulunması, temizlik ve suyun bu kadar önemli olması Müslüman şehirlerinde hem mimari hem de
manevi anlamda özel bir görünüm verilmesine yol açmıştır (Kupusoviç, 2000).
Türkler nazarında su, cidden aziz ve mukaddestir. Bir susamışa bir tas su vermek veya bir yol üstünde bir
çeşme yaptırmak cemiyete en büyük iyilik, en yüksek manasıyla bir insan severlik olarak görülmüştür
(Çetintaş, tarihsiz). Hazret-i Peygamber (s.a.s) mülkiyeti bir Yahudi’ye ait olan ve Müslümanların
yararlanması için ağzına zaman zaman kilit vurulan Rume kuyusunu satın alıp vakfedene cennetin
vadedildiğini bildirmiş, başka bir gün de hangi sadakanın daha çok hoşuna gideceği yolundaki bir soruya
“Su” cevabını vermiştir. Bütün bunlar suyun kutsallaştırılmasına ve bu kutsallığın bir çeşit hayır yarışına
dönüşerek parlak bir “su medeniyetinin kurulmasına yol açmıştır. Rume kuyusunu satın alarak vakfeden
Hazreti Osman, İslam tarihinde kuyu açtıran, çeşme ve sebil yaptırıp vakfeden hayırsever Müslümanların
öncüsüdür.
Suyu, insanlarla buluşturan çeşmelerin görünürlük kazanması ise oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Türk
Dil Kurumu çeşmeyi, genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun
bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı, pınarı olarak tanımlarken, Farsça göz
anlamına gelen “çeşm” kelimesinden üretildiği (Erçağ, 1987; Devellioğlu, 1988; Önge, 1997)
bilinmektedir.
Çeşmelerden söz ederken genellikle Osmanlı Devleti ile ilişkilendirilmesinin sebebi, çoğu çeşmenin
Osmanlı Devleti zamanında yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihi bir yapı olarak bu çeşmeler
günümüze kadar gelmiştir. Evliya Çelebi, Fatih’in 200, II. Bayezid’ in 70 ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 700
adet çeşme yaptırdığını ve 18. yüzyılın sonunda 987 çeşme bulunduğunu belirtmektedir. Çeşmeler büyük
şehirlerin her köşesinde, hemen hemen her sokağında, hatta aynı sokakta bir kaç tane olmak üzere
yüzlerce çeşme yapılmıştır (Kaflı, 1951). Osmanlılardan kalan su yapıları güzellikleri ve çevreye uyumları
ile hem peyzaja katkıda bulunmakta hem de işlevini yerine getirmektedir. Bu sebeple sadece İstanbul’da
değil, Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada bulunan ve günümüzde de istifade edilen,
her biri inşaat mühendisliği, mimarlık, hat sanatı, taş oymacılığı ve güzel sanatların diğer dallarının seçkin
uygulamalarını gösteren su kemerleri, bentler, çeşmeler, sebiller, şadırvanlar, hamamlar, su terazileri,
maslaklar, maskemler, hamamlar ve diğer su yapıları kültürel, tarihsel ve su mühendisliği açısından
evrensel nitelikte olup, Osmanlı medeniyetinin bir su medeniyeti olduğunu göstermektedir (Aras ve ark.,
2017). Çeşmeler, Osmanlı kentlerinde mahalle dokusunun oluşumun da ve gelişiminde belirleyici
unsurlarından biri olarak şehrin en elverişli yerlerinde inşa edilen ve halkın su ihtiyacını çeşmelerde,
yararlı olma niteliği ile birlikte estetik değerler de göz önünde tutulmuştur (Özen ve ark., 2010).
Tarihi Çeşmelerin Anlam ve Önemi
Bugün varlığını sürdürmeye çalışan çeşmeler, sosyoloji açısından büyük önem taşıyan kültürel
değerlerden biridir. Öyle ki, çeşmelerin sosyolojik olarak insan ilişkilerini nasıl etkilediği, sudan gelen
anlam dünyasının çeşmelere nasıl yansıtıldığı, kolektif belleğe, atasözlerine, deyimlere, türkü, şiirlere
etkisini gözler önüne sermesi bakımından incelenmeye değer bir önem içermektedir. Bu bağlamda,
öncelikle çeşmelerin dönemin mimari zevkini ve özelliklerini nasıl yansıttığı (mimari yapısı: şekli-konumu656
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büyüklüğü vb.), döneminin sosyal, ekonomik ve siyasi gücünün göstergesi olarak nasıl sunulduğu- kimler
tarafından hangi amaçla yaptırıldığı; yine, bilimsel ve teknik birikimin nasıl kullanıldığı, işlevselliği,
üzerindeki motif ve kitabeleriyle nasıl bir anlam dünyasında inşa edildiği ve son olarak gelecek kuşaklara
ne tür mesajlar verdiği konusunda incelenmesi mümkündür.
 Döneminin Mimari Zevkini ve Özelliklerini Yansıtan Tarihi Çeşmeler
Su mimarisinin en önemli yapılarından biri olan çeşmelerde cephe tasarımı genel olarak saçak, kemer,
kitabe, ayna taşı, taşlık nişi, lüle, yalak ve oturma şekillerinden meydana gelmektedir (Şekil 1). Cephedeki
tasarımındaki bu unsurlar, çeşmenin inşa edildiği döneme ait karakteristik özelliklerle bazı farklılıklar
gösterebilmektedir (Acar, 2015). Bir diğer ifadeyle, çeşmeler, mimarî bakımdan genel olarak şu
kısımlardan oluşmaktadır (Berk, 2015): 1- Hazne, 2- Ayna Taşı, 3- Kitabe, 4- Tekne/Kurna, 5- Bekleme
sekisi. Şüphesiz, bu unsurlar genel yapıyı aksettirmektedir. Bütün çeşmelerde bu unsurların tamamını
bulmak mümkün olmadığı gibi kimi çeşmelerde bu unsurlar fazlasıyla bulunmaktadır.

