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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, 
bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin 
sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası 
telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara 
aittir. 
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EDİTÖRDEN 

13. yüzyılın ilk yarısında Moğol istilası yada farklı nedenlerden dolayı 
Horasan’dan Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri, Türkiye Selçukluları 
döneminde adından en çok bahsedilen topluluk olmuştur. Bir Horasan 
Ereni olan Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed Yesevî mürididir. Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında büyük hizmetleri olan, Horasan 
Erenleri arasında Hacı Bektâş-ı Velî çok önemli bir yer tutar. 
Bugün Hacı Bektâş-ı Velî hakkında edindiğimiz bilgilerin çoğu Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin müridleri tarafından bir araya getirilmiş 
menkıbelerden oluşan Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi’dir. Asıl adı 
Muhammed Bektaş olup, ana kaynaklarda, vakfiyelerde Hacı Bektâş 
olarak zikredilmiştir. Hünkar lakabı daha çok Bektaşî kaynaklarında 
görülmektedir.  
Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşilik 
araştırmalarında asli kaynaktır ve tarihi bakımından değerli bilgiler 
içerir. George Jacob’tan itibaren pek çok araştırmacı Velâyâtname 

üzerine çalışmıştır. Bu çalışmalardan ilki Erich Gross tarafından 
Almanca yapılan tercümedir. Daha sonra Sefer Aytekin bu mensur 
yazma eser üzerine yaptığı çalışmayı üç cilt olarak yayınlamıştır. 
Abdülbaki Gölpınarlı, bu nüshayı esas alıp tıpkıbasımı ile birlikte 

1958 yılında yayına hazırlamıştır 
Hacı Bektâş-ı Velî bir çok eren gibi Hz Muhammed’in soyundan 
gelmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî araştırmalarına büyük emeği geçen 
Bedri Noyan’a göre; Hacı Bektâş-ı Velî Nişabur’da doğdu. Baba adı 
İbrahim, ana adı Hateme Hatun, doğum tarihi 1248 olup, 92 yaşında 
1337 yılında vefat etmiştir. Genel olarak kaynaklarda verilen doğum 
tarihlerinin 1209-1248 arası, vefât tarihlerinin de 1270-1337 arası 
olduğu görülmektedir. Bu durum Hacı Bektâş-ı Velî'nin 13. yüzyılın 
ikinci yarısında yaşamış olduğunu kesinleştirmektedir. Yine 

Velâyetnâme'de adı geçen Hacım Sultan, Seyyir Mahmud-ı Hayrânî,  
Mevlâna, Nureddin b. Cebe gibi bir çok zatın 13. Yüzyılın ikinci 
yarısı yaşadığı bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak, Hacı Bektâş-ı 
Velî’nin de bu dönemde yaşadığı bilinmektedir 
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Hacı Bektâş-ı Velî, Büyük Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış 
dönemin sayılı kültür merkezlerinden olan Nişabur’da doğmuştur. 
Nişabur ve çevresi bu dönemde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu bir 
bölgeydi. Bir Türkmen piri olan Ahmed Yesevî’nin kurduğu Yesevîlik 
tarikatı bir gelişim içerisinde olup, yayılım göstermekteydi. Hacı 
Bektâş-ı Velî bu kültürel ortamda büyümüş, Farsça ve Arapça’yı çok 
iyi öğrenmiştir.  
Hacı Bektâş-ı Velî’nin Anadolu’ya geldiği sıralarda bir taraftan 

Selçukluların taht kavgaları, diğer taraftan Moğol istilası altında olan 
ülke, siyasi ve ekonomik bir buhran içerisindeydi. Hacı Bektâş-ı Velî 
böyle bir ortamda Nevşehir’e gelerek, buradaki Hristiyanlık 
merkezine karşı Türk birlik ve beraberliğini sağlamak, Anadolu’yu 
Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için Türk halkına öncülük ederek 
çaba sarf etmiştir 
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde  bulunan külliye, Hacı Bektâş-ı 
Velî’nin  türbesi etrafında kurulmuştur. Sulucakarahöyük’ e geldikten 
sonra burada Hacı Bektâş-ı Velî’nin, küçük bir tekke kurduğu 
bilinmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî türbesinin 1582 yılında Yasinabud 
Livası Emiri Murad bin Adullah tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.  
Hacı Bektâş-ı Velî’nin bir çok eseri olduğu bilinmektedir. Bu eserlerin 

bazılarının sadece ismi zikredilmiş olup, eserler kayıptır. Yayınlanmış 
olan eserlerin de ona ait olduğu konusunda kesin bir tarihi belge 
mevcut değildir. Makâlât, Şathiye, Fevaid,  Makâlât-ı gaybiyye 
Kelimat-ı Ayniyye, Hurdaname, Fatiha Tefsiri, Uss-ül Hakika, 

Besmele Tefsiri bilinen eserleridir.  

Hacı Bektâş-ı Velî gönülleri savaşarak, korkutarak değil, fethederek 
kazanmayı başarmıştır. “Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile 
ahiret işine” diyen Hacı Bektâş-ı Velî’nin felsefesi, sevgi ve çalışmak 
üzerinedir. Hacı Bektâş-ı Velî sade ve basit bir yaşamı prensip 
edinerek, haramdan sakınma, kul hakkı, zulüm, gönül incitme 
konularına ikaz ederek, toplumsal yardımlaşmayı, dayanışmayı, barışı, 
adaleti yaymaya özen göstermiş, tembelliği karalayarak, tasavvufun 
inceliklerini halka işlemeye çalışmıştır. İnsanlara kendi yaşam tarzı ile 
örnek olarak Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Allah 
yolunda çalışmıştır. 
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Hacı Bektâş-ı Velî, insan sevgisini temel alarak din ve vatan sevgisi 

üzerinde durmuştur. Mü’min olmayanlara İslamiyeti sevdirmek adına 
hoşgörü ile yaklaşıp, Ehl-i Beyt sevgisi ve İslamiyet’i sevgisi 
aşılamıştır. Bu hoşgörü yaklaşımını sadece Müslümanlara değil tüm 
inanç mensuplarına göstermiştir.  
“İncinsen de incitme, düşmanın dahi insan olduğunu unutma, yetmiş 
iki milleti bir gör’’ sözlerinde evrensel hoşgörü anlayışı açıkca 
görülmektedir. 
Dua, ilahi ve nefeslerin anlaşılır ve sade bir Türkçe ile okunmasına 
önem vermiş, Türk dilinin korunmasına özen göstermiştir. Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin  büyük bir karamsarlık içinde olan Anadolu halkına 
özlü sözleri ve şiirleri ile manevi destek olduğu bilinmektedir. Şiir ve 
özlü sözlerinde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. 
Hacı Bektâş-ı Velî’yi bir gönül filozofu ve antropolog olarakta 
niteleyebiliriz. Dış görünüşten çok iç güzelliğine önem veren Bektâş-ı 
Velî , insanı; "bilen, çalışan, inanan ” bir varlık olarak ele almıştır. 
İnsanlığa giden yola ışık tutmuş,Türk-îslâm kültür hayatına büyük 
hizmetleri geçmiş büyük bir Hak dostudur. 
Hacı Bektâş-ı Velî, Türkiye’de hangi dinden yada kültür çevresinden 
olursa olsun her zihinde olumlu çağrışımlar uyandıran bilinen bir 
isimdir. 1964 yılından bu yana Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektâş-ı 
Velî’yi anma etkinlikleri ile yılda en az bir kez de olsa gündemde 
adını duyurmaktadır. Bunun yanında Türkiye sınırları dışında 
Balkanlar, Yunanistan, Makedonya, Gül Baba Türbesi’nin bulunduğu 
Macaristan, Kosova, Bosna, Arnavutluk, Budapeşte’de saygı ile anılan 
bir zattır. Hacı Bektâş-ı Velî’nin şöhreti Azerbaycan ve İran sınırını 
aşmış bulunmaktadır.  
Hacı Bektâş-ı Velî’nin kurduğu tarikat 14. yüzyılda kuruluş 
bütünlüğüne ulaşıp, 16. yüzyıl başlarında büyüyerek, genişlemeye 
başlamıştır. Bu tarikat, kökten değişimci bir evrimi günümüze taşı-
mayı başarmıştır Tarih boyunca oynadığı siyasî roller, kültür 
hayatındaki yeri, sosyal ve iktisadî yapısı, sanat ve edebiyatı ile etkili 
imajını koruyan Bektaşilik en çok ilgi çeken ve araştırılan 
tarikatlardan biri olmuştur. Georg Jacob’un Beiträge zur Kenntnis des 
Derwischordens der Bektaschis ve Die Bektaschijje in ihrem 
Verhältnis zu Verwandten Ercheinungen başlıklı kitapları ve Clément 
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Huart’ın “Les Dervisches Bektachis” başlıklı makalesi ile Bektaşilik, 
Avrupa’da da tanınmaya başlamıştır. 
Bektaşilik, Osmanlı padişahlarının da saygı ve sevgisini kazanmıştır. 
Hacı Bektâş-ı Velî’nin adını yaşatmak isteyen hükümdarlar, Hacı 
Bektâş-ı Velî’yi kendilerine manevi bir koruyucu görerek, Yeniçeri 
Ocağı’na O’nu pir seçmişlerdir. 
Işığını günümüze kadar yansıtan, ideolojisi gün geçtikçe daha da 