Şekil 1. Çeşme Unsurları (Kaynak: Acar: 2015)
Çeşmeler, konumuna göre (anıtsal, köşe başı, çift cepheli, duvar, meydan, sokak vb.), musluğun olduğu
cephe dikdörtgene yakın, sivri, beşik kemer olmak üzere değişik türde, su akarının yerin olduğu üstünün
kemerler geçip geçmediği, kemerin oturduğu ayaklar kemerle ayaklar üzerinde korniş olduğu,
çeşmelerin üzerinde kırma çatının olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Musluklarının durumu
açısından da iki çeşit çeşme vardır. Birisi ‘sade lüleli’ denilen ve sürekli akan çeşmeler diğeri de ‘burma
lüleli’ denilen çeşmelerdir (Erçağ, 1987).
Çeşmelerin büyük bir kısmı, bir duvara bitişik olarak inşa olunmuş tek bir yüzden ibaret, küçük eserlerdir.
Bunlara cephe çeşmeleri adını vermek mümkündür. Bazı hallerde bu çeşmeler, bir sokağın köşesinde
inşa edilerek, köşe çeşmesi şeklinde yapılmışlardır. Geniş veya ufak bir meydanın ortasında inşa olunan
müstakil çeşmeler ise, eskiden beri meydan çeşmesi olarak ayırt edilmiştir. Bir değişiklik olmak üzere,
bazı nadir hallerde, çeşmenin mermer bir sütünün içinin oyulması sureti ile de meydana getirildiği
görülmüştür (Erçağ, 1987).
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Yaptırılış amaçlarına göre de Vakıf Suları, Mülk Suları, Hassa Suları / Miri Sular gibi değişik adlar altında
sınıflanan sulardan kaynaklarını alan bu çeşmeler kimi zaman kamuya açık kent mekânlarını
biçimlendiren Osmanlı külliyelerinin bir parçası, kimi zaman da oda çeşmeleri gibi özel mekânları
süsleyen, anlamlandıran döneminin mimari zevkini ve özelliklerini yansıtan birer gösterge olarak
karşımıza çıkmaktadırlar (Kaflı, 1951).
 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gücünün Göstergesi Olarak Tarihi Çeşmeler
Çeşmeler su mimarisinin en yaygın örnekleri olmalarının ötesinde, her dönemde Türk şehirlerinin en
önemli öğeleri arasında olmuştur. Bulundukları bölgede hüküm süren hemen hemen her sultan,
sadrazam, valide sultan ve diğer ileri gelenler Osmanlı kültüründe, sosyal yaşantısında ve mimarisinde
önemli yer tutan; döneminin ekonomik, sosyal ve siyasi gücünün göstergesi birçok çeşme yaptırmışlardır
(Aras ve ark., 2017).
Bunun yanı sıra, Osmanlı toplumunda ‘Vakıf Kurumu’, çeşmeleri de hayır hizmetlerinden biri saymıştır.
Bu yüzden başta hükümdarlar olmak üzere sadrazamdan bostancıbaşıya kadar her gelir sahibi, yönetici
ve halktan hali vakti yerinde birçok kişi sayısız çeşme yaptırmışlardır (Erçağ, 1987). Türk tarihi
araştırdığımız vakit çeşmelerimizin, şadırvan ve sebillerimizin Türk yurdundaki çokluğundan da ırkımızın
suya ve temizliğe ve hayırseverliğe düşkünlüğü de anlaşılmaktadır (Çetintaş, tarihsiz).
Ayrıca Hz. Muhammed’in (s.a.s.) insanları hayra sevk eden güzel sözlerinden olan “hiçbir Müslüman
yoktur ki, ağaç diksin, ekin eksin, çeşme yapsın ve mahsulünden insan, kuş-kurt yararlansın da kendisi için
sevap yazılmasın. Elbette o Müslüman diktiğiyle ektiğiyle sevaba girer” (Çeşme, Kanal 7); “hangi
Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah’ta Ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceğini
içerir”; “en faziletli sadaka, su vermektir” sözlerine uyan müminler, insanların kullanımına suyu ulaştırma
hususunda büyük gayret göstermişlerdir. Onun, “malın en hayırlısı hayra harcananıdır” mealindeki hadisi şerifi de çeşmelerde yer almıştır (Berk, 2015). Bu meyanda, kendilerini hayır işlerine harcayarak ‘Allah’a
borç veren’, sevap ve dua peşinde koşan müminler tarafından da birçok çeşme yapılmıştır. Şüphesiz,
insanlara suyu ulaştırmanın gayesi, insanlığa hizmet ve Cenabı Hakk’ın rızasını kazanmaktır (Berk, 2015).
Trabzon’da Hacı Kasım çeşmesi kitabesi üzerinde 1-Doğrusu Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez
(Tevbe suresi, ayet 120’den) Ya Baki! (Ey daima var olan Allah) sözleri (Yüksel, 2010) Cenabı Hakk’ın
rızasını kazanmak üzere çeşmenin yapıldığının bir göstergesi olarak okunabilir. Bugün karşılaştığımız
birçok çeşme taşında “çeşmenin kim adına yapıldığı bilgisi ile adı yazan kişiye dua edilmesi- Ruhuna
Fatiha şeklinde- bir yazıyı görmek mümkündür. Trabzon İskender Paşa Çeşmesinin kitabesinde bu yönde
bir ifade yer almaktadır. Esasen burada hayratı-çeşmeyi yaptıran kişi, hayratı ileride kullanacak kişilere
bir mesaj vermek istemektedir bir şekilde; gerek öğretelim, gerek hatırlatalım unutturmayalım, gerekse
unutulmayalım edasıyla yazılmıştır bu yazılar.
 Kültürel, Bilimsel ve Teknik Birikimin Göstergesi Tarihi Çeşmeler
Çevredeki suların toplanması ve şehir içinde dağıtımı devasa bir sistemdir. Farklı kaynaklardaki suların
bentlerde toplanması, suyolları ve kemerler ile şehir merkezine sevkiyatı, havuzlarda dinlendirilip
arıtılması, maslaklar ve maksemler aracılığıyla taksimi, su terazileri vasıtasıyla yüksek noktalara
ulaştırılması, kanallar ve şebekelerle suyun şehir içinde dağıtımı ve her biri ayrı zarafet ve estetiğe sahip
çeşmeler vasıtasıyla suyun insanlara ve diğer canlılara ulaştırılması muazzam bir su teşkilatını doğurmuş;
su üzerine büyük bir kültürel, bilimsel ve teknik birikimi ortaya çıkarmıştır.
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 İşlevleri Açısından Tarihi Çeşmeler
Su sistemleri içinde sayılabilecek Türk kültürünün maddi bir öğesi olan çeşmelerin türleri, yapıldığı
malzeme ve konumu/nerelere yapıldığı işlevselliğini görmek açısından yol gösterici olabilir. Câmi ve
şadırvan çeşmeleri, Müslüman-Türk temizliğinin, Tanrı divanına yönelirken uğradığı, yıkanıp serinlediği
durak yerleridir. Suların aktığı taşlarda ince yosunlar bu çeşmelere daha yeşil bir dini renk verir. Eskiden,
eski saray ve konaklarda bir de ‘oda çeşmeleri’ vardı ki yalnız eski Türk temizliğinin veya abdest almayı
kolaylaştırdıkları için, eski Türk imanının akışına vasıta değildir. Bunlar, aynı zamanda bir oda bir çeşme
ile nasıl süslenir sorusunun da ev mimarisi, sivil mimari sanatı bakımından, şahane cevaplarıydı (Banarlı,
1958).
Esas itibariyle Türk yurdundaki çeşmeler “şehir dışı çeşmeleri” ve “şehir içi çeşmeleri” olmak üzere iki
sınıftır (Çetintaş, tarihsiz). Şehir dışındaki çeşmeler kervan yolları ile şehirlerarası yollarda gerek
yolcuların gerekse yolcu hayvanlarının su içmeleri için hayırseverler tarafından yaptırılan tek cepheli
çeşmelerdir. Daimî akar lüleleri ve cephesine asılmış bir bakır tası ve yan tarafında da hayvanlar için bir
veya müteaddit uzun sulama kurnaları bulunurdu. Bugün yurdumuzdaki metruk veya işlemekte olan
yollarda konak aralarında bir veya yarım saat mesafelerde bu çeşmelerin kurumuş veya hala akmakta
olanlarına sık sık tesadüf olunmaktadır (Çetintaş, tarihsiz.)
Meydan çeşmeleri, küçük meydanların ortalarında inşa olunan diğer bir takım çeşmelerin daha abidevi
bir vasıfta oldukları görülür. Bunların bir veya bir kaç yüzlerinde çeşme hücreleri ve tezyinat vardır. Türk
sanatının klasik ölçülerden artık uzaklaşmağa başladığı bir devirde yapıldığından bütün satıhlar aşırı
denilecek kadar, fazla çeşitli tezyinat ile kaplanmış, bunların arasında Türk sanatına tamamen yabancı
birçok motifler de girmiştir. (Kaflı, 1951)
Çeşmelerin pek çok farklı türü bulunsa da en temel işlevi suyu temiz bir şekilde muhafaza etmektir. Her
türlü canlının hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan suyu herkesin ücretsiz ve kolay bir şekilde
ulaşması gereklidir. Bu nedenle çeşmeler kendine has mimari yapı olmanın yanında suyun aktığı her
türlü yapı bir nevi çeşme işlevini görmektedir. Halkın su ihtiyacı doğudan karşıladığı çeşmelerde su
sorununa büyük bir çözüm olmuştur. Çeşmelere bu açıdan bakıldığında en önemli işlevinin su ihtiyacını
karşılaması olduğu görülür.
Bu çeşmelerin, bazen yolcuları ya da su doldurmaya gelenleri güneşten ve yağmurdan koruyan
sundurmaları (saçak) vardır. Mahalle çeşmelerinin bazılarında musluklu büyük kısmın her iki yanında
musluklu birer küçük çeşme daha yer alır. Beklemeyi ve kuyruklaşmayı önlemek içindir (Erçağ, 1987).
Diğer taraftan, mahalle çeşmeleri su almaya gelenlerin bir araya geldikleri bir toplanma yeri olarakta
işlev görebilmektedir. Geçmişte kent ve kır meydanlarında yer alan çeşme önlerinin, günümüzde
alışveriş merkezlerinin (AVM) önündeki alanlara benzer bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Her nasıl ki
AVM önleri her yaştan insanın buluşma, bekleme, sohbet etme yerleri gibi bir alana sahipse çeşme
başları da konumuna ve yapısına göre geçmişte benzer bir alana ve işleve sahiptir. Gençlerin birbirlerini
görüp-beğendikleri, buluştukları yerdir çeşme başları aslında. 70’li yılların Türk filmlerinde (Sultan ve
Çeşme filmi gibi) çeşme başında yapılan sohbetler, dedikodular, atışmalar, buluşmalar çeşmelere farklı
bir perspektiften bakılabileceğinin de göstergesidir.
 Kitabeleri ve Süslemeleriyle Bir Anlam Dünyası Tarihi Çeşmeler
Kitabe, cami, medrese, han, hamam, köprü, kale vb. gibi taşınmaz eserlerin çoğunlukla girişinde, mermer
veya taş üzerine, bakırdan yapılan cami, şamdan, fener ve kandilleri, ağaç rahleler, kapı ve pencere
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kanatları, her türlü madeni silah gibi taşınır eski eserlerin üzerinde uygun bir yerinde, bu eserlerin inşa,
tamir imal veya mülkiyetine dair tarihi bilgileri ihtiva eden genellikle süslemeli bir çerçeve içinde, kazılı
veya kabartma bir hatla işlenmiş mensur veya manzum metinlere denir (Yüksel, 2010). İlim ve sanat
değerleri sunması açısından oldukça önemlidir. Özellikle ilmi yönden başta tarih olmak üzere dil,
edebiyat ve coğrafya için olduğu kadar sanat tarihi, etnografya ve biyografi için de incelenmeye değer
zengin muhtevaya sahiptir (Yüksel, 2010).
Ayrıca, kitabelerin okunmasından hareketle ahiret inancının varlığı ve gelecek kuşaklara aktarılması
konusunda bir anlam yarattığı da aşikârdır. Trabzon’da İskender Paşa Çeşmesi (1) üzerinde yer alan
kitabe de yer alan “Bu mübarek çeşmeyi, Beyazıt Han oğlu, büyük Sultan, Ulu Hakan, Arap ve Acem
(mülkünün) Fatihi Sultan Selim’in (Allahu Teâlâ onun şanını sonsuza kadar yüceltsin) devlet zamanlarında
kölelerinden Mustafa oğlu liva emiri İskender, Allahu Teâlâ’ya içtenlikle yönelerek ve onun yüksek
rızasını isteyerek yaptırdı. Her kim ki bu çeşmenin sahibine bir Fatiha okursa Allah ona rahmet etsin!
Onun tarihi: Susayana su verene cennet gerekir” şeklindeki yazı (Yüksel, 2010), su verene/çeşmeyi
yaptırana yüklenen anlamı ve ahiret inancının varlığını gözler önün sermesi bakımından güzel bir
örnektir.
Çeşme kitabeleri tarih düşürülen ve adlarına yaptırılan kişileri belirleyen özellikleriyle de büyük önem
taşımaktadırlar. Bu tarih kitabeleri incelendiğinde mısraların her birinde ayrı bir zarafet, ayrı bir anlam
inceliği, insan sevgisi, şifa ve afiyet dileğiyle suyun niteliklerinin dile getirildiği görülür. Ebcet ile
düşürülmüş olan tarihlerde de özenle seçilerek kullanılmış olan kelimeler zarif ve kıvrak zekâ pırıltıları
içerisinde çok anlamlıdır (Erçağ, 1987).
Çeşmelerin kitabeleri de çeşitli yazı türlerinin taşa ve mermere işlenmiş hat sanatı örneklerini verirken,
bu manzum ya da mensur yazıtlarla edebiyat konusunda ilginç örnekler de sağlamışlardır. Çeşme
cephelerinde bulunan bu kitabeler günümüzde dikkatle okunup manaları iyice anlaşılsaydı, onları
korumanın gerekliliği daha iyi görülürdü. Özellikle anıtsal çeşmelerde dizeler, içlerinde sultanların da
olduğu devirlerin ünlü şair ve hattatlarının eserleridir (Erçağ, 1987).
Çeşmeler işlev ve mimari özelliklerinin yanı sıra, Osmanlı sanatında süsleme anlayışındaki değişimi en iyi
yansıtan yapılar olarakta karşımıza çıkmaktadır. Özellikle klasik dönem sonrası, 18. yy. ve 19. yy. da
süslemedeki Batıdan etkilenen değişimleri kronolojik olarak izleyebilmemizi sağlarlar. Çeşmeler
boyutlarının küçüklüğüne karşın istenilen biçimde çalışma olanağı verdiğinden sanatçıları daha özgür
kılarak süsleme yeteneklerini rahatça sergiledikleri yüzeyler oluşturmuşlardır (Erçağ, 1987).
XVI. yüzyılda çeşmelerle ilgili görülen özelliklerden bir diğeri de süslemelerle ile ilgilidir. Bu yüzyılın ikinci
yarısında özellikle İstanbul, Edirne ve Bursa gibi merkezlerde inşa edilen çeşmelerin ayna taşlarına
palmet, lale, selvi, karanfil gibi dönemin diğer yapılarında rastlanılan natüralist motifler işlenmiştir
(Pilehvarian vd. 2000). XV, XVI ve XVII. yüzyıllarda klasik kemer içinde sade bir ayna taşı, kitâbe, tekne
sekileri ve su haznesinden oluşan tasarımın yerini XVIII. yüzyılda çeşitli dekoratif kemerlerin içinde güller,
vazoda çiçekler, tabakta meyvelerle bezenmiş istiridye kabuğu biçiminde kemer içi süsleme, kitâbesi
cephede ayrı bir bölüm oluşturan ve bazen de barok üsluba uygun unsurları bulunan cephe tasarımları
almıştır (Pilehvarian 2002)
Lâle devrinden sonra Türk sanatında Avrupa’nın barok üslubunun hâkim olduğu görülür. Lale devri
sonlarına kadar hala kullanılan kırık sivri kemer şekli artık ortadan kalkmış, onun yerini yarım yuvarlak
kavislerin birleşmesinden meydana gelen barok kemer şekli almıştır. XVIII. asrın mütevazı çeşmelerinde
cephenin sadece böyle bir kemer ile hareketlendirildiği görülür (Kaflı, 1951).
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 Halk Türkülerimize ve Şiirlerimize İlham Kaynağı Olan Çeşmeler
Çeşmelerin sadece kır veya kent yaşantısının bir ihtiyacı değil Klasik Türk edebiyatından, türkülere,
mimariye, hat ve süslemeye, şiirlere, deyimlere, atasözlerine, aşklara, sevgilere konu olma özelliğine
kadar çeşmelerin Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.
Çeşmeler, halk türkülerimize ve şiirlerimize de ilham kaynağı olmuştur. Akıcılık özelliğiyle ömrü,
kesintisizlik özelliğiyle zamanı temsil eden odur şairlerin dilinde (Pala, 2000). Nitekim aşağıdaki dizeler
çok dinlenen bir halk ezgisine aittir:/Susadım çeşmeye varmaz olaydım /Elinden bir tas su içmez olaydım
/Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım /Gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım /Çeşmenin
başına bir güzel inmiş /Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş /Mevla’m bu güzeli kime yar etmiş /Gelmez
olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım./ Şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel’in Çoban Çeşmesi adlı şiirinden
bir dörtlük: “Derinden derine ırmaklar ağlar, / Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, / Ey suyun sesinden
anlayan bağlar, / Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi” (Banarlı, N.S. 1958,2)
Buna ilaveten, Türk kültürü içinde çeşmelerle ilgili pek çok deyim ve atasözünün bulunması, çeşmelerin
toplum hayatında önemi bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Atalarımızın dilinde (su gibi aziz ol)
duasının ve (su içen yılana dokunulmaz) darbımeselinin mefhumları da boş değildir. “Su gibi aziz ol”
dileği, suyun en beğenilen ve sevilen şeylerden biri olduğunu gösterir (Boraz, 2000). Resmi işler de
dikkatli olmanın gerektiğini “beylik çeşmeden su içme”, çok talihsiz kimseler için söylenen bir söz
“çeşmeye gitse çeşme kuruyacak”, zaten var olan ve herkesin işine yarayan bir şeyin yanına aynı işi
görmek üzere benzerini yapmak boşunadır “ırmak kenarına çeşme yapılmaz”, sürekli veya çok ağlamak,
sürekli ağlar durumda olmak anlamında “iki gözü iki çeşme ağlamak”, değersiz kişiler kendilerini değerli
ve en güzel şeye layık görürler “keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer” ifadeleri kullanılmıştır.
Tarihi Trabzon Çeşmelerinden Kesitler
Trabzon kentinin de Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesiyle birlikte çeşitli mahallelerinde inşa edilmiş
çeşmeler bulunmaktadır Yazılı kaynaklar ve yapılan saha çalışmaları, Trabzon’da olan pek çok tip
çeşmenin yerel koşullara en uygun tipler olduğunu ortaya koymuştur. Günümüze ulaşan ve tespit edilen
30 çeşmeden 16’sı hala kullanılırken diğerlerinin ise suyu akmamaktadır. Abdullah Paşa Çeşmesi, Liman
Çeşmesi, Kıroğlu Çeşmesi, Ortahisar Camii’nin karşısında inşa edilmiş olan Çeşme 3 olarak adlandırılan
çeşmenin dışındaki çeşme dışındaki çeşmelerde yoğun bir süsleme programı görülmez (Özen ve ark.
2010).
Abdullah Paşa Çeşmesi, Trabzon’da Zağnospaşa Kulesinin doğu girişinde, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde
yer almaktadır. Çeşme, zamanında bugünkü Taksim Meydanındaki su makseminin önünde inşa edilmişti.
Sonraları caddeler genişletilirken bu maksem yıkılmış, çeşme ve önündeki kitabeti sütun sökülüp
Gülbahar Hatun Camii'nin yakınındaki sahaya atılmıştır. Daha sonra Hüsnü Göktuğ adlı Garnizon
Komutanı, çeşmeran cephe taşlarını atıldıkları mezbelelikten alıp bugün bulunduğu yere, Zağnos Paşa
kulesinin irişinde köprüye bakan doğu cephesine yerleştirmiş, çeşmenin yok olup gitmesini önlemiştir
(Yüksel, 2010; Yüngül, tarihsiz). Abdullah Paşa’nın kim olduğu ve bu çeşmeyi ne zaman yaptırdığı, çeşme
üzerindeki kitabede ne yazdığının bilinmesi önemlidir. Abdullah Paşa Trabzon’da vali iken (1842-1846)
eski Trabzon sularını onartmış ve bu çeşme ile su maksemini kurdurmuştur (1844). Çeşme, dikdörtgen
bir alt yapı üzerine bütünüyle mermerden olmak üzere yanlardan yivli, akant yapraklı, yarım sütunların
çevirdiği cephe üzerine süslemeli bir alınlıktan oluşmaktadır (Yüksel, 2010). Üst köşelerde rozetler vardır.
Cephenin aynalık kısmının üzerinde dokuz satır halinde 18 beyitten oluşan farsça kitabesi bulunmaktadır.
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Ampir üsluptaki çeşmelerin güzel örneklerinden birisidir. Çeşmenin üçgen alınlığının ortasında, Sultan
Abdülmecid’in tuğrası, tuğranın yanlarında kıvrık dallar ve yanlarında birer rozet bulunmaktadır (Yüksel,
2010).

Şekil-2: Abdullah Paşa Çeşmesi (Yüksel, 2010).
Çeşme fiziki yapısı ve kitabesiyle Trabzon’da eşine daha rastlanmayan görkemli bir eserdir. Bugün bile
mimarisi ile ampir çeşmelerin en güzel örneklerinden birisini teşkil eden yapının kitabesi üzerinde
durulmaktadır (Yüksel, 2010). Günümüz Türkçesi ile kitabe üzerindeki yazı aşağıda verilmiştir.
I)
1-2) Abdülmecid Han'ın çok parlak saltanat döneminde, bütün kâinat baştanbaşa bayındırlık
güzellikleriyle doldu.
3-4) Cömertlik akarsuyu ve düzeninin nehri, taraf taraf âlemin gül bahçesine Herat gibi parlaklık verdi.
II)
1-2) “Bir memleketin halkı başlarındaki idarecinin dini üzeredir” sözünün sırrı gereğince, kurtuluş
sahipleri onun yüksek meşrebine uyup arkasına takıldılar,
3-4) Devletin büyük müşirleri, her dem onun sayesinde, hayra mazhar ve kurtarıcı olmakta.
III)
1-2) Trabzon’un çok şerefli müşiri, Asaf gibi yardımcı olan yüksek sıfatlı valisi,
2-4) Yani gayretli ve yardımsever Abdullah Paşa ki onun zatı cömertlik çeşmesinin kaynağıdır.
IV)
1-2) Bütün Trabzon halkı “su” diye inlerken, cömertlik nehri hayat pınarı gibi coşup;
3-4) Melek nişanlı olup Kur’an’ı Mushaf haline getiren Hazret-i Osman’ın adaşı, yeri cennet olan erkek
kardeşinin malının üçte birinden.
V)
1-2) Kayakal’da bu çeşmenin maksemini inşa edip, Gebr Meydanı’na karşı tatlı su akıttı
3-4) Bu çeşmenin bir damlasını içen erkek ve kadınların damağına lezzet bahşetse çok değildir.
VI)
1-2) Bu gönül çekici çeşmeden yayılan feyiz kasıtlı değildir. Bütün canlılar ile çeşitli bitkiler feyz
almaktadır.
3-4) Ey Hızır! Dua et de, (bu çeşmenin) nüktelerle dolu uğurlu havuzunun damlasıyla, artık bundan sonra
hayat suyunu araştır!
VII)
1-2) Gökten saf su indikçe, Abdullah Paşa’dan bütün (kötü) olaylar uzaklaşsın!
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3-4) Arzuya kavuşma suyu, güzel feyizlerle Allah’ın yardımına mazhar olarak zatına rehber olsun.
VIII)
1-2) Hak, yüce adn cennetinde merhum Osman Paşa’ya dahi keremiyle yüksek köşkler versin!
3-4) Tertemiz Ehl-i Beyt’in yüzü suyu feyizleriyle torununun şerefli ruhunu şadettiğinden dolayı
IX)
1-2) Selsebil ve Kevser havuzundan sonsuza kadar, saf, hoş, tatlı ve hafif su içsin!
3-4) Ey Hızır! (Çeşmenin yapılış) tarihi Kevser suyu gibi meydana çıktı: Abdullah Paşa Çeşmesi Fırat
(nehri) gibi aktı.
Kitabenin II/1. mısrasın da geçen “en-Nasu ala dini’l-müluk” sözü bir Arap atasözüdür. Selsebil, Kur’an-ı
Kerim İnsan Suresinin 18. ayetinde adı geçen cennet pınarlarından birinin adıdır. Kitabenin nazmı
Trabzonlu şairlerden Hızır tarafından yazılmıştır. Şair Hızır çeşmenin yapılış tarihini kitabe manzumesinin
XI/4. Mısrasın da mücevher tarihle vermiştir. Nitekim bu mısrasının sadece noktalı harflerinin sayı
değerlerini topladığımızda kitabenin altında rakamla verilen 1260 rakamını bulmaktadır (Yüksel, 2010).
İskender Paşa Çeşmesi
İskender Paşa Camisi’nin doğusunda yer alır. Çeşmenin orijinal cephesi eyvan şeklinde oval bir kemere
sahipti. Kemerin içinde kitabesi bulunuyordu. Bu çeşme yıktırılarak yerine bugünkü iki cepheli mermer
kaplı yeni çeşme inşa edilmiştir. Eski çeşmeden sadece kuzeydeki 1520 tarihli kitabe kalmıştır (Karpuz,
tarihsiz).

Şekil-3 İskender Paşa Çeşmesi
İskender Paşa, Kastamonu Ayanı Mustafa Bey’in oğlu olup Yavuz Sultan Selim döneminde Trabzon
Sancakbeyidir. 1512–1533 yılları arasında Trabzon’da dört defa valilik yapmış, bu süre zarfında şehrin
imarına yönelik birçok eser yaptırmıştır. Kendi adını taşıyan camii ve medrese de yaptırmıştır (Kılıç,
tarihsiz). Valilik süresi Osmanlı Devleti’nin bürokratik geleneği içerisinde hayli uzun bir zamanı ihtiva
etmektedir (Kılıç, tarihsiz). İskender Paşa’nın, Trabzon valiliği ile ilgili dikkate değer diğer bir husus da
Trabzon Sancakbeyi Yavuz Sultan Selim’in Nisan 1512’de Osmanlı Padişahı olmasından sonra Trabzon’a
atanan ilk sancak beylerinden olmasıdır (Kılıç, tarihsiz). İskender Paşa adını taşıyan üç çeşmeden ikisini
İskender Paşa’nın kendisi, diğerini ise vefatından sonra aile bireyleri yaptırmıştır (Kılıç, tarihsiz). İskender
Paşa’nın hayat öyküsü ’nün daha detaylı olarak anlatılması (en azından Trabzon özelinde okullarda)
dönemin siyasi konjonktürü, devlet adamları şahsında sosyal statü ve rollerin anlaşılması, şehrin imarına
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yönelik yapılan yapıları vb. değerlendirmeleri konusunda faydalı olacağı düşünülmektedir.
İskender Paşa adıyla ilk çeşme, Cami’nin doğusunda 925/1519’da sivri kemerli ve tek cepheli olarak
yaptırılmış birkaç defa yıkıma uğramış ancak eski yerine yakın bir mahalde yeniden inşa ettirilmiş ve
kitabesi konulmuştur. Kitabe Arapça olup Hicri 925 yılı ebced hesabıyla tarih olarak düşülmüştür. Diğer
çeşme ise Pazarkapı Mahallesi’nde bulunan Hoca Halil Camii’nin karşısında yer almaktadır. Düz cepheli
ve iki kademeli saçağı olan ve yol seviyesinin altına inen çeşme, 930/1523 tarihli bir kitabeye sahiptir.
Üçüncü çeşme ise Pazarkapı Mahallesi’nde olup 965/1558 tarihli bir kitabesi vardır. İskender Paşa’nın
vefatından sonra bitirildiği için aile bireylerince yaptırılmış olmalıdır. Kitabenin açıklaması (Yüksel, 2010):
1-Aşk ola.
2-Hayır sahibinin himmetiyle Allah yolunda.
3-Şah-ı şehid-‘in (Hz. Hüseyn r.a.) aşkına su akıttılar
4- Ey Fehmi! Tarihi er lüleden damla damla döküldü.
5- İskender Paşa’nın sahanında suyu iç, gel abdest al! 1285 (1868).

Abdülhamit Liman Çeşmesi
Trabzon İskender Paşa Mahallesi’nde, Liman Caddesi üzerinde bulunan bu çeşme, Sultan Abdülhamit’in
anısına 1891 yılında yaptırılmıştır (Yüksel, 2010). Dikdörtgen bir cepheye sahip, iki yarım sütunla üç
bölüme ayrılır. Kesme taştan yapılmış olan çeşmenin üzerinde Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası
bulunmaktadır. Çeşmenin ayrı ayrı yalakları olan üç musluğu vardır. Halen çeşmenin suyu akmaktadır.

Şekil-4 Abdülhamit Liman Çeşmesi
Kitabesinin üzerinde “Abdülmecid oğlu daima muzaffer Abdülhamid Han. El Gazi 1309 (1891)
yazmaktadır.