değerlenip evrenselleşen Hacı Bektâş-ı Velî’’nin, anısına ışık tutmak 
dileğimizle akademik alanda hazırlamış olduğumuz Hacı Bektâş-ı Velî 
Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VIII başlıklı bu 
kitapta, emek katkı ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer 
akademisyenlerimize, doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na 
teşekkürlerimi sunarım. 
Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini 
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 
Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve 
Sayın İbrahim Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, 
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. 
Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, arslanlarla ceylanlar, 
dosttur kucağımızda. 

Hacı Bektâş-ı Velî 
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Bu eseri, Merhum Öğr. Gör. Hacı Ali Şahin’in Aziz hatırasına 

İthaf ediyorum... 
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GİRİŞ 

İslam dininin hükümlerini büyük bir itina ile yerine getirmeye 

çalışanlara “abid” ve “zahid” denirken, 8. yüzyıldan itibaren Ehl-i 

sünnet seçkinlerinin her an Allah ile birlikte olma isteği ve gafletten 

kaçınma çabalarına “tasavvuf”, tasavvufu yaşam tarzı haline getiren 

kimselere  “mutasavvıf”, “ehl-i tasavvuf” denilmiştir.  

İlk sıralar Batı literatüründe tasavvuf; bir dinin ruhanî, derunî yönünü 

belirten “mistisizm” diye tanımlamış, ancak mistisizm ile arada 

belirgin farklar tespit edilince “sufizm” kelimesi ön plana çıkmış ve 

tasavvuf kavramı kullanılmamıştır. René Guénon; tasavvufun, bir 

rehber (mürşid, şeyh) liderliğinde yaşanması, rehberlerin Hz. 

Peygamber’e kadar silsileleri olması, insanların kendi anlayışına 

uygun bulduğu rehberi öncü seçebilmesi, tasavvufun kendine özel 

erkân, edep, zikir vb. özellikleri olması ile mistisizmden tamamen 

farklı olduğunu ortaya koymuştur. Tasavvuf tanımı yapılırken; Allah 

ile kulun ilişkilerini, kulun diğer insanlarla olan ilişkilerini, kitap ve 

sünnet ilmini, kalp temizliği, güzel ahlak ve nefis terbiyesi ile ilgili 

yaklaşık 1000’e yakın tanım olduğu tahmin edilmektedir (Öngören, 

2011, s.119). 

 “Eren” kelimesi Eski Türkçe’de er kelimesinin çoğuludur, en eki 

zamanla çoğul eki olma özelliğini kaybetmiş ve eren tekil bir kelime 

olarak kullanılmaya başlamıştır. “er” ve “eren” Farsça’da “merd”, 

“civanmerd” Arapça’da “âdem”, “recül”, “fetâ” kelimelerinin karşılığı 

olup, yiğit, ermiş, şeyh, kahraman, tecrübeli kişi, erkek manasına 

gelir.  Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bu kelimeler sözlük anlamında 



18 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

kullanmış olup, bazı erler iyi davranışlarından dolayı övülmüştür. 

Farsça “merd-i Hudâ”, “merdân-ı Hudâ”, Arapça “ricâlullah” olarak 

kullanılan çoğul tamlamalar, Türkçe’de Allah adamı, er, erenler, eren, 

Hak erleri, Hak erenler gibi ifadelere karşılık gelir.  

Türk tasavvuf ve kültüründe er ve eren kelimeleri “veli” manasında 

kullanıldığı zaman, Kur’an-ı Kerim’de geçen “fetâ” “recül” 

kelimelerini karşılar. Bu insanlar insân-ı kâmil olarak kabul edilir ve 

halk tarafından saygı gösterilir. Bu manada er ve eren kişiler Allah 

dostu olup, cömert, fedakar ve insanlara rehber olabilecek faziletli 

kişilerdir.  

Yûnus Emre’ye göre Erenler;  

“himmeti sıkıntıda kalanların imdadına yetişir. Mübarek nefesleri 

kendilerine inananların hallerini değiştirir, onlara yeni bir hayat 

bahşeder, iksir gibi bakırı altın yapar, sohbetleri mârifeti arttırır. 

Onların nuru ile şereflenmek, kendilerinden nasip almak başlı başına 

bir saadettir.”  

Özellikle Bektaşiler ve Mevleviler tasavvuf rehberlerini “Nazarım, 

Nazarlarım”, “Erenler, Erenlerim” diye adlandırmışlardır  (Uludağ, 

1995, s.294-295).   

Asr-ı saâdet’ (Hz. Muhammed dönemi) ten bu yana zikir silsilesi 

çerçevesinde farklı adlar altında tasavvufi topluluklar ve bu 

toplulukların farklı şubelere bölünen kolları Türk ve İslam dünyasının 

tüm coğrafyasına yayılmıştır. Ahmed Yesevî’ye bağlı olanlar 

“Yeseviyye”, Hacı Bektâş-ı Velî’ye bağlı olanlar “Bektaşîlik”, 
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Bahâeddin Nakşibend’e bağlı olanlar “Nakşibendiyye”, Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’ye bağlı olanlar Mevleviyye, Hacı Bayrâm-ı 

Velî’ye bağlı olanlar  Bayramiyye  vb. olarak adlandırılmaktadır 

(Öngören, 2011, s.123).  

Horasan Erenleri 

Erenler; “Horasan Erenleri”, “Rum Erenleri”  gibi ait olduğu bölgeye 

göre adlandırılırlar  (Uludağ, 1995, s.294-295). Ahmed Yesevî’ye 

bağlı Erenler için “Horosan Erenleri” tabiri kullanılmıştır. Horasan 

Erenlerin bilgiye ulaşma yolu sözlü bilgiyi öğrenmeye dayanır. Sözlü 

bilgiyi kavrama müridlikten geçer.  Mürid (çırak) dinler, dinlediğini 

tekrarlar ve hamlıktan pişmeye, yanmaya erişme, olgunlaşma en 

sonunda ortak geçmişe tek bedende olarak, yeniden katılmaktadır 

(Alşan, 2012, s.32).  