Kethüda-Zade Hacı Emin Ağa Çeşmesi (Merkez)
Zamanla 1252 (1836) yılında Kethüda-zade Hacı Emin Ağa tarafından Çarşı Mahallesi Paşa Hamamı
Sokağı’nda eski bir evin duvarına bitişik olarak yapılmış olan bu çeşme 1981 yılında Belediyece yıktırılmış
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ve kitabesi Müzeye aldırılmışsa da daha sonra bu çeşme Kemerkaya Mahallesindeki sahil yolu üzerinde
yeniden yaptırılarak eski kitabesi üzerine konmuştur (Yüksel, 2010). Çeşme kesme taştan sivri kemerli
olup, iki yanında duvara bitişik birer sütun bulunmaktadır. Ayna taşının önünde yalak, üzerinde de
kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin mealen anlamı şöyledir (Yüksel, 2010):
Bu hayır eserine Kethüdaoğlu Emin Ağa sebeptir.
Allah rızası için bu çeşmeyi yaptırdı.
Ey Halimi, suyun Kevserinden tarih yedisini çıkarır.
Trabzon şehrinin bağrı canlanıp şenlendi (1836)
Emin Ağa’nın yaşam öyküsü de ilginçtir. Zira Kethüdazâde Emin Ağa pek çok soruşturma geçirmiş,
sevdikleri olduğu kadar sevmedikleri de olan bir ayandır (Tosun, 2015). Özellikle önemli bir tarihi
şahsiyet olan Kethüdazâde Emin Ağa’yı tanımak ve tanıtmak ile onun Osmanlının sıkıntılı bir döneminde
oynadığı rolü ortaya koymak, tarihsel hafızanın güçlendirilmesi, kişiler, olaylar ve eserleri arasında
bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu yüzden Onun hayat öyküsüne ilişkin Murat
Tosun’un 2015 yılında yayınladığı “Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa Tirebolu Voyvodası Şebinkarahisar
Kaymakamı” başlıklı eserinden kısa bir alıntı yapılmıştır: “Yaşamındaki zorluklar nedeniyle Kethüda zade
ailesi içerisinde bilinen en renkli kişidir. Hayatı incelendiğinde de zorlu yaşamı olduğu ancak mücadeleci
kişiliğiyle bunların üstesinden gelmeye çalıştığı, içinde bulunduğu sıkıntılı durumları iyi yöneterek çoğu
zaman da bu sıkıntıları bertaraf ettiği anlaşılmıştır. Kethüdazâde Emin Ağa bölgesinde diğer ayanlarla
giriştiği mücadeleden galip çıkmasını bilmiş bu arada ailesinden kayıplar vermiştir. Kendisi mücadeleci,
cesur, görev almaktan çekinmeyen hiçbir zaman devletine karşı isyan hareketi içinde bulunmamış
birisidir…. Ez-cümle Kethüdazâdeler geçmişlerinde bir Mısır bağı olduğuna inanmaktadırlar. Buna göre
Mehmet Emin Ağa Mısır Kethüdası Halil Ağa’nın oğludur. Mısır’da validen sonra en yetkili kişi kethüdaydı
Buna bağlı rivayetlerden birisi de Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Trabzon seferine giderken bu aileye
ait Tirebolu’daki konakda kaldığı ve Trabzon’un fethinden sonra da aileyi Trabzon’a yerleştirdiğidir. Daha
sonra Fatih Sultan Mehmet’in torunu Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da geçen şehzadeliği zamanında
Halil Efendi’nin oğlu Hasan Efendiyi astırdığı, ancak tahta çıktıktan sonra yaptığı hatayı anlayarak telafi
etmek için Hasan Efendi’nin oğlu İbrahim Efendiye kethüda payesi vermiş ve adamlarıyla Çaldıran ve
Mısır seferlerine katılmasını istemiştir. Mısır’ın fethinden sonra da Mısır valisine yardımcı (kethüda)
olarak görevlendirmiştir. Yıllar sonra Kethüdaoğulları Mısır’dan göç ederek Şebinkarahisar yoluyla
Yağlıdere’ye göç etmişlerdir. Bu göçün tesadüfi olmadığı daha önce atalarının yaşadıkları topraklara geri
dönüldüğü şeklinde değerlendirmeler de bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler olayların seyri ile birlikte
değerlendirildiğinde evet böyle olmuş olmalı denilebilmektedir. Trabzon valisinin yolu bir gün buraya
düşünce Kethüdazâde Hüseyin Ağa’nın evine misafir olmuştur. Burada Mısır’a özgü yemekleri ve ailenin
misafirperverliğini çok beğenince köyün ağalığını onlara vermiştir. Mehmet Emin Ağa bir gün gezmek için
gittiği sahili çok beğenince büyüklerinle istişare ederek Tirebolu’ya yerleşmiştir. Diğer kardeşlerinin de
Rize, Ardeşen ve Alucra’ya yerleştiği rivayet edilmektedir”.
Kethüdazâde Emin Ağa, Trabzon, Tirebolu ve Yağlıdere civarında birçok imar faaliyetinde bulunduğu
bilinmektedir (Tosun, 2015). Ayrıca Trabzon’da çeşme, hamam ve han, Tirebolu ve Espiye’yi iç kesimlere
bağlayan yolları tamir ettirmiş, dereler üzerlerine kemer köprüler inşa ettirmiştir (Yüksel, 2004).

Soğuk Çeşme
Gülbahar Hatun Mahallesi’nde Ülkü İlköğretim Okulu’nun kuzey duvarında bulunmaktadır (Yüksel, 2010).
Kitabesi bulunmasına karşın kim tarafından, kaç yılında yaptırıldığı açıkça belirtilmemiştir. Ancak yüksek
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kitabenin üzerinde yer alan, tarih olması muhtemel rakamlardan 1444 tarihinde yapılmış olabileceği
söylemektedir (Yüksel, 2010).

Şekil-5 Soğuk Çeşme
Mermer üzerine kelime-i tevhidi ihtiva etse de “La ilahe illallah Muhammedîn Resullullah / Allah’tan
başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir” şeklinde”, açıkça tarih belirtilmemiştir.
Sonuç ve Öneriler
Geçmişten günümüze suyun sosyal ve kültürel anlam dünyasını yaşatan çeşmeler, mimari ve edebi
özellikleri ile su kültürünü yaşatan en somut kültür öğesidir. Ülkemizin coğrafi koşullarına bağlı olarak
varlığını sürdürdüğü yerler olsa da, çeşmelerde, diğer halk mimarisi örnekleri gibi kır-kent yaşantısın da
zamanla değişen ekonomik koşulların yanı sıra, ulaşım sistemleri ve teknolojik gelişmelere yenik
düşmekte, sayıları gün geçtikçe azalmakta ve atıl kapasitede kalmaktadır. Günümüzde özellikle ve yaygın
bir biçimde teknoloji ve altyapı hizmetlerinden yaralanarak, evlere dağıtım sisteminin kullanılmaya
başlanması, çeşmelerin işlevselliğinin de zamanla ortadan kalkmasına yol açmıştır.
Trabzon tarihi çeşmelerinden günümüze ulaşan 30 çeşmedir. Trabzon örneğinde olduğu gibi yakın
zamana kadar kullanılan 30 çeşmeden bu gün sadece 16 tanesi amacına uygun kullanılabilmektedir.
Diğer kullanılmayan çeşme yapıları asıl işlevi dışında çeşmeler çöp toplama yeri olarak kullanılmaktadır.
Çeşmelere ilişkin bilgiler tarandığında, var olan çeşmelerin bir kısmının geçmişte yıkıldığı sonra yeniden
yaptırıldığı gözlenir. Hatta bazılarının yerleri değiştirilmiş; sonuçta bir takım ciddi değişikliklere maruz
kalmıştır (Kethüda-zade Hacı Emin Ağa Çeşmesi, Abdullah Paşa çeşmesi gibi). Oysa çeşmelerin işlevsel
değerlerinin yanı sıra zaman içinde kazanmış oldukları anıtsal, kentsel, sanatsal ve plastik değerler,
onların bugün de korunmaları ve yaşatılmaları gereğini ortaya koymaktadır. Bu itibarla bugün var olan
her tarihi çeşme bir bakım ve onarımdan geçirilmelidir. Her birinin suyu akmayabilir, fakat hepsi
istisnasız bir mimari ve kültür hazinesi olarak korunmalıdır (Erçağ, 1987).
Trabzon çeşmelerinin asıl fonksiyonunu sürdürmesi yanında, gelecekte benzerlerinin durumuna
düşmemesi için koruma-kullanma dengesi içerisinde “turistik ürüne” dönüştürülmesi ve kültürel turizm
bakımından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür bölgeler özgün yapıları ile günümüzde
daha fazla dikkat çekmekte ve insanlar gezmek, görmek ve dinlenmek amacıyla genellikle bu gibi yöreleri
gezme eğilimi göstermektedir.
Çeşmelerin tarih bilgisiyle yoğrulup sunulması kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.
Bu mirasın özellikle okul çağındaki çocuklara aktarılması, bu yönde eğitim muhtevasının/programlarının
hazırlanmasıyla mümkün hale gelebilir. Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve gelecek kuşaklara
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aktarılmasında tarihi eserlerimize yönelik bilinç kazandırma süreci başarıyla gerçekleştirilmelidir. Bu
yönde okul içi-dışı etkinliklerle bu kültürel ve tarihi yapıların anlam ve önemi öğrencilere aktarılabilir.
Örneğin sınıf içi bir etkinlikte duvarlara bu çeşmelerin yer aldığı resimler asılabilir. Ardından öğrencilere
bu çeşmelerden hangisini daha önce görüp görmedikleri sorulabilir. Gördükleri çeşmeler varsa bu çeşme
hakkında sahip olduğu bilgiyi paylaşması istenebilir. Ya da öğrencilerden “hangi çeşmeyi beğendiyseniz
bu çeşmenin yer aldığı resmin yanında durması” istenebilir. Daha sonra bu çeşmeyi neden beğendikleri
sorulabilir. Bu gibi sorular-yönergeler etkinliğin amacı kapsamında daha da arttırılarak hem öğrencilerin
böylesi tarihi yapılara dikkat çekmesi/farkındalıkları sağlanabilir hem de konuya ilişkin bilgi düzeyleri
arttırılabilir.
Her ne olursa olsun geçmişin izlerini taşıyan çeşmelerimizin büyük bir titizlikle korunması, gelecek
kuşaklara aktarılması konusunda herkese görevler düşmektedir. Sosyal ve kültürel hayatımıza anlam ve
renk katan çeşmelerimizin varlığı zenginlik olarak görülmeli ve bu yapılarla aktarılan anlam ve değerler
dünyası yeniden sorgulamaya açılmalıdır.
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SToplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temsilinde Örnek Bir Bilim İnsanı: Trabzonlu Mualla
Eyüpoğlu Anhegger
Mine Gözübüyük Tamer
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bildiri No: 5 - Bildiri Sunum Şekli: Sözlü Sunum
“Köy Enstitüleri yüzünden adımızı komüniste çıkardılar.
Mevlevi şeyhleriyle dostluğumuzdan dolayı gericiye.
Her boyaya boyandık anlayacağın. Hepsine de gülüp geçtik. Sabahattin
Ağabeyimin dediği gibi, bizden memleketi sevmek…
Gerisi boş…”1
Giriş
Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından olan Mualla Eyüpoğlu Anhegger (1919-2009), Trabzon’un tanınmış
ailelerinden Eyüpoğullarının bir ferdidir. Türk kültür hayatının önde gelen isimleri; deneme yazarı ve
eleştirmen Sabahattin Eyüboğlu ile ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kızkardeşleridir.
Ülkesi için uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş başarılı bir Cumhuriyet kadınıdır. Hayatına ilişkin
yayınlanan eserler/belgeseller incelendiğinde, geri kalmış, yoksul ülkesinin kalkınması için Anadolu
yollarında mücadelesi, tarihe ve kültüre adanmış bir ömrü, kadının kamusal alanda başarılı bir şekilde
temsili ile örnek alınabilecek bir bilim insanı olduğu görülür. Günümüzde oldukça popüler bir kavram
olan “toplumsal cinsiyet” eşitliği temelinde Trabzon’lu Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in yaşam öyküsünün
irdelenebileceğini düşünülerek bu minvalde konuya odaklanılmıştır.
Bugün sosyal bilim disiplinlerinin her birinde çok farklı konularda toplumsal cinsiyet tartışmaları
yapılmaktadır. Batı’da geliştirilen ve feminist yaklaşımın en önemli analiz aracı olan “toplumsal cinsiyet”
kavramı, sosyo-psikolojik ve kültürel olanı vurgulamak ve biyolojik olandan ayırmak üzere kullanılmakta
(Başak, 2013); “sosyal yönden kadın ve erkeğe değişik kültürlerde verilen roller” olarak
tanımlanmaktadır. Simon de Beauvoir 1949’da ‘kadın doğulmaz, kadın olunur’ sözleriyle toplumsal
cinsiyetin varlığını en yalın haliyle ortaya koymuş aynı zamanda, cinsiyete ilişkin sayısız soruyu da içeren,
geniş bir tartışma alan açmıştır (Bora, 2016): "Kadın olmak" ne demektir? Toplumsal form olarak kadınlık
ve erkekliği üreten' kültürel süreçler ve bağlamlar nelerdir? Kadın olma sürecinde kadının kendisinin
seçimleri ve kararlarının bir ağırlığı var mıdır; yani kişinin özgürlük alanı ne kadardır? Bu özgürlük alanının
genişliğini etkileyen faktörler neler olabilir? Bu sorular, insanın bedeni ile toplumsal kaderinin birbirinden
ayrı iki şey olarak algılanmasını da beraberinde getirmiştir. Toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkekliğin
biyolojik bir temeli kabulüne dayanmakla birlikte cinsiyetin, bu temelden ibaret olmadığı, onun üzerine
kurulan ve toplumsal bağlama göre değişen bir örüntünün var olduğu tezine dayanır. Kültürel bir ürün
olarak "toplumsal cinsiyet"in modern feminist tahlilin temel kavramsal aracı haline gelişi, böylece
gerçekleşmiş ve 1970’lerden itibaren bu kavram literatürdeki yerini almaya başlamıştır. Dolayısıyla, kadın
ve erkeklerin farklılaşmaları biyolojik özelliklerinin olduğu kadar içinde yaşadıkları toplumun/sosyokültürel sistemin de bir sonucu olarak tezahür edebileceği tezi dillendirilmeye başlamıştır. Buna göre,
biyolojik bir ayrımla kadın ya da erkek olarak doğan insanlar, cinsiyete dayalı rollerini yetişme sırasında
öğrenmektedirler. Öte yandan, toplumsal cinsiyet zaman içinde farklılık gösteren ve kültürden kültüre
değişen bir kavramdır. Bireyler cinsiyete dayalı rollerini, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapıları içinde
öğrenirler; toplumda sahip oldukları rollerini yerine getirirken toplumsal yapının onlara verdiği değer
yargılarına göre davranırlar. Bu noktada, toplumsal cinsiyet rolleri bir toplumun kültürüyle, ahlak
1

Kendisiyle gerçekleştirilen sözlü bir tarih çalışmasından alıntıdır (Çandar, 2003)
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sistemleriyle, dini yapılanmasıyla, gelenek ve görenekleriyle, cinsiyet rejimiyle, demokratik sistemlerin
işleyişiyle biçimlendirilmekte ve hangi cinsiyetin hangi kaynaklara ve ayrıcalıklara sahip olacağını
belirlemektedir (Kaylı, 2016).
Birleşmiş Milletler tarafından insan hakkı olarak tanınan, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ise kadın ve
erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımlarını ifade eden bir kavramdır. Başka bir ifadeyle,
kadın ve erkeklerin eşit hak, imkân ve olanaklara sahip oldukları durumdur. Türkiye’de başta Anayasa
olmak üzere tüm yasalarda kadın erkek eşitliği güvence altına alınmıştır. Bu noktada, yasa önünde eşitlik
ve bunun ne anlama geldiği, bu kapsamda da kadın ile erkek arasındaki farklılıkların eşitlik bakımından
nasıl ele alınması ve düzenlenmesi gerektiği konusu önemlidir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923
yılını izleyen ilk 10 yılda yapılan reformlarla, kadının yurttaşlık hakkını kazanmasının yanında Türk
toplumunun yeniden yapılanması üzerine ciddi adımlar atılmış ve ilerleyen yıllarda da cinsiyet eşitliğinin
önündeki engelleri kaldırmaya yönelik önlemler alınmıştır. Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması,
medeni kanun ile aile içinde getirilen eşitlikçi ve kadını önceleyen kurallar (mirasa ilişkin düzenleme,
eğitim hakkı vb.) bu kapsamda sayılabilir. Ancak, yasalarla güvence altına alınmasına rağmen “insan
hakkı” olarak tanınan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesinin ülkemizde halen aksayan yönlerinin
görülmesi- eşitsizliğin tamamen ortadan kaldırılamadığı bunun yerine sadece görünmez kılınması-,
eşitliğin tesisinde ve hayata geçirilmesinde direnç noktalarının sorgulanmasını gündeme getirmektedir.
Tüm bunlar ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yaşamlarını
sürdürebilen kadınların yaşam öykülerinden kesitlerle ayırt edici özelliklerinin ortaya konması bu eşitliğin
tesisinde yol gösterici olabilir.
Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in yaşam öyküsünde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlerini görmek
mümkündür. 23 yaşından itibaren yüksek mimarlık diplomasıyla Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki eğitim seferberliğinin simgesi olan 21 köy enstitüsünde görev almış
(Çandar, 2003), akademi de Şehircilik Bölümü’nde asistanlık yapmış, Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar
Kurulu’nda raportör olarak çalışmış ve başta Rumeli Hisarı olmak üzere aralarında 10 yılda ancak
tamamlanabilen Topkapı Sarayı Harem Dairesi’de bulunmak üzere birçok tarihi binayı restore etmiştir.
Mimariye 40 yıl emek verdikten sonra 1983’de emekli olan Mualla Eyüpoğlu Anhegger, Türkolog ve
İslam Bilimci, araştırmacı eşi Robert ile birlikte deyim yerindeyse küçük bir müze haline getirdiği evinde
yaşamış ve 2009 yılında hayata veda etmiştir. Onun yaşamı, memleket sevdalısı, özverili, gözüpek ve
aydın bir kadının yaşam öyküsüdür aslında.
Amaç
Köklü ve saygın bir aileye sahip Mualla Eyüpoğlu Anhegger, 90 yıllık ömründe, aile hayatı, meslek seçimi
ve iş yaşamı, evlilik hayatı ve toplumsal görevleri üstlenmesindeki rolleri ile cinsiyete dayalı ayrımcılığın
önündeki tüm engelleri aşarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin temsilinde örnek bir bilim insanı olmuştur.
Bu çalışma ile yaşadığı dönemin koşullarında Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından biri olarak kamusal
yaşamda yer alan Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in hayat öyküsünde toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlerini
gözler önüne sermek amaçlanmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren, toplumsal hayatta kadının
bir kimlik olarak algısı, modernleşmenin kurucu ideolojisi olarak Kemalizm’in kadın kurgusundan
hareketle onun yaşam öyküsündeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin izleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı içinde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı ve görsel materyallerin
analizini kapsar. Nitel araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda veya
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araştırmanın geçerliliğini arttırmak amacıyla, çalışma problemiyle ilgili yazılı ve görsel materyal ve
malzemelerde araştırmaya dâhil olabilir (Şimşek ve ark. 2016). Araştırmada Mualla Eyüpoğlu
Anhegger’in hayat öyküsüne ilişkin bilgi, belge, fotoğraflar ve görsel kayıtlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu
kapsamda, en başta Hitit Güneşi betimlemesiyle kendi adını taşıyan ve ilk baskısı 2003 yılında yayınlanan
hayatına ilişkin bilgileri kendisiyle yapılan sözlü tarih çalışmasından yola çıkılarak aktarılan bir kitap ile
hakkında yayınlanan diğer makale ve görsel kayıtlara (kendisiyle yapılan belgesele) ulaşılmıştır. Çalışma
da kavramsal ve kuramsal çerçeveye ilişkin literatür taranmış, kuramsal kısım onun yaşam döngüsü
içinde yer alması hasebiyle Kemalizm’in kadın kurgusu/Kemalist Feminizm üzerinden okunmaya
çalışılmıştır.
Kuramsal Çerçeve: Modernleşmenin Kurucu İdeolojisi Olarak Kemalizm’in Kadın Kurgusu ve Kemalist
Feminizm
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’na göre (2009), Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği
politikalarının zeminini Cumhuriyet devrimleri oluşturmaktadır. 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyet
yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. Tanzimat’la hemen her düzeyde başlayan modernleşme özellikle
erken Cumhuriyet Dönemi’nde radikalleştirilerek zirveye ulaşmış; 1923'ten sonra, ülkede, o zamana dek
görülenlerle karşılaştırılamayacak kadar önemli siyasal, ekonomik, hukukî, kültürel değişmeler
gerçekleştirilmiştir (Akyüz, 2008).
Cumhuriyet öncesi döneme bakıldığında ikinci meşrutiyet döneminde (II. Abdülhamit döneminde)
kadınların eğitimine önem veren bir kültürel politika ile karşılaşılır. Özellikle ilköğrenim ve ortaöğrenimde
nitelik ve nicelik olarak büyük gelişmeler olmuş, ücra noktalara kadar merkezî eğitim yaygınlaştırılmıştır
(Gündüz, 2017). Bir yandan geleneksel eğitim yapan sıbyan okulları modern eğitim yapan iptidailere
çevrilmiş ve yanı sıra yeni iptidai okullar açılmıştır. İkinci olarak özellikle idadi düzeyinde eğitime büyük
önem verilmiş ve sivil idadiler asıl bu dönemde açılmaya başlamıştır. Üçüncü olarak, hukuk, güzel
sanatlar, ticaret, ormancılık, madencilik, baytarlık gibi alanlara yönelik yüksekokullar kurulmuş, Mülkiye
Mektebi yeniden yapılandırılmıştır. Kız-erkek karma eğitim yine bu dönemde hayata geçirilmiştir. 1869
yılında kabul edilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilk defa önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu
eğitim kanununa göre, kız ve erkek çocuklarına ilk defa ilköğretim mecburiyeti getirildiği gibi, okula
devam bir zorunluluk olarak benimsenmiştir (Tümer, 1999). Zorunlu olan ilkokul eğitimi yanında,
toplumun pratik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik meslek eğitimi de kız çocukları için yaklaşık olarak aynı
dönemde verilmeye başlanmıştır. 1860’lardan itibaren kızlar için çoğunluğu ve mesleki teknik eğitim
veren okullar açılmış, Erkek Sanayi Mektepleri ile aynı zamanda Kız Sanayi Mektepleri kurulmuştur. Bu
dönemde Kız Sanayi Mekteplerinin amacı “millet çocuklarının terakkisi” ve “kızları sanayiye hazırlamak”
(Akşit, 2005) olarak belirlenmiştir. Osmanlı’nın savaş şartlarından dolayı büyük çoğunluğu mesleki ve
teknik eğitime yönlendirilen kızlar, 1911’de genel liselere, 1914’te üniversiteye girmeye başlamıştır
(Meriç, 2000). Kadınların eğitimine yönelik bu hamleler yanında, 19.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı
İmparatorluğu’nda faaliyete geçen azımsanamayacak sayıda kadın dernekleri (Çakır, 1996) ve kadınlar
tarafından yayımlanan dergilerde göze çarpar (Demirdirek, 2011). Osmanlı’nın bitişine kadar çıkan kırkı
aşkın kadın dergisi, bir kendini kanıtlama heyecanına refakaten, ilgilerindeki iştahla dikkat çekerler.
Kadınların her şeyle alakadar oldukları ve olabilecekleri iddiasındaydılar (Bora, 2017). Osmanlı kadın
hareketinin öncüleri olan bu kadınlar, özel konak eğitimiyle yetişmiş seçkin aile mensubunun birer
üyeleriydiler. Bu minvalde, Tanzimat’tan bu yana kızlar için okulların açılması, basın, edebiyat
dünyasındaki açılımlar, kadın derneklerinin yer alması gibi birçok etken kadının toplumsal görünürlüğünü
arttırmıştır. Bu süreç, Kemalist Türkiye’nin hedefinde yer alan modern kadın kurgusunun hayata
geçirilmesine yönelik proje öncesinde tohumların atılmasına vesile olmuştur.