Pîr-i Türkistan olarak bilinen Ahmed Yesevî, Orta Asya Türklerinin 

dinî ve tasavvufî hayatında derin izler bırakmış, mutasavvıf, şair ve 

Yeseviyye tarikatının kurucusudur. Hayatı hakkında yok denecek 

kadar az bir literatüre sahibiz. Mevcut belgelerde menkıbelerle 

karışmış durumdadır. “Divan-ı Hikmet” ve şahsı ile alakalı tarihi 

belgelerden efsanevide olsa kişiliği ve hayatı hakkında bir takım 

çıkarımlar elde edilmektedir. Orta Asya’da, Maverahünnehir ve 

Anadolu’da Ahmed Yesevî izinde giden ve kendini onun neslinden 

sayan, adını günümüze kadar taşımış pek çok değerli şahsiyet 

görülmektedir (Eraslan, 1989, s.159). Rivayete göre kendisine bağlı 

olan müridlerin 12.000’i kendi bölgesinde, 99.000’i uzak ülkelerdedir.  
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Anadolu’ya gelen Horasan Erenlerinden bazıları; Kırım ve  

Balkanlarda Sarı Saltık, Bursa’da Geyikli  Baba, Niyâzabad’da Avşar 

Baba, Zile’de Şeyh Nusret, Karadeniz-Batova’da Akyazılı, 

Merzifon’da Pır Dede, Tokatta Gajgaj Dede, Filibe yolu üzeri 

Adatepe’de Kıdemli Baba Sultan, Unkapanı’nda Horaz Dede, 

Bigadiç’te Barak Emre, Bozok sancağı civarında Osman Dede, 

İstanbul’da Karaca Ahmet, Karamanda Yunus Emre,  

Sulucakarahöyük’te Hacı Bektâş-ı Velî, Konya’da Mevlânâ, 

Kayseri’de Ahî Evren Dede ve daha niceleridir  (Köprülü, 1976, s.46). 

13. yüzyılın ilk yarısında  Moğol istilası yada farklı nedenlerden 

dolayı Horasan’dan Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri, Türkiye 

Selçukluları döneminde adından en çok bahsedilen topluluk olmuştur. 

Konya’da Mevlârıâ’nın saray idarecilerine hoşgörü telkinleri, Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin halkın arasına girerek, şiir, musiki ile gündelik 

yaşamlarındaki sorunları ile ilgilenmesi, Ahî Evren’in esnaf ve 

zanâatkarları bir çatı altına toplayıp sorunları ile ilgilenmesi, üretici ve 

tüketici çıkarlarını koruması, Anadolu’da göçebe ve yerleşik halka 

ilham ve güç kaynağı olmuştur. Nitekim, Hacı Bektâş-ı Velî ve Ahî 

Evren’in Kırşehir’in ileri gelenleri ile iletişim içinde olduğu Eflâkî’nin 

eserinde ve Velâyetnâmede yer almaktadır (Alşan, 2012, s.239) 

Evliya Çelebi’nin Künhü’l Ahbar ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi 

kitaplarından anlaşıldığı üzere Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed Yesevî’nin 

mürididir. Bu durumu Aşıkpaşazâde’nin verdiği bilgilerde 

onaylamaktadır (Köprülü, 1976, s.46). Yine Hacım Sultan (Bektâş-ı 

Velî’nin müridi) Velâyetnâmesî’ne göre bir Horasan Ereni olan Hacı 
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Bektâş-ı Velî, Ahmed Yesevî mürididir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve 

İslâmlaşmasında büyük hizmetleri olan, Horasan Erenleri arasında 

Hacı Bektâş-ı Velî çok önemli bir yer tutar (Alşan, 2012, s.32). 

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi  

Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatı hakkında yok denecek kadar az bilgiye 

sahibiz. Bazı menkîbelerin de (din büyüklerini anlatan hikaye) 

birbirleri ile ve gerçekle taban tabana zıt rivayetlerle örülü, olduğu 

görülmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî hakkında bilgi veren en eski 

kayıtlar, vefatından ortalama iki yüzyıl sonra öğrencileri tarafından 

kaleme alınan Velâyetnamelerdir. Bu Velâyetnameler tarihi belge 

niteliğini yansıtmamakla beraber O’nu yücelten ve olağanüstü 

gösteren kayıtlardır (Fığlalı, 1996, s.317).  

Hacı Bektâş-ı Velî hakkında bilgi veren kaynaklardan ilki 14. yüzyılın 

önemli sufilerinden Aşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi’nin Menakıbü’l-

Kudsiyye fî Menasıbi’l-Ünsiyye adlı eseridir. Bu eserde Hacı Bektâş-ı 

Velî’nin sadece ismi geçmektedir. Elvan Çelebi, Selçuklu yönetimine 

karşı 1240 yılında Babaî İsyanı hareketini gerçekleştiren,  Vefaî şeyhi 

Baba İlyas-ı Horasanî’nin torunudur. Vefaî şeyhi Baba, Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin de şeyhi olarak bilinmektedir. Elvan Çelebi, bu eserinde daha 

çok Babailer tarikatı ve isyandan menkıbevi bir şekilde bahsetmiştir.   

Hacı Bektâş-ı Velî hakkında bilgi içeren ikinci eser, 14. Yüzyılda 

Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’nin buyruğu 

üzerine Ahmed Eflakî adlı bir Mevlevî tarafından kaleme alınan 

Menakıbu’l-Arifin isimli Farsça eserdir (Kardaş, 2018, 19-20). 
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Bugün Hacı Bektâş-ı Velî hakkında edindiğimiz bilgilerin çoğu Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin müridleri tarafından bir araya getirilmiş 

menkıbelerden oluşan Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi’dir. 

Vilayetname-i Hacı Bektaş Velî-i Horasânî ve Menakıb-ı Hünkâr Hacı 

Bektaş-ı Velî  gibi isimlerle de bilinir. 15. Yüzyılın son çeyreğinde 

kaleme alındığı tahmin edilen eldeki en eski nüshası 1624 yılında 

kopya edilmiştir.  

Velâyâtnameler içinde en fazla nüshaya sahip olan eserde  Hacı 

Bektaş-ı Veli hakkındaki rivayetler mevcuttur. Velâyâtname’nin 

mensur ve manzum nüshaları hakkında çalışma yapan araştırmacılar 

nüshaların yazarı olarak Süflî Derviş mahlası ile bilinen Musa b. 

Ali’yi ve 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyıl başlarında yaşamış olan 

Firdevsî-i Tavîl’i (Uzun Firdevsî) kabul etmişlerdir. Bazı 

araştırmacılar da mensur ve manzum nüshalarından  her iki tip 

Velâyâtname yazarının Uzun Firdevsî olduğu üzerinde birleşmiştir. 

Velâyâtname’nin yazılış tarihi konusunda çeşitli tahminler olmaklar 

beraber, eserin içeriğine bakıldığı zaman Abdülbaki Gölpınarlı’nın 

1481-1501 yılları arasında yazılmış olabileceği şeklindeki tahmini 

büyük ölçüde geçerlilik kazanmıştır. Manzum velayetnamelerin tarih 

olarak en eskisi Uzun Firdevsî’ye ait olanıdır (Kardaş, 2019, 107). 

Aynı yüzyıldan bir başka kaynak ise Nefehatü’l-Üns min Hazarati’l-

Kuds’tur.  İranlı mutasavvıf Abdurrahman-ı Camî  tarafından kaleme 

alınmıştır. Aynı dönemde Lamii Çelebi tarafından bazı eklemelerle 

Terceme-i Nefehat başlığı ile tercümesi hazırlanmıştır. Eserde Hacı 
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Bektâş-ı Velî’den keramet sahibi, Kırşehir bektaşı, ünlü bir Anadolu 

evliyası olarak bahsedilmiştir (Kardaş, 2018, 19-20). 

Bir diğer kaynak Baba İlyas-ı Horasanî’n ailesine mensup, sufi bir 

tarihçi olan Âşık Paşazade tarafından 16. Yüzyıl başında kaleme 

alınan ve Âşık Paşazade Tarihi olarak da bilinen, Tevarih-i Al-i 

Osman adlı eserdir (Kardaş, 2018, 19-20; Fığlalı, 1996, s.317-323). 

16. Yüzyılda Taşköprülüzade Ahmed’in eş-Şakayıku’n-Numaniyye 

adlı eseri, Osmanlı alim ve büyük mutasavvuflarının biyoğrafisini 

konu edinen biyografik bir çalışmadır. Bu çalışmada diğer kaynakların 

aksine Hacı Bektâş-ı Velî Ehl-i Sünnet’e mensup bir evliya olarak 

yazılmıştır.  

Yine 1504 yılında Lokmanî Dede tarafından kaleme alınan Risale-i 

Sipehsalar ile Menakıbu’l-Arifîn başlıklı eserin Türkçe’ye çevrilmesi 

ile oluşturulan Menakıb-ı Mevlana başlıklı çalışmada, Horasan şahı, 

dervişlerin tacı ve âşıkların ruhu gibi sıfatlarla anılan Hacı Bektaş’ın, 

bir dervişini Konya’ya Mevlana’ya gönderdiğinden bahsedilmiştir  

(Kardaş, 2018, s.19-20). 

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşilik 

araştırmalarında asli kaynaktır ve tarihi bakımından değerli bilgiler 

içerir. George Jacob’tan itibaren pek çok araştırmacı Velâyâtname 

üzerine çalışmıştır. Bu çalışmalardan ilki Erich Gross tarafından 

Almanca yapılan tercümedir. Daha sonra Sefer Aytekin bu mensur 

yazma  eser üzerine yaptığı çalışmayı üç cilt olarak yayınlamıştır. 

Abdülbaki Gölpınarlı, bu nüshayı esas alıp tıpkıbasımı ile birlikte 



24 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

1958 yılında yayına hazırlamıştır (Kardaş, 2019, s.107; Ocak, 1996a, 

s.472).  

Hamiye Duran, Hacı Bektaş Velî’nin Velâyetnâmesi ve 

Velâyetnâme’de Geçen Keramet Motifleri adlı doktora tezi hazırlamış, 

daha sonra bu çalışmasını kitap olarak yayımlatmıştır. Yine Dursun 

Gümüşoğlu, Esat Korkmaz Velâyetnâme üzerine çalışan isimlerdir. 

Uzun Firdevsî’nin yazdığı Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyâtnamesi 

ilk olarak Bedri Noyan tarafından yayımlanmış, daha sonra eser 

üzerine Cemil Cihan Macit, Yüksek Lisans Tezi hazırlamıştır. Bu eser 

üzerine daha sonra  M. Fatih Köksal tenkitli metin yayımlamıştır.  

19. Yüzyılda Ali Nihanî b. Mehmed Tevfîk Yozgadî manzum 

Velâyetnâme yazarlarından biridir. Bu çalışma Orhan Kurtoğlu 

tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. Yine bu eser üzerine Sedat 

Kardaş tarafından doktora tezi hazırlanmış ve daha sonra kitap olarak 

yayımlanmıştır (Kardaş, 2019, s.107). 

Biyografisi Hakkında 

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi’ne göre  annesi Şeyh Ahmet 

isminde Nişaburlu bir alimin kızı olan Hatem (Hatme) olup, babası 

Horasan hükümdarı İbrahim es-Sânî Seyyid Muhammed’dir. 

Velâyâtname’de baba tarafı Hz. Ali soyağacına dayandırılmaktadır  

(Fığlalı, 1996, s.317-319). 
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Hacı Bektâş-ı Velî “seyyid”1 olup, Mûsâ Kâzım, Ca'fer Sâdık, 

Muhammed Bâkır, Zeynel-âbidin, Hüseyin, Ali ve Fatıma yoluyla, 

Peygamber soyundan gelmektedir.Yedinci İmam'dan başlayan soy 

ağacı şöyle gösterilmektedir (Mélıkoff, 2010, s.113-114) : Mûsâ 

Kâzım / İbrâhim Mükerrem el-Mücâb / Musâ-i Sâni/lbrâhim-i 

Sâni(Seyyid Muhammed) / Hacı Bektaş-ı Veli  

Hacı Bektâş-ı Velî’nin “seyyid” olması Bektaşiler için çok önemli bir 

husustur. Velâyetnâme’ye göre Lokman Perende, ders vermek için 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanına gittiği zaman O’nun sağında ve solunda 

iki nûrânî zâtın oturduğunu, Lokman’ın odaya girer girmez bu nurların 

kaybolduğunu görür. Hacı Bektâş-ı Velî’ye onların kim olduğunu 

sorar ve cevaben; "Sağımda oturan iki cihan güneşi ceddim M 

uhammed Mustafa idi. Solumda oturan Tanrı Arslanı, mü'minlerin 

emiri Hz. Ali idi. Biri gelip zahir bilgisinden, öbürü bâtın bilgisinden 

bahsederler ve bana Kur'an-ı öğretirler" der (Fığlalı, 1996, s.319). 

Rivayete göre dedesi Musâ es-Sânî, 27 Safer 203/818 tarihinde şehit 

olan İmam Ali er- Rıza ile görüşmüştür. İmam Ali er- Rıza bu 

görüşme esnasında bardaktan şerbet içerken, ağzına alır almaz 

yeniden bardağa boşaltır. Ardından Musâ es-Sânî’nin karısı Zeynep 

Hatun bardaktaki şerbeti içer. Bundan sonra İbrahim es-Sânî dünyaya 

gelir. Atası İbrâhim el-M ucâb'a benzediği için bu adı verirler. 

 
1 Bu kelime anlam olarak, “şerefli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek” anlamına 
gelen “şerîf”  (çoğulu eşrâf, şürefâ) kelimesini karşılar ve  “Nesl-i pâk-i 

Muhammedî’ye mensup,  yüceltmiş olan” anlamına denk gelir. Hz. Peygamber’in 
Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan torunlarıyla, onların soyundan gelenler için unvan 
olarak kullanılmıştır (Küçükaşçı, 2009, s.40). 
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Asıl adı Muhammed Bektaş olup, ana kaynaklarda, vakfiyelerde Hacı 

Bektâş olarak zikredilmiştir. Hünkar lakabı daha çok Bektaşî 

kaynaklarında görülmektedir  (Fığlalı, 1996, s.317-319). Prof. Dr. 

Esad Coşan, “Bektaş” adınında lakap olduğunu, o dönemde asil ve 

âlim kişilere dini içerikli bir lakap vermenin gelenek olduğunu 

belirtmiştir. "Hacı" lâkabı ise, Velâyâtname'de yer alan rivayate göre; 

Hacı Bektâş-ı Velî hocası olan Lokman-ı Perende hacca gitmiş, 

Arafat’ta vakfeye geçildiği zaman arkadaşlarına; “bugün Arife bizim 

evde bişi pişirmişlerdir” demiştir. Bu durum  Hacı Bektâş-ı Velî’ye 

malûm olmuş ve evde pişen bişileri bir dakika içinde Arafat’a 

ulaştırmıştır.  Lokman-ı Perende haccı tamamlayıp Nişabur’a 

döndüğünde onu kutlamaya gelen halka ;"asıl Hacı olan Bektaş'tır, 

hepimiz onu kutlayalım" demişi ve onun kerâmet sahibi olduğunu 

halka duyurmuştur. Bundan sonra Bektâş-ı Velî, Hacı lakabını almıştır 

(Coşan, 1986, XXI ; Gölpınarlı,1958, s.5; Güzel, t.y.:  s.16, Fığlalı, 

1996, s.318 ). 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin doğum ve ölüm tarihi kesin net olmamakla 

beraber, incelenen kaynaklardan, yaşadığı dönem ve çevresi hakkında 

bilgilerine rahat ulaşılmaktadır. Eflâki’nin Menâkıbu'1-Arifin eserine 

göre; Hacı Bektâş, Baba Resûlullah (Baba İshak)'ın ünlü halifesidir. 

Aşıkpaşazade Tarihi'nde Hacı Bektâş-ı Velî’nin sadece 

seyahatnameleri yer alır. Hacı Bektâş-ı Velî’yi Taşköprüzâde Ahmed, 

Ey-şakâ-iku'n-Nu'mâniyyetî Devleti'1Osmaniyye başlıklı eserinde  I. 

Murad (1362-1389) dönemi âlimleri arasında, Tezkireci Ali, Künhü'1-

Ahbâr başlıklı eserinde Orhan Bey ( 1326-1362) dönemi alimleri 

arasında zikreder.  
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Yine  Velâyetnâme'de adı geçen Hacım Sultan, Seyyir Mahmud-ı 

Hayrânî,  Mevlâna, Nureddin b. Cebe gibi bir çok zatın 13. Yüzyılın 

ikinci yarısı yaşadığı bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak, Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin de bu dönemde yaşadığı bilinmektedir (Güzel, t.y.:  

s.15 ). Çünkü Hacı Bektâş-ı Velî’nin 1273 yılında  vefat eden 

Mevlânâ Celaleddin Rumî'nin çağdaşı olduğu Menâkıbu'l-Ârifîn' ve 

Velâyetnâme belirtilmiştir (Fığlalı, 1996, s.321). 