672

Paper Book

1st International Kanuni Sultan Suleyman Symposium, April 24-26, 2018

29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuk yaşamında
köklü değişikliklerin yaşanmasını sağlarken, bu değişikliklerin en köklüsü kadınların özgürlüğüne
kavuşmaları anlamında gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş-kuruluş süreci içinde kadınlar, yaşamın her alanında
yer alırken Batılı olduğu vurgusunu yapan yeni genç Cumhuriyet bunu kanıtlamak amacıyla kadınların
toplumsal yaşama ve kamusal alana çıkmalarını sağlayarak vermeye çalışmıştır (Özdamar, 2009).
Cumhuriyet’le birlikte kadın, artık İslami bir ataerkillikten ulus-devlet ataerkilliği içine alınmıştır.
Cumhuriyetin ilanının ardından Türk kadınına batılılaşma ve modernliğin taşıyıcılığı rolü verilmiştir
(Özdamar, 2009). Kadının bir kimlik olarak tanımlanmasında, İmparatorluğun son dönemlerine yansıyan
modernleşme çabaları genç Cumhuriyetle birlikte daha büyük önem kazanmıştır. Cumhuriyet’in kurucu
ideoloji sonucunda kadına verilen önem daha da artmıştır. Kadın, genç ülkenin geri kalmışlığından
sıyrılması, geleneksel ümmetçi toplumsal yapının değişmesi, ülkenin modern yüzünün daha görünür
kılınması amacıyla bir simgeye dönüşmüştür Osmanlı’nın son dönemlerinde kadınlar için yaşanan olumlu
girişimler gerçek anlamda Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gün yüzüne çıkmıştır (Özdamar, 2009).
Kadınların meslek yaşamına geçmeleri için en önemli koşul olan eğitim, Cumhuriyet Dönemi
politikalarında önemli bir yere sahiptir. Kamuoyuna yön veren üst düzey yöneticiler bile kadınlara
verilecek eğitimin ileri de vatana naif bir ana yetiştirecek tarzda olmasını yeterli görürken Atatürk
erkeklerin aldığı eğitime eşit eğitim hakkının verilmesini ve bu yönde desteklenmeleri gerektiğini
belirtmiştir (Erkaraslan, 2002). Kemalist projede kadın, geleneksel rollerinin içerdiği kadar kamusal
alanda da görülen bir model üzerinde kurgulanmıştır. Cumhuriyet’in resmi ideolojisi kadın ve erkeğin bir
arada temsil edilmesini amaçlamaktadır (Özdamar, 2009).
Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak kadına özel bir önem verilmiştir. Cumhuriyet’in 1923 yılında
kurulmasının ardından Atatürk’ün “kadınları dışlayan bir milletin çağdaş olamayacağını; uygar bir ülkede
kadınların erkekler kadar önemli bir rol oynayacağını vurgulamasının ve kadınların sosyal statüsünü
iyileştirmek için çok kısa bir sürede o dönemde Bu bağlamda Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin geri
kalmışlığı ile kadınların erkeklerden farklı, ikincil bir konumda tanımlanmış olması arasında bir paralellik
kurulmuş ve kadının hem toplumsal hem siyasal alandaki konumu yeniden biçimlendirilmeye ve toplum
içi görevleri yeniden tanımlanmaya yönelik çalışmalar başlatmıştır (Bakacak, 2009). Avrupa’daki bazı
ülkelerde bile görülmeyen reformların yapılmasına sebep olmuştur. Kadınların Cumhuriyet'le birlikte,
yurttaşlığa kabul edilmeleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk önce 1930 yılında yerel seçimlerde, sonra
da 1934'te genel seçimlerde kadınlara oy kullanma hakkı tanınmıştır. Bu haklar, Batı'da yaşanan
kadınların mücadelesi sonucu kazanılmamıştır. (Özdamar, 2009).
Batı’da yaşanan kadınların
dayanışmalarının aksine devletin desteğiyle erkeklerle eşit haklara ulaşan kadın, Türk modernleşmesinin
mihenk taşı olmuştur. Cumhuriyet sonrasında kadınlar, dinsel ve etnik cemaatlerin baskısından önemli
ölçüde kurtulma ve kamusal alana girme olanağı bulmuşlardır. Kadınlar açısından küçümsenmeyecek
kadar önemli olan bu adım onların modernleşmeci–ulusçu projeye sıkıca sarılmalarını sağlamıştır
(Berktay, 1998).
Kemalist reformların en karakteristik unsuru lâiklik hamlesinde görülmektedir. Devlet, eğitim, hukuk,
toplumsal yaşam lâikleştirilmiş, dinsel simgelerin üstüne gidilmiştir. Kadınların konumundaki değişiklikler
sadece biçimsel özgürlüklerden oluşmamıştır. Mesleki yaşama giren kadınlar, pilot, opera sanatçısı ve
güzellik kraliçeleri gibi yeni ve farklı örnekler, etkin biçimde yaşama geçirilmiştir (Zürcher, 2004). Kadın
değiştirilmek istenen toplumsal yapının öznesi haline dönüştürülerek, Cumhuriyet döneminin eşitlikçi
ütopyası içinde kendilerine bir yol çizmek durumunda kalmışlardır. Batılılaşmanın en temel unsuru olarak
nitelenen kadının özgürleşerek kamu yaşamına dâhil olması toplumsal gelişmenin en temel gereği olarak
tanımlanmıştır (Durakbaşa, 1988). Atatürk, Türk kadınlarına seslendiği nutuklarında hakiki Türk
toplumunda kadınların bilgi edinme bakımından hiç bir zaman geride kalmadığını öne sürmüş,
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Avrupalıların iftiralarının aksine İslam’ın kadınları erkeklerden aşırı saymadığını çünkü Allah’ın kadınerkek bütün Müslümanlara her zaman ilim öğrenmeyi emrettiğini vurgulamıştır. Atatürk’ün sözleri hakiki
Türk toplumunu temsil eden eski Türk boylarındaki Türk feminizminden bahseden Ziya Gökalp’in
görüşünü yansıtmaktadır (Durakbaşa, 2000).
Atatürk kadınların erkeklerle eşit eğitim görme haklarını hararetle savunmuştur. Kadınların eğitim
görmesinin önemini vurgularken iki gerekçe öne sürmüştür (Durakbaşa, 2000): kadınlar sosyal hayatın
bütün alanlarında erkeklerle yan yana görev almaktadırlar ve çocuklarını ilk eğiten kişilerdir. Okuma
yazma kampanyaları ve kız ve erkek çocukları için zorunlu ilkokul eğitimi, Kemalist Cumhuriyet’in yurttaş
yetiştirme programının önemli bir parçalarıydı. Köy öğretmenleri yetiştirmek üzere köy enstitüleri kız ve
erkek meslek okulları halktan rağbet gördü. Kemalist ideoloji de cinsler arası eşitlik, kadınların ve
erkeklerin milletin eşit sorumluluk ve ideallerini omuzlamış fertleri olarak eşitliği anlamına geliyordu.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların kurtuluşu böylece milli bir dava için mücadele etme çerçevesinde
tartışılmıştır (Durakbaşa, 2000). Cumhuriyetin erkek kurucular kuşağının hükümeti/siyasetçileri ile
cumhuriyetçiliği benimseyen Osmanlı Türk kadın hareketinin feminist eylemci ve düşünürleriydi. Yani
cumhuriyetçi erkekler cumhuriyetçi kadın hakları savunucularıyla karşı karşıya gelmişti. Bu çelişkinin
tahlili, Cumhuriyet’in kurucularının erkek-merkezli, cinsiyet ideolojilerinin açığa çıkmasına yol
açabilmektedir. Cumhuriyetçi feminizm ile Kemalist iktidarın çatışması, radikal dönüşümlerin otoriter
yöntemlerle uygulandığı yıllara rastlıyor (Türkiye’de Bilim ve Kadın, 2007). Bugün Türkiye’de kadınların
tarihini inceleyenlerin çoğu şu konuda hemfikir: Tek parti döneminde, devlet, eğitim, giyim-kuşam ve
medeni hukuk alanındaki modernleşme reformları aracılığıyla kadınlara sosyal ve politik haklar
kazandırıp onların toplumdaki statülerini önemli ölçüde değiştiren hukuki düzenlemeler yaparken
kadınlara kendi taleplerini ifade edecek pek fazla alan bırakmamıştı. Cumhuriyetin kendilerine verdiği
yeni statünün avantaj ve ayrıcalıklarından yararlanan, eğitim açısından elit konumda ki bu kadınlar kuşağı
için, “ Kemalizm” “feminizm” işlevi görmüştür (Durakbaşa, 2000).
Bulgular
Bu başlık altında Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in yaşam öyküsü; ailesi ve çocukluğu, eğitim geçmişi,
mesleği ve çalışma hayatı ve evlilik hayatı olmak üzere dört alt başlıkta sunulmuştur.