Kırşehir’de Şeyh Süleyman b. Hüseyin el-Mevlevî b. Şemseddin adlı 

kişi tarafından kurulmuş bir Mevlevî tekkesinin vakfiyesinde; ... fi 

nâhiyeti’l-Hâcc Bektaş kuddise sırruhû..” ve “.. ve’t- tahrîru fi evaili 

şehri Muharremi’l- harâm min şuhûri seneti seb’in ve tis’ine ve sitte-

mie..” yazılıdır. Bu yazıdada belirtilen tarih 697/1297 yılı Muharrem 

ayının ilk günleridir. Bu vakfın Hacı Bektâş-ı Velî’nin bölgesinde 

kurulmuş olması ve bu yazıda onun için “..  Kuddise sırrıhû..” 

ifadelerinin bulunması onun bu tarihte ölmüş olduğunu 

göstermektedir. 

Hacıbektaş İlçesi Halk Kütüphanesi’nde yer alan bir el yazması 

nüshada; “Hazîne-i celileden şeref-vürûd olan tomâr-ı kebirde 

muharrer olduğu üzere” yazar. Bu bilgi net bir bilgi olarak görülür ve  

bu durumda Hacı Bektâş-ı Velî’nin doğum tarihi 606/1209, ölüm 

tarihi 669/1270 olarak kabul edilmiştir (Gölpınarlı,1969, s.274; Coşan, 

1986, s.XXV; Yılmaz vd., 2007, s. 15). Yine bu kütüphanede 119 nolu 

Vilâyetnâme'de Silsilenâme'den aldığı belirtilen kayıtlara göre Hacı 

Bektâş-ı Velî, 1209 yılında doğmuş ve 63 yıl yaşamıştır. Vakıf 

kayıtlarına göre 690/ 1291 tarihinden önce vefat ettiği açıktır. Çünkü 
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Hicri 695 yılında yazılmış bu vakfiye de onun için merhum ifadesi 

kullanılmıştır (Güzel, t.y.:  s.15 ). 

John Kingsley Birge, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Yunus 

Emre Divanı'nın iç kapağındaki yazıyı yorumlamış ve buna göre Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin 1248 yılında doğduğunu, 128l yılında Horasan'dan 

Anadolu'ya geldiğini, 1337 yılında 92 yaşında vefat ettiğini 

belirtmiştir (Fığlalı, 1996, s.317-320).  

Hacı Bektâş-ı Velî bir çok eren gibi Hz Muhammed’in soyundan 

gelmektedir. Vilâyetnâme’ye göre Nişaburludur. Eflâkî’ye göre 

Horasanlıdır. Âşık Paşazâde de onun Horasan’dan geldiğini yazmıştır. 

Horasan kaydında O’nun Horasânîlerden, Melâmet erenlerinden 

olduğu geçmektedir (Gölpınarlı, 1969,  s.272). Hacı Bektâş-ı Velî 

araştırmaların büyük emeği geçen Bedri Noyan’a göre; Hacı Bektâş-ı 

Velî Nişabur’da doğdu. Baba adı İbrahim, ana adı Hateme Hatun, 

doğum tarihi 1248 olup, 92 yaşında 1337 yılında vefat etmiştir. Genel 

olarak kaynaklarda verilen doğum tarihlerinin 1209-1248 arası, vefât 

tarihlerinin de 1270-1337 arası olduğu görülmektedir. Bu durum Hacı 

Bektâş-ı Velî'nin 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olduğunu 

kesinleştirmektedir (Güzel, t.y.:  s.16 ).  

Hacı Bektâş-ı Velî, Büyük Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış 

dönemin sayılı kültür merkezlerinden olan Nişabur’da doğmuştur. 

Nişabur ve çevresi bu dönemde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu bir 

bölgeydi.  Bir Türkmen piri olan Ahmed Yesevî’nin kurduğu 

Yesevîlik tarikatı bir gelişim içerisinde olup, yayılım göstermekteydi. 
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Hacı Bektâş-ı Velî bu kültürel ortamda büyümüş, Farsça ve Arapça’yı 

çok iyi öğrenmiştir.  

Nişabur’da doğan ve aslen Horasan’lı olan Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed 

Yesevi dergahına üç yıl hizmet etmiştir. Daha sonra Velâyetnâme'ye 

göre Hacı Bektâş-ı Velî’ye Ahmed-i Yesevî; 

“"Müjde olsun ki; «Kutb’ul-aktâblık» şenindir; kırk yıl hükmün 

vardır. Şimdiye kadar bizim di, bundan sonra şenindir. Biz yokluk 

yurdunda eğlenmeyiz, ahirete gideriz. Var seni Rûm’a saldık, 

Sulucakarahöyüku sana yurt verdik, Rûm Abdallarına seni baş yaptık” 

demiştir.  

Bunun üzerine Hacı Bektâş-ı Velî ertesi günü güneş doğarken, 

Ahmed-i Yesevî’den izin alarak yola koyulmuştur. Bu bilgiler tarihi 

belgeler ile doğrulanabilmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî’nin Anadolu’ya 

hangi tarihte geçtiği kesin olmamakla beraber 1275-1280 yıllarında 

geçtiği tahmin edilmektedir. Nişabur’dan ayrılan Hacı Bektâş-ı Velî 

önce hacca doğru yol alır.  Necef’e ve Kerbelâ’ya uğrayarak hac 

görevini yerine getirir ve üç yıl Mekke’de kalır. Daha sonra Halep’e 

geçer ve kutsal yerleri ziyaret eder. Daha sonra Elbistan’da Ashâb-ı 

Kehf’e uğrar. Buradan Amasya, Kırşehir, Kayseri’ye , daha sonra 

Ürgüp’e gelerek Suluca Karahöyük’e yerleşir. Burası bugün Hacı 

Bektâş-ı Velî Köyü olarak bilinmektedir (Alşan, 2012, s.239-260).  

Aşıkpaşazade’nin yazmış olduğu Vekayinamesi’ne göre Hacı Bektâş-ı 

Velî kardeşi Mintaş ile beraber Horasan’dan Sivas’a gelerek, 1240 

yılında Babai ayaklanması liderlerinden öncülerinden biri ve 

tarihçinin atası olan Baba İlyas-ı Horasi'nin yanında yerlerini 
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almışlardır. Bu eserden Hacı Bektaş-ı Veli’nin kardeşi Menteş ile 

Horasan’dan gelerek, 1240 yılındaki Babaî ayaklanmasının öncüsü 

Baba İlyas’ın yanında yerlerini aldıkları belirtilmektedir (Kardaş, 

2018, 19-20; Fığlalı, 1996, s.317-323; Mélıkoff, 2010, s.99). Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin kardeşi Menteş Kayseri’den Sivas’a geçerken şehit 

olmuştur. Hacı Bektâş-ı Velî de bu olaydan sonra Kayseri’den Suluca 

Karahöyük’e gelmiştir (Gölpınarlı,1969, s.270; Alşan, 2012, s.240).  

1240 yılında Baba îshak tarafından düzenlenen Babai İsyanı Anadolu 

Selçuklu idaresi tarafından Kırşehir dolaylarında bastırılmış ele başları 

idam edilmiştir. Hacı Bektâş-ı Veli nin Babaî İsyanına, aktif olarak 

katıldığını belirten bazı kaynaklar mevcuttur. Ancak bu çok zayıf bir 

ihtimaldir. Çünkü böyle bir isyandan canını kurtarıp,  

Sulucakarahöyük gibi saldırıya açık bir bölgeye yerleşmesi ve burada 

serbest bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi zor bir ihtimaldir. 

Bunun yanısıra Hacı Bektâş-ı Veli’nin yaşamının ayrıntılı olarak ele 

alındığı Velâyetnâme’de böyle bilgi geçmemektedir. Ayrıca en büyük 

amacı; insanların manevıyatını yükseltmek, birlik ve beraberlik 

duygularını güçlendirmeye çalışmak olan ve zamanımıza kadar 

felsefesinin tesirleri büyüyerek devam eden bu büyük insanın böyle 

bir isyanda bulunması çokta akla yatkın değildir  (Alşan, 2012, s.240-

241). 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin Anadolu’ya geldiği sıralarda bir taraftan 

Selçukluların taht kavgaları,  diğer taraftan Moğol istilası altında olan 

ülke, siyasi ve ekonomik bir buhran içerisindeydi. Hacı Bektâş-ı Velî 

böyle bir ortamda Nevşehir’e gelerek, buradaki Hristiyanlık 
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merkezine karşı Türk birlik ve beraberliğini sağlamak, Anadolu’yu 

Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için Türk halkına öncülük ederek 

çaba sarf etmiştir (Alşan, 2012, s.260). 

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi 

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde  bulunan külliye, Hacı Bektâş-ı 

Velî’nin  türbesi etrafında kurulmuştur. Sulucakarahöyük’ e geldikten 

sonra burada Hacı Bektâş-ı Velî’nin, küçük bir tekke kurduğu 

bilinmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî türbesinin 1582 yılında Yasinabud 

Livası Emiri Murad bin Adullah tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 

Türbe, Hacı Bektâş Dergâhı’nın üçüncü avlusu olan Hazret 

Avlusu'nun giriş kapısının karşısında bulunmaktadır.  

Avlu kapısından sekiz merdiven aşağıya inilerek, merdivenin 

karşısından asıl binaya giriş yapılır. Buraya gelirken yolun iki 

kenarında Babagânın, Dede, Baba ve on iki tane mezarı vardır. Hacı 

Bektaş Türbesi içerisinde Kızılca Halvet (Çilehane) vardır.  Halvet 

kapısının karşısından “Kırklar Meydanına” girilir. Bu kapının sağ 

tarafında yatırın giriş kapısı vardır. "Gök eşik"ten içeri girilince, Hz. 

Pîr'in yüksek sandukası görülür. Türbede büyülü bir atmosfer ve 

kutsallık vardır (Güzel, t.y., s.18). 

13. ve 14. yüzyılda bu külliyenin Hrıstiyan turistler tarafından da 

ziyaret edilmesi ve türbeyi Aziz Haralambos’un makamı olarak 

belirtmeleri üzerine Batılı araştırmacılar bu külliyenin Aziz 

Haralambos (Charalambos) Manastırı’nın yerinde kurulduğunu öne 

sürmüş fakat doğruluğunu belgeleyememişlerdir. Kapadokya 

bölgesinde Bizans dönemine ait bir manastır kalıntısının üzerinde 
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kurmuş olması muhtemel olmakla beraber külliyenin Bizans mimarisi 

ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mimari yapısı tasarımı, girişinde 

kemerin üstünde yer alan stilize edilmiş çift başlı kartal kabartması ve 

külâhının eteğinde görülen taş süslemeleriyle tamamen Selçuklu 

üslûbunu yansıtmaktadır (Tanman, 1996, s.459). 

Eserleri  

Hacı Bektâş-ı Velî’nin bir çok eseri olduğu bilinmektedir. Bu eserlerin 

bazılarının sadece ismi zikredilmiş olup, eserler kayıptır (Yılmaz vd., 

2007, s. 17). Yayınlanmış olan eserlerin de ona ait olduğu konusunda 

kesin bir tarihi belge mevcut değildir (Kardaş, 2018, s.22). Makâlât, 

Şathiye, Fevaid,  Makâlât-ı gaybiyye Kelimat-ı Ayniyye, Hurdaname, 

Fatiha Tefsiri, Uss-ül Hakika, Besmele Tefsiri bilinen eserleridir.  

Hacı Bektâş-ı Velî’ye ithaf edilen şiirlerin O’nun nefes evladı olan 

İdrîs Hoca ile Hâtûn Ana soyundan gelen üç Bektâş Çelebî’den ilki 

olan Zekr-nûş Yûsuf Balî oğlu Bektâş Çelebi (1554-1580) ye ait 

olduğu tahmin edilmektedir (Noyan, 1995, 37-41; Kardaş, 2018, s.27, 

Alşan, 2012, s.273; Ocak,1996b, s.457). 

Makâlât: Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait olduğu tartışma meselesi olsada 

en ünlü eseridir. Eserde tarikatın dört kapısı olan tarikat, şeriat, 

hakikat ve marifet makamlarından yani kırk makamdan 

bahsetmektedir. Eserin ilk manzum tercümesi Hatipoğlu Muhammed 

tarafından 1409 yılında yazılmıştır. Genel olarak Hacı Bektâş-ı 

Velî’ye ait olduğu kabul edilen eser üzerinde Esad Çoşan, Aziz 

Yalçın, Ali Yılmaz vd., İsmail Kaygısız, Abdurrahman Güzel eser 

üzerinde çalışan isimlerdir (Kardaş, 2018, s.23). Eser üzerinde ilk 
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kapsamlı çalışma yapan Esad Coşan’dır. Coşan, Makâlât’ın manzum 

tercümesi üzerine bir doktora tezi hazırlamış, daha sonra mensur 

tercümesinin çeşitli nüshalarından ediyon-kritik yaparak doçentlik tezi 

hazırlamıştır. Arapça aslının iki nüshası vardır. Bunlardan biri M. 

Esad Coşan’ın özel kütüphanesinde, diğeri İstanbul Süleymaniye 

Kütüphanesi Denizli Bölümü 393/4 no. kayıtlı nüshadır. Ayrıca 

Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerinde mensur tercüme nüshalar vardır 

(Gölpınarlı,1969, s.272, Yılmaz vd., 2007, s.22-24; Alşan, 2012, 

s.273). 

Kitabü’l Fevaid: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

Bölümü, 55 no. da bu eserin Hacı Bektâş-ı Velî tarafından yazıldığı ve 

eser başlığının onun tarafından verildiği belirtilmektedir. Fuat 

Köprülü’nün 1922 yılında yayımladığı bir makalesinde  Farsça 

nüshaların iki nüshasını görüğünü belirtmiştir Fakat bu nüshaların 

özellikleri ve nerede oldukları hakkında bilgi vermemiştir. Eserde 

Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra yaşamış kimselerin sözlerinin olması, 

müstensihler (kopya eden) tarafından ilave yapılmış olabileceğini akla 

getirmektedir (Yılmaz vd., 2007, s.18; Kardaş, 2018, s.23, Alşan, 

2012, s.271). 

Prof. Dr. Esad Coşan, eser üzerinde çalışmış ve eserin Hacı Bektâş-ı 

Velî ile ilgili olduğu sonucuna varmıştır. Abdülbâki Gölpınarlı, bu 

eserin Hacı Bektâş-ı Velî'ye ait olmayıp, Mesnevî vb. gibi bazı 

tasavvufi eserlerin birleştirilerek yazıldığı kanaatindedir. Eser içerik 

olarak Makâlât ile  çok benzerlikler göstermektedir. İstanbul 

Üniversitesinde bulunan nüshada anlatım üçüncü şahıs ağzından 
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yazılmıştır. Eser Türkçe'ye çevrilmiş ve yayımlanmıştır (Güzel, t.y., 

s.18; Coşan,1986, s.XXXIX; Alşan, 2012, s.271-272; Fığlalı,1996, 

s.333-336). 

Fatiha Suresi Tefsiri: Bahâ Sa'id Bey'in verdiği bilgiye dayanarak, 

bu eserinden ilk kez Fuad Köprülü haber vermiştir. Bahâ Sa'id Bey bu 

eserin yanan Tire Kütüphanesi’nde olduğunu bildirmiştir. Esad 

Coşan’ın, Tire Kütüphanesine gittiğini, fakat eser ile ilgili herhangi bir 

kayıt bulamadığını belirtmiştir.  Mutasavvıfların Yasin-i Şerif,Fatiha 

vb. tefsirler yapmaları Hacı Bektâş-ı Velî’nin böyle bir eseri olmasını 

olanaklı kılmaktadır. Bu eser yakın zamanda Diyanet İşleri Bakanlığı 

tarafından, yazarı Hacı Bektâş-ı Velî olarak basılmış ve okurların 

dikkatine sunulmuştur.  