Ailesi ve Çocukluk Yaşamı
Mualla Eyüpoğlu, Birinci Dünya Savaşı sona erdikten hemen sonra babasının kaymakamlık görevi yaptığı
Sivas’ın Aziziye kasabasında 1919’da dünyaya gelir. Mualla’nın kendisinden büyük iki abisi (Sabahattin ve
Bedri Rahmi), bir ablası (Nezahat) ve bir de kendisinden küçük erkek kardeşi (Mustafa) vardır. Ailenin bir
çocuğu da yaşamamıştır (Türk, 2017).
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Kaynak: TRT 4-Belgesel Yıllar Yollar Yüzler: Mualla Eyüpoğlu Anhegger
Anne ve babası Osmanlı toplumsal yapısının sınırlarını belirlediği imkânlar içerisinde yetişmiş olan
insanlardır. Babası mülkiye mezunu mutasarrıf Rahmi Bey, Maçkalıdır. Baba tarafından Silvan’dan gelen
Eyyubi ailesine dayanıyordu. Fatih’le gelmişler, Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra Trabzon
şehrinde, Maçka’ya yerleşmişlerdir (Çandar, 2003). Mülkiye mezunu olması ve Anadolu’nun farklı
yerlerinde görev alması itibariyle, statüsü özellikle vurgulananın baba olduğu görülür. Annesi Lütfiye
Hanım’ın aile geçmişi Osmanlı saraylarına-Süleymaniye Sarayı’na kadar götürülmektedir (Çandar, 2003).
Annesi Trabzon’un Pulathane (şimdiki adıyla Akçaabat) kazasındandır. Annenin köklü bir eşraftan
oluşuna dair bir rivayet anlatılır: Buna göre, “16.yy’da Kanuni devrinde bir aralar et bulunmaz olmuş.
Nedeni de şap hastalığı. Lütfiye Hanım’ın büyük büyük dedelerinden biri koyunlarını Pulathane’den
getirip deniz kıyısına salıvermiş. Padişahın da etsiz kaldığını duyunca, dayanamamış her nasılsa hastalık
bulaşmamış koyunlarını armağan etmiş. Padişah da bunun altında kalır mı, tutmuş Maçka’yı vermiş bu
büyük büyük dedeye” (Cumhuriyet, 1995). Dolayısıyla, Mualla’nın anne ve baba tarafından toplumsal
statüsü yüksek bir aile grubuna mensup olduğunu söylemek mümkündür. Sivas doğumlu olmasına, lise/
üniversite eğitimini İstanbul’da tamamlamasına ve Anadolu’nun çeşitli yerlerde bulunmasına rağmen,
nereli olduğu sorusuna; “biz İstanbul’da yemeklerimizle, adetlerimizle hep Trabzonlu gibi yaşadık zaten”
diyerek kendini Trabzon kızı olarak addeder (Çandar, 2003).
Ailede otoriter, çalışkan ve akıllı bir anne varlığı öne çıkarken, babanın tüm çocuklarına çok düşkün oluşu
sadece kendi çocuklarının değil tüm akraba çocuklarının okumasında önemli bir role sahip olduğu öne
çıkmaktadır. Bu arada, annenin çalışma ortamında yer almadığı ancak çocuklarının öğrenimine destek
verdiği görülmektedir. Hem aile çevresinde hem de çocuklarının arkadaşları içinde saygın biri olarak
bilinen Lütfiye Hanım, ağırbaşlılığının yanında engin halk kültürü bilgisi sayesinde sözü dinlenen biri
olmuştur (Türk, 2017). Bedri Rahmi’nin “ben halk türkülerini, halk şiirini sevmeyi anamdan, Fransızcayı
ve Batı kültürünü de babamdan öğrendim” dediği ifade edilir (Ediboğlu, 1968; Akt. Türk, 2017). Babanın
teşvik ve desteği ile ilkokulu kız-erkek karma bir şekilde tamamladığı görülür (Çandar, 2003). Mualla’nın
çocukluğu savaş yıllarının Kütahya’sı, Artvin ve Trabzon’da geçer (Gazetepazar, 1997). 1924-1925 yılları
arasında Artvin’de bulunurlar. 1925 yılında babası Trabzon mebusu olunca, aile Trabzon’a Mualla beş
yaşında iken dönmüştür. Trabzon’a çocukluğunun geçtiği dönemde, Trabzon şehrinin cıvıl cıvıl ve
yeniliğe açık oluşunun hayatı üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Hatta kendisiyle yapılan bir söyleşi de
zengin bir çocukluk devresi geçirdiğini söyler (TRT4-Belgesel). Dindar bir aileden gelmesine rağmen
ailenin dini mecbur etmeye yönelik bir tavrı söz konusu olmamıştır. Anne Lütfiye Hanım, eski yazı biliyor,
Kur’an okuyordu. Çocuklarına ilahiler ve masallar okuyor, bilmeceler söylüyordu (Başaran, 2001). Aile
içinde bayramlar, Ramazanlar ve kandiller kutlanıyordu. Aile üyeleri birbirlerine düşkündü (TRT4675
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Belgesel, Çandar, 2003). Özellikle, aile içinde anne Lütfiye Hanım’ın birleştirici bir gücü vardı. Bu gücü
sayesinde aile, olabildiğince birbirine tutkun ve başarılı olmuştur (Türk, 2017).
Ailesi eğitimden çalışma yaşamına kadar tüm çocuklarına olduğu gibi Mualla’ya her zaman destek olup
yol göstermişlerdir. Abisi Sabahattin Eyüpoğlu liseyi bitirince yurt dışına gitmesinden sonra ailede kesin
bir karar alınır. Sabahattin’le birlikte tüm çocukların eğitimi için ne gerekiliyorsa yapılacaktır (Türk, 2017).
Dolayısıyla, ailede çocuklara kız-erkek ayrımı yapılmaksızın eğitim imkânlarının eşit olarak sunulduğu
görülür. Nitekim Mualla’nın ablası Nezahat Eyüpoğlu, ortaokulu bitirip lise çağına geldiğinde Anadolu’da
gidebileceği uygun bir okulun bulunmayışı sebebiyle aile 1929 yılında İstanbul’a göç kararı vermiştir
(Cumhuriyet, 1995; TRT4-Belgesel). Esasen, bu durum Cumhuriyet sonrasında yaratılmak istenen eğitimli
ve diplomalı “yeni Türk kadını” imajıyla birebir bağlantılıdır. Mualla’nın ablası Nezahat Hanım, İstanbul
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra liselerde felsefe hocalığı yapar. Bu arada anne
tarafından akraba olan ve sonraları Demokrat Parti’nin ileri gelenlerinden biri olan Mahmut Goloğlu ile
evlenir ve iki kızı olur (Çandar, 2003).
Eğitim Geçmişi
Hiç kuşku yok ki kadının toplumsal yaşamdaki görünürlüğünün en önemli unsurlarından biri eğitimdir.
Ailesi, çocuklarının eğitimleri için İstanbul’a göç etmeye karar verdiğinde, Mualla 10 yaşındadır. Ortaokul
ve lise eğitimini İstanbul Kız Lisesinde tamamlar. Yükseköğrenimini ise 1942 yılında imtihanla girdiği
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde tamamlar ve o yıl mezun olan dört mimar kadından biri olarak
mezun olur. Gençliğine ilişkin bir soru yöneltildiğinde “gençliğimizin hakkını veremedik, tadını
çıkaramadık ve eğlenemedik” diyecektir (TRT4-Belgesel). Zira mezuniyetinin akabinde yoğun bir çalışma
temposuyla işe koyulacaktır.
Aile de çocuklarının ilk ve orta öğrenimlerini ikamet ettikleri semtlerde ve kentlerde bulunan çeşitli
okullarda tamamlamalarına rağmen, lise eğitimlerinde İstanbul’da bulunan belli başlı birkaç okulu
(İstanbul Kız Lisesi gibi) tercih ettikleri görülmektedir. Mualla’nın Akademi’de mimarlık tercihi aynı
zamanda erken Cumhuriyet eğitim sisteminde teknik öğrenime ne kadar sıcak baktığının da bir
göstergesidir. Aslında, Türkiye’de kurumsal anlamda mimarlık eğitiminin verilmeye başlanması, 1883
yılına, resmi adı “Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane” (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi “Mekteb-i
Sanayi-i Nefise-i Şahane” adıyla kurulmuştur) olan güzel sanatlar okulunun açılışına denk düşmektedir
(Özgüven, 2002). Bu okulun, geleneksel mimar anlayışı ile ilintili olarak, yalnızca erkek öğrencilere eğitim
vermek amacıyla kurulduğu ve kız öğrencileri kabul etmediği bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin son
yıllarında yaşanan bu gelişmelerle birlikte, birinde informel olsa da, kurumsal anlamda mimarlık eğitimi
verilmeye başlanmıştır. Bu yıllarda kadınların daima ikinci planda kalan sosyal statüleri nedeniyle “erkek
mesleği” olarak görülen mimarlıkta henüz “kadın” kimliğinin gündeme gelmediği ve kadın mimarların
Türkiye mimarlık ortamında yer almadığı açıktır (Özgüven, 2002). Kadınların güzel sanatlar eğitiminde
yer almayışları, 1914 yılında sadece kız öğrencilere eğitim vermek amacıyla “İnas Sanayi-i Nefise
Mektebi”nin kurulmasıyla çözülmek istenmiş ancak geçici bir çözüm sağlanmıştır. Bu çözümün
yetersizliği, bu kurum içerisinde henüz mimarlık eğitiminden söz edilememesi ve yalnızca resim ve
heykel bölümlerinin yer almasıyla da görülmektedir (Özgüven, 2002).
Türkiye’de kadınların “erkek mesleği” olarak bilinen mimarlığa ilgi duymaya başlaması, Cumhuriyet’in
kurulmasından sonra, Atatürk’ün Türkiye’deki modernleşme projesinde kadınlara verdiği önem
dolayısıyla söz konusu olmuştur (Arat, 1998). Türkiye’de kadının eğitimine 1950’lere kadar özel önem
verilmiş, sadece mimarlıkta değil pek çok meslek dalında kadınlar erkeklerle birlikte çalışma hayatında
yerlerini almıştır. Cumhuriyet’in kuruluşu ile yaşanan rejim değişimi ve bunun topluma yansıması olarak
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oluşturulmak istenen “modern” toplum imgesi ile birlikte, her alanda olduğu gibi mimarlık da ilklere
sahne olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle benimsenen çağdaş toplum kurma ideali ve modern Türk kadın
imgesi, ilk sonuçlarını 1930’larda vermiştir. Batı’dakinden oldukça geç bir tarih olsa da, ilk Türk kadın
mimarlarının ortaya çıkışı 1934 yılını göstermektedir. Fakat Avrupa ve Amerika’dan farklı olarak, bu
“diploma” sahibi bir mimar olacaktır. Böylece ilk mimar kadın, kurumsal mimarlık eğitimine
başlanmasından 51 yıl sonra mezun edilmiştir (Özgüven, 2002).
Mualla Kız Lisesi’nden sonra Güzel Sanatlar Akademisinden 1942 yılında, 23 yaşındayken mezun olur.
Ailesinde ressam ve edebiyatçı abilerinin olması hasebiyle, mimarlık mesleğinin de bir sanat dalı
olmasından hareketle, yeteneğinin aileden geldiğini söyleyerek meslek seçimini bu yönde yaptığını
belirtir.