Besmele Şerhi: Hacı Bektâş-ı Velî bu eserinde hadis, ayet ve 

kıssalarla Besmele’nin anlam ve ruhunu yorumlamıştır. Türkçe 

kaleme alınan eserin bir nüshası Manisa Kütüphânesi’nde 

bulunmaktadır. Eser, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Besmele Tefsiri adıyla 

neşredilmiştir (Yılmaz vd., 2007, s.18; Güzel, t.y.: 19-20; Kardaş, 

2018, s.24, Alşan, 2012, s.273). 

Hacı Bektâş 'ın Nasihatleri: Hacı Bektâş-ı Velî’ye ait vasiyet ve 

nasihatlar Dedemoğlu tarafından "Akâid-i Tarikat"ı başlığında 

kaydedilmiştir. Hacıbektaş İlçesi Halk Kütüphanesi Ktp. no:29'da 

kayıtlıdır. Nasihatların "Mecmuatü'r-resâil" başlığındaki nüshası 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp.no: 891'de kayıtlıdır. Bu nüshanın 

eksik olduğu bilinmektedir. Bu nasihatnamelerin Hacı Bektâş-ı 
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Velî’ye ait olup olmadığı konusunda kesin bir tarihi kayıt mevcut 

değildir.  

Şathiyya: Bu eser hakkında A. Gölpınarlı Türk Ansiklopedisi’nin 

“Bektaş” maddesinde, Hacı Bektâş-ı Velî’nin iki sayfalık bir 

şathiyyası olduğu hakkında sınırlı bir bilgi vermiş, eserin olduğu yeri 

belirtmemiştir. Enverî mahlası Nakşî ve Hurufı olan bir müellif 

tarafından nesir ve nazım olarak, Tuhfetü's-Salikîn başlığında 

yorumlanmıştır. Eserin yeri bilinmemektedir (Alşan, 2012, s.272; 

Kardaş, 2018, s.25; Güzel, t.y.: 19-20). 

Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye : Eserin bir nüshası İran 

İslam Cumhuriyeti İslam Şûra Meclisi 1 nolu kütüphanede 3452 

numarada, Diğeri İstanbul Belediye Kütüphanesi Osman Nuri Ergün 

Yazmaları bölümünde 948/1 numarada bulunmaktadır. Eserin aslı 

Farsça olmakla beraber bilinen iki nüshası vardır. Eser tıpkıbasımı 

ilebirlikte  ilk kez  Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi 

tarafından yayınlanmıştır. 

Eser Shahram Bahadori Gharache tarafındanTürkçeye tercüme 

edilerek Vaktidolu tarafından Makalat-ı Gaybiyye, matbu nüshasının 

tıpkıbasımı ile hazırlanarak, Makalat adıyla Can Yayıncılık tarafından 

yayınlanmıştır.  

Hadis-i Erbain Şerhi : Bu eserin varlığı ilk kez Abdulbaki Gölpınarlı 

tarafından bildirilir. Hüseyin Özcan, British Museum Library’de 

Fatiha Tefsiri ile beraber bir nüshası bulmuştur. On dokuz varaktan 

oluşan bu nüshayı, Nurgül Özcan transkribe edilerek yayınlanmıştır. 
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Eserin başında: “Sultân el-Hacı Bektâşu’l-Horasânî rahmetullâhi 

aleyh ol dîn çera- ğı, îmân nurınun bağı, erenlerün turağı, şöyle beyan 

kılur kim” ifadesinin olması nedeniyle, eserin Hacı Bektaş-ı Veli’ye 

ait olduğu düşünülmektedir. 

 Üssü’l-Hakika : Bedri Noyan, Ali Naci Baykal Dedebaba’nın 

kendisine gönderdiği bir mektupta, Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait Üssü’l 

Hakika başlıklı bir eser olduğunu ve bu eserde Mevlana ile ilgili bir 

bölüm olduğundan bahsetmiştir. 

Hurdename: Bedri Noyan, Girit Kandiye Horasanlı Ali Baba Dergahı 

müridlerinden bir kişi tarafından yazılmış Erkan adlı bir yazmada, 

“İkrâr’ın Şartları” başlığı altında “Elhac Bektaş Veli 

Hurdenamesi’nde buyurur ki” cümlesinin yer aldığını belirtmektedir. 

Ancak söz konusu esere kayıp bir eserdir (Kardaş,2018, s.27). 

Hacı Bektâş-ı Velî Felsefesi 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin eserlerine ve hayatına baktığımızda ahlak ve 

maneviyat eğitiminin ön plana çıktığı görülmektedir. Hacı Bektâş-ı 

Velî şekilciliğe karşı olup; 

  “Harâret nârdadır sacda değildir Keramet baştadır tâçta değildir 

Her ne ararsan kendinde ara Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir’’ 

diyerek, önemli olan inanıyormuş gibi yapmak değil, gerçekten özde 

inanmanın ve ibadetin altını çizmiştir  (Bayar&Bayar,2014s.28-29). 

Hacı Bektâş-ı Velî sade ve basit bir yaşamı prensip edinerek, 

haramdan sakınma, kul hakkı, zulüm, gönül incitme konularına ikaz 

ederek, toplumsal yardımlaşmayı, dayanışmayı, barışı, adaleti 
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yaymaya özen göstermiş, tembelliği karalayarak, tasavvufun 

inceliklerini halka işlemeye çalışmıştır (Alşan, 2012, s.280-281). 

İnsanlara kendi yaşam tarzı ile örnek olarak Anadolu’nun Türkleşmesi 

ve İslamlaşması için Allah yolunda çalışmıştır (Yeşiltaş, 2011, s.252). 

Hacı Bektâş-ı Velî, insan sevgisini temel alarak din ve vatan sevgisi 

üzerinde durmuştur. Mü’min olmayanlara İslamiyeti sevdirmek adına 

hoşgörü ile yaklaşıp, Ehl-i Beyt sevgisi ve İslamiyet’i sevgisi 

aşılamıştır (Alşan, 2012, s.280-281). Bu hoşgörü yaklaşımını sadece 

Müslümanlara değil tüm inanç mensuplarına göstermiştir. ‘‘İncinsen 

de incitme, düşmanın dahi insan olduğunu unutma, yetmiş iki milleti 

bir gör’’ sözlerinde evrensel hoşgörü anlayışı açıkca görülmektedir 

(Bayar&Bayar, 2014, s.29). 

Hacı Bektâş-ı Velî gönülleri savaşarak, korkutarak değil, fethederek 

kazanmayı başarmıştır. “Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile 

ahiret işine” diyen Hacı Bektâş-ı Velî’nin felsefesi, sevgi ve çalışmak 

üzerinedir. Genel olarak İslam’da tembellik kabul edilebilir bir durum 

değildir. Hz. Muhammed’in, “elinizde bir fidan varsa kıyamet 

gününde bile dikiniz” sözünden anlaşılacağı üzere  hiç kimse, dünya 

işinden elini eteğini çekmemelidir. İslam dininde çalışmak en büyük 

ibadetlerden biridir. Hacı Bektâş-ı Velî’nin de gündüz tarlada gece 

Allah yolunda çalıştığı bilinmektedir. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin aile ve kadına özel önem verdiği, eski bir Türk 

inanışı olan “toprak ana, gök baba” anlayışından yola çıkarak, ailenin 

kutsallığını ortaya koyduğu görülmektedir. Yine ibadetlerinde  
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kadınları uzak tutmamış onlara özel bir yer ayırmıştır (Yeşiltaş, 2011, 

s.252-253). Kadına verdiği değer; 

“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde Hakk’ın yarattığı her şey 

yerli yerinde Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok Noksanlık, 

eksiklik senin görüşlerinde’’ sözlernde açık bir şekilde görülmektedir. 