Kaynak: Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüpoğlu Anhegger ile Harika Alpar Söylemezoğlu
Akademideki sınıf arkadaşlarıyla, 1939 yılına ait bir fotoğraf (Dostluğu, 2002).
Akademiden mezuniyeti akabinde, çocukluğundan beri dolaşıp durduğu Anadolu’nun kokusu burnunda
tütmektedir. Bu arada Fransa’dan dönen abisi Sabahattin Eyüpoğlu Ankara Talim Terbiye ’de
çalışmaktadır. Bir haftalığına ağabeyinin yanına gitmek üzere annesinden izin alan Mualla Ankara’ya
gider gitmesine ama geri de dönemez. “Hiç unutmam. Bir Cumartesi günüydü. Ağabeyim Tonguç’la
tanıştırdı beni. Ve hemen o gün Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Yapı Kolu Başkanı olarak
görevlendirildim” (Gazetepazar, 1997; Çandar, 2003). Bu vesile ile çalışma hayatına adım atmış olur.
Çalışma Hayatı
Kadınlık ve erkeklik durumlarının belirleyicisi olan toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetlerin kimlikleri ve
aidiyetlerini inşa ederek kadınların ve erkeklerin nasıl davranıp nasıl hissedeceğini belirlemektedir. Bu
çerçevede kadınların ve erkeklerin görev alanları belirlenerek, kadınlar ev içi alanda erkekler kamusal
alanda konumlandırılmaktadır. Cinsiyet farklılığına dayalı biçimlendirilen bu iş bölümü, toplumsal
faydalanmadan yararlanma durumunda kadınları dezavantajlı hale getirerek eğitim, sağlık, çalışma ve
siyaset gibi alanlarda eşitsizliklere neden olmaktadır. Koçer tarafından 1974 yılında yürütülen bir çalışma
da “günümüzde kadının ev dışı roller oynaması, oynadığı rolleri zenginleştirmemesinin kolaylıkla
gerçekleşmediğini ifade edilmiştir. Mualla’nın mezuniyetinin akabinde genç yaşta tek başına,
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Hasanoğlan’da yaşaması ve çalışması, akrabaları tarafından “nasıl yollarsınız bu gencecik kızı oralara”
diyerek ailesinin tenkit edilmesine (Çandar, 2003) yol açmıştır. Babası ise kızının köylerde çalışacağı ve
memlekete hizmet vermesinden dolayı memnundur. Annesi ise her zaman “Aman uşaklarım elinizden
geldiği kadar köylücükleri okutun!” diyerek büyütmüştür çocuklarını (Çandar, 2003). Anne-babanın
çocuklarının arkasında duruşu, onları vatana hizmet yolunda her daim desteklemeleri akrabalarının
eleştirilerini/itirazlarını engellemiştir. Mualla’da, cinsiyet farklılığına dayalı biçimlendirilen kamusal/özel
alan odaklı iş bölümünü, meslek yaşamı boyunca, bugün kadın ya da erkek her mimarın erişme imkânı
bulamayacağı, her biri ayrı birer uzmanlık başlığı olan farklı faaliyet alanlarında görev alarak bertaraf
etmiştir. Böylece, çalışma hayatına atılmasıyla birlikte, kadının kamusal alanda görünürlüğünün de
temsilini gerçekleştirmiştir.
1942 yılında, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Yapı Kolu Başkanı olarak görevlendirildikten sonra
çiçeği burnunda mimar Mualla, yardımcıları iki Macar ustayla birlikte eksik binaların projelerini çizerken
öğrencileriyle de uygulamaya koyulur. Sonra Aydın, Kayseri, Erzurum’da köy enstitülerine arazi seçip,
binaları inşa eder. Öyle köylere gidiyorlardı ki, yolunun yokluğu biryana, haritada bile görünmüyordu
(Cumhuriyet, 1995). 1940’larda aydın tabaka Karadeniz’den öyle orta Anadolu’ya oradan İstanbul’a her
yeri görmez, çoğu insan o dönemde İstanbul’un doğusunu görmez diyerek o dönemdeki insan
hareketliliğinin ne denli sınırlı olduğunu dile getirir (TRT4-Belgesel). Mualla Köy Enstitüleri deneyimi ile
adeta Anadolu’ya açılmış, 1942-47 yılları arasında Köy Enstitülerinde çalışmıştır.
Atatürk gençliğinin idealizmiyle yüklü bu hizmet dönemi 1947’de İzmir Ortaklar’da yakalandığı sıtma
yüzünden noktalanır. İzmir’de sokakta düşer, üç sıtma kanında birleşir, 14 günde zayıflar ve yürüyemez
hale gelir. Fransız Hastanesinde gözlerini açtığından karşısında gördüğü babasının ilk cümlesi “Artık
Anadolu yasak” olur (Gazetepazar, 1997). Bunun üzerine Akademinin Yüksek Şehircilik Bölümü’ne
asistan olarak girer. Ama Anadolu’nun tadını almıştır bir kere. Bu defa Fransız arkeolog Prof. Albert
Gabrieal ve Halet Çambel’le hafriyat mimarlığı için taşlı yollara düşer. Yazılıkaya’da çalışır. Sonra Türk
Sanat Tarihi Enstitüsüne girer, ardından da Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu raportörlüğüne getirilir
(Gazetepazar, 1997).
Mualla Eyuboğlu, 1947’den sonra da ülkesine kazı mimarlığı, koruma uzmanı olarak hizmetler vermiştir.
1848-71 harfiyat ve restorasyon yıllarıdır. Anadolu’ya gitmek için arkeologlarla çalışır, hafriyat mimarı
olarak yine Anadolu’ya kaçar. Çıkan eşyaların rölyelerini yapmak her çıkan eşyanın yerini tespit etmek
görevi vardır (TRT4-Belgesel). Eski eserleri o anıtları koruma yüksek kurulu var, oraya eski eserleri
restorasyon işleri başlar. İlk defa Barbaros türbesini restore eder. Topkapı sarayı, restore edilir. Şerifler
yalısını tamir eder. Mualla, devletin kültür miraslarını “tamir etmek” yolundaki politik görüşü sayesinde
önemli projelere imza atmıştır.
Mualla Eyüpoğlu Anhegger, mimarlık çevreleri tarafından fazla tanınmıyordu. Bunun nedenleri arasında
yayın hayatına uzak olması kadar mimarlık çevresine de uzak olması sayılabilir. En yakın arkadaşı Harika
Söylemezoğlu ile dostluğu ömür boyu sürmesine rağmen sosyal çevresi ağırlıklı olarak ağabeylerinin
ilişkileri üzerinden gelişmiştir. Mimarlık camiasından çok dönemin edebiyat ve sanat çevresiyle
yakınlıkları olmuş, ağabeyleri vasıtasıyla entelektüel ortam ve ilişkileri devam etmiştir. Cevat Şakir, Azra
Erhat, Halet Çambel, Orhan veli Kanık, Nazım Hikmet, Ruhi Su, Mina Urgan hayat öyküsünde mutlaka bir
şekilde yer alan isimlerdir.
Evlilik Hayatı
Türkiye’de eğitim düzeyi yükseldikçe hem evlilik yaşı, hem de çocuk yapma yaşı ertelenmekte, çocuk
sahibi olma konusunda düşen bir eğilim görülmektedir (Kağıtçıbaşı ve ark., 2005). Bu eğilim Mualla
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Eyüpoğlu’nun hayatında da görülür. Çok talipleri olan bir kadın olmasına rağmen çalışmak için evlilik
taleplerini reddetmiştir. Bunu şu sözleriyle açıklar: “hepsi de evlenelim, sen işi gücü bırak diye
tutturuyor. Onların iş güç diye baktıkları şey, benim bütün hayatım, idealim, her şeyim. Nasıl bırakırım?”
(Çandar, 2003). Bu yüzden, en çok başını ağrıtan konunun evlilik teklifleri olduğunu söyler. Tümünü geri
çeviriyor, ısrarlar karşısında ise ne yapacağını bilemiyordu. Ankara’da ağabeyi Sabahattin Eyüpoğlu ile tek
odalı bir evde kalırdı. Ancak misafirleri hiç eksik olmazdı. Devrin ünlü sanatçıları, şair, yazar ve
gazetecileri sık sık bu evi ziyaret ederdi (Türk, 2017). O belki de ağabeylerinin eve girip çıkan
arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler nedeniyle kadın ve erkeğin dost olabileceğine, aralarında ille de aşka ve
cinselliğe dayandırılmayacak beraberlikler yaşanacağına inanıyordu. Bu yüzden yalındı, rahattı.
Eşi Robert Anhegger ile 1949’lu yılların başında Mina Urgan’ın evinde karşılaşır. 1911 doğumlu Robert
Anhegger İsviçre’li bir anne ile Alman bir babanın çocuğu olarak Viyana’da dünyaya gelmiştir (Çandar,
2003). Robert Anhegger’in burjuva madenci bir ailenin çocuğu olduğunu, doktora tezinin Osmanlı
madenleri üzerine olduğunu belirtir (TRT4-Belgesel). İnsani nedenlerle Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye
yerleşmiştir. Başlangıçta beraberlikleri bilgi alışverişine dayalıydı. Yugoslavya ve Bulgaristan’da Osmanlı
eserleri üzerinde çalışırlar. Anhegger, Türkolog olduğu için kitabeleri okumasında yardımcı olurken
Mualla’da ona inşaat terimlerinin Türkçelerini öğretir. Öyle bir hal olur ki her dakika beraberlerdir.
Arkadaşlıkları onuncu yılını doldurduğunda babası Rahmi Bey ölür. Yalnız kaldığını hisseden Mualla
Anhegger evlilik teklifini geri çevirmez. Ailede çok yabancı olmasına karşın Lütfiye Hanım kızına bu evlilik
için izin vermez. Yakın akrabaları olan eski İstanbul emniyet Müdürü Orhan Eyuboğlu’nun Ayaspaşa’daki
evlerinde 1958 yılında kıyılır nikâhları. Lütfiye Hanım’ın dışındaki bütün akrabalar, kardeşler katılır
nikâha. Annesi Lütfiye Hanım önceleri damadını gâvur diye kabul etmez ama bir yıl sonra kızını bağışlar
ve damadıyla da dost olur.

Kaynak: Cumhuriyet Dergi, 1995
Anhegger’le aile yapıları nedeniyle de anlaşıyorlardı. İki tarafta muhafazakârdı (Çandar, 2003). Eğitim ve
terbiyeleri aynıydı, inançlara ve büyüklere karşı o da saygılıydı. Evlilikleri süresince alıştı Anhegger’e. Hem
eşiydi, hem de ağabeyi… (Cumhuriyet Dergi, 1995). Evlilikleri süresince çocuk da istememişlerdi. Zira
çocuk yapmak istediklerinin önünde bir engel olacaktı (Cumhuriyet Dergi, 1995).
Aralarında hiç kültür anlaşmazlığının olmadığı şu sözleriyle açıklar: “Nasıl olsun ki? Yaşamını paylaştığı kişi
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Türkleşen bir Alman”. Din konusu gibi çok temel şeylerin dahi aralarında sorun olmadığını dile getirir
(Çandar, 2003). Robert’in babası öldükten sonra evini aldıklarını, evinden kilim, cam eşya, kaftan /fes gibi
antikalarla doludur, bunları yaşatmayı sever. Antikalar Robert’in babasından kalır. Folklorik şeylerle evleri
müze haline gelir.
Eşiyle yurt dışında yaşam deneyimini de paylaşır Mualla. 1969 yılında eşinin Hollanda’da Goethe
Enstitüsü’nün başına getirilmiş olması nedeniyle beş yıl orada kaldıklarını belirtir (Çandar, 2003).
Hollanda’da yaşarken radyolarda, üniversitelerde konferanslar verdiğini, bunların “Cumhuriyet Dönemi
Türkiyesi’nde Kadın” gibi konularda olduğunu söyler (Çandar, 2003). Diğer taraftan yandan ücretsiz izin
alamadığı için Türkiye’ye gelip gittiğini, bu süreçte Siyavuşpaşa Köşkü ile Emirgan Yalısı’nı tamamladığını
belirtir. Yurt dışındayken bile boş durmayan Mualla Eyüpoğlu Anhegger, yurt içinde de görevlerini
aksatmadan yürütür. Ancak, daha sonra yurt dışına habersiz çıkması gerekçe gösterilerek maaşı kesilir ve
görevinden azledilir. Abisi Bedri Rahmi’yi kaybettiği 1975 yılında Amsterdam dönemi bitmiş ve İstanbul’a
geri dönmüşlerdir. Yeniden göreve atanmak ister ve bu defa Röleve bölümüne getirilir (Çandar, 2003).
Bu dönemde Ayasofya Türbelerinin onarımına başlar ve 1983 yılında emekli olana kadar bu çalışmalar
devam eder. Emekli olduktan sonra da sosyal yaşantısı aynı tempoda devam eder. 1990’lı yılların başında
eşi kalbinden rahatsızlanır, kalbine takılan pille yıllarca yaşamasına rağmen sonrasında iki kanser
ameliyatı geçirir. Bu süreçte, tedavi için Amsterdam’a gidiş-gelişler başlar ancak eşi bir türlü eski
sağlığına kavuşamaz, 2001 yılında vefat eder. Bu ölüm karşısında, sık sık toparlanmakta zorlandığını dile
getirir. Ve eşinin ölümünden sekiz yıl sonra kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında İstanbul’da hayata veda
eder.
Sonuç ve Öneriler
Ömrünü ülkesine adamış Cumhuriyet kadınının hikâyesidir onun hayat öyküsü. Cumhuriyet reformlarının
yarattığı fırsatları tam anlamıyla değerlendirmesini bilen bir kadındır Mualla Eyüpoğlu Anhegger. Cinsel
kimlik yerine toplumsal kimliğiyle ön plana çıkmayı başarmış bir bilim insanıdır O. Mesleki, entelektüel ve
sosyal kimliklerini güçlendirmeye çalışmış, geleneksel ‘evde oturan kadın’ imgesini yıkacak şekilde
kendisini kamusal alanda erkeklerle eşit olduğunu göstermiştir. Aslında yaşam öyküsü ile her şeyden
önce insan olarak değer görebilme, ardından cins ayrımı yapılmaksızın toplumun bir parçası olarak
kamusal alanda yer alabilme ve toplumsal konumunu daha yüksek bir seviyeye getirebilme hedeflerine
ulaşmış bir kadının yaşam serüveni anlatılmak istenmiştir.
Toplumsal görevleri üstlenme noktasında aktif bir rol oynadığı görülmektedir. Kamu yararına dönük
emek harcadığı çok açıktır. Özellikle köy enstitülerine harcadığı emekle anılmayı hak eder. Mesleğinin
yaklaşık ilk beş yılında kendisi için de okul olan köy enstitülerinden edindiği tecrübe ve ardından
arkeolojik alanlarda yaptığı kazılarla, sonraki otuz yılını vereceği koruma işlerini gerçekleştirmiştir. Bir
bakıma köy enstitüleri ile geleceği inşa ederken, restorasyonlarla geçmişi korumuştur.
Cinsiyete dayalı ayrımcılığın yapılmadığı bir aile içinde büyümüştür. Günümüzde kültürel değerler ile kız
ve erkek çocuklar farklı yönlendirilerek sonuçta toplumsal cinsiyet eşitsizliğine onay veren kadınlar ve
erkekler yetiştirilmekte; toplumun kadına biçtiği rol ve beklentiler, eğitim, evlilik ve çalışma gibi hayatını
etkileyecek konularda karar verme ve kararlarını uygulamalarını büyük ölçüde engellemektedir. Oysa bu
engellerin ailenin bilgi, görgü, tutum ve yaklaşımı ile ne denli bertaraf edilebileceği aşikârdır. Pozitif
bilime yapılan yatırım ve akılcı eğitimlerle birlikte kız-erkek ayrımı yapılmaksızın aile bağlarının sevgi ve
saygı temelinde güçlü olduğu bir aile ortamında yetiştirilen Mualla Eyüpoğlu Anhegger’in
çocukluğundan-ölümüne dair yaşam öyküsünde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlerini görmek mümkün
olmuştur.
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