Ayrıca “kadınları okutunuz” kadın ve eğitime verdiği önemi 

göstermektedir (Bayar&Bayar, 2014s.29). 

Dua, ilahi ve nefeslerin Türkçe okunmasına özen göstermiş, Türk 

dilinin korunmasını sağlamıştır (Alşan, 2012, s.280-281). Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin  büyük bir karamsarlık içinde olan Anadolu halkına 

özlü sözleri ve şiirleri ile manevi destek olduğu bilinmektedir. Şiir ve 

özlü sözlerinde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır 

(Bayar&Bayar,2014s.32) 

Hacı Bektâş-ı Velî’yi bir gönül filozofu ve antropolog olarakta 

niteleyebiliriz. Dış görünüşten çok iç güzelliğine önem veren Bektâş-ı 

Velî , insanı "bilen, çalışan, inanan ” bir varlık olarak ele almıştır. 

İnsanlığa giden yola ışık tutmuş,Türk-îslâm kültür hayatına büyük 

hizmetleri geçmiş büyük bir Hak dostudur  (Alşan, 2012, s.280-281). 

Hacı Bektâş-ı Velî, Türkiye’de hangi dinden yada kültür çevresinden 

olursa olsun her zihinde olumlu çağrışımlar uyandıran bilinen bir 

isimdir. 1964 yılından bu yana Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektâş-ı 

Velî’yi anma etkinlikleri ile yılda bir kez gündemde adını 

duyurmaktadır (Çetin, 2012, s.115).  
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Bunun yanında Türkiye sınırları dışında Balkanlar, Yunanistan, 

Makedonya, Gül Baba Türbesi’nin bulunduğu Macaristan, Kosova, 

Bosna, Arnavutluk, Budapeşte’de saygı ile anılan bir zattır. Hacı 

Bektâş-ı Velî, şöhreti İran sınırını aşmış bulunmaktadır. 

Azerbaycan’da Hacı Bektâş-ı Velî, Benyamin adlı kutsallaşmış zatın 

ululayan Ehl-i Haklarla Kırklar, kollarından birini oluşturur.  1270 

yılında öldüğü tahmin edilen Hacı Bektâş-ı Velî’nin kurduğu tarikat 

14. Yüzyıl kuruluş bütünlüğüne ulaşıp, 16. Yüzyıl  başlarında 

büyüyerek, genişlemeye başlamıştır. Bu tarikat, kökten değişimci bir 

evrimi günümüze taşımayı başarmıştır (Mélıkoff , 2010, s.93). 

Bektaşilik  

Sülük silsilesi bakımından Hoca Ahmed Yesevî’ye bağlı başlıca iki 

tarikat vardır. Bunlar Bektaşilik ve Nakşibendiyye tarikatları olup, 

İkânîye kolu gibi çeşitli şubelere bölünmüştür  (Köprülü, 1976, 108). 

Bektaşilik, Melâmetten doğan bir tarikat olup,  Hacı Bektâş-ı Velî’ye 

mensup olanları ifade eder. Melâmet, 9. yüzyılda Horasan’da 

meydana gelen ve özellikle Nîşâbur’da yaygınlaşan bir tasavvuf 

akımıdır. Günümüze kadar gelmiş olan bu tasavvuf anlayışını 

benimseyenlere ehl-i melâmet denilmiştir. Sözlük anlamı “kınamak, 

kötülemek, ayıplamak” anlamına gelmektedir. Tasavvufta kavramsal 

çerçevesi; “Yaradanı sevmek, yaradan yolunda nefisle mücadele 

etmek, bu mücadele sırasında kendisini kınayanlardan korkmamak” 

anlamındadır  (Gölpınarlı, 1969, s. 246-269; Azamat, 2004, s.24). 

Künhü’l Ahbar ve Hacı Bektâş Velâyetnâmesi’ne göre Ahmed Yesevî 

ve Hacı Bektâş-ı Velî arasındaki halka  Yesevî’ nin halifelerinden 
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“Lokmân-ı Perende”dir. Ehl-i melâmetten olan Lokmân-ı Perende’nin 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin hocası olduğu bilinmektedir. Velâyetnâme’ ye 

göre Lokmân-ı Perende, babası tarafından Hacı Bektâş’ın eğitimi ile 

görevlendirilmiştir ve Ahmed-i Yesevî nin halifesidir. Diğer taraftan 

hoca olarak, Lokmân-ı Perende’den daha çok şeyhi Ahmed 

Yesevi’den bahsedilir (Alşan, 2012, s.32-236-261). 

13. yüzyılda Kalenderîlik çerçevesinde oluşmaya başlayan Bektaşîlik,  

Bektâş-ı Veli an’aneleri etrafında 15. yüzyılın sonlarında Anadolu'da 

ortaya çıkan bir tarikattır  (Ocak, 1992, s.373). Hacı Bektâş-ı Velî’nin 

vefatından sonra özellikle 15. yüzyılda, Osmanlı Devleti içerisinde 

dini ve siyasi nüfuzu artarak daha da güçlenmiş, etkisi Anadolu’yu 

aşarak Arnavutluk ve Rumeliye kadar yayılmıştır.  

Araştırmacılar Batınî Bektaşîliğin mahiyetini, yapısını ve tarihi 

gelişimini daha iyi anlayabilmek için Bektaşiliği iki dönemde 

incelemektedirler. Birinci dönem 13 yüzyıldan başlayarak, 15. yüzyıl 

sonuna kadar gelişerekdevam eden oluşum evresidir. Bu dönemde 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin vefatından sonra Pir olarak Kadıncık Ana, 

Abdal Musa ve Kaygusuz Baba görülmektedir.  İkinci dönem ise 16. 

yüzyılın başında Balım Sultan’dan bugüne kadar devam eden 

Bektaşîliği temsil etmektedir. Balım Sultan’ın soyu Hacı Bektaş’tan 

sonra posta geçen İdris Hoca’nın oğlu Hızır Bali ve ondan sonra 

sırasıyla Resul Bali, oğlu Yusuf Bali ve Balım Sultan olarak 

görülmektedir. 1516 yılında ölen Balım Sultan, Bektaşî tarikatının 

ikinci kurucusu olarak gösterilmektedir.  
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Balım Sultan döneminde dönemde tekkelerin iç teşkilatı daha sıkı ve 

muntazam hale getirilmiş, tekke mertebesi tesis edilmiş ve teşkilatın 

bel kemiğini oluşturan bir evlenmemiş dervişler teşkilatı 

oluşturulmuştur. Köy ve kasaba tekkelerine yayılmış olan tarikat, 

Balım Sultan tarafından bir merkeze bağlanarak, belirli dinî işlevler ve 

törensellik ile sürekli bir kurumlaşma görünümünü almıştır. 

Törenlerde On iki Mum kullanma ve Dede Baba tarafından taşınan 

Teslim Taşı (Tanrıya kendini bırakış taşı) ile birlikte başta “tevella 

(ehl-i beyti, Hz. Ali’yi sevme, onlardan medet ve şefâat isteme, 

kendilerine olan yakınlık, bağlılık) ve teberra (ehl-i beyti 

sevmeyenleri sevmemek) düsturu” olmak üzere diğer Şiî unsurlar da 

yine bu dönemde sistemleştirilmiştir. Balım Sultan’ın kurumlaştırdığı 

tarikata giriş töreni günümüzde de sürdürülmektedir.  

Ayrıca Balım Sultanın döneminde özellikle 14. yüzyılın son 

çeyreğinde, saraya kadar nüfuz eden Hurifilik ile yine bu dönemlerde 

çeşitli kanallarla Anadolu’ya sızmaya başlayan Şiî etkiler Bektaşîlik 

içinde görülmeye başlanmıştır. Balım Sultan bu ortamda “Hak-

Muhammed-Ali” şeklinde ifade edilen ulûhiyet mefhumunu ve on iki 

imam kültünü Bektaşîliğin esasları arasına en başa yerleştirmiştir 

(Tansü&Yıldırım, 2018, s.308-309). 

Tarih boyunca oynadığı siyasi roller, kültür hayatındaki yeri, sosyal ve 

iktisadî yapısı, sanat ve edebiyatı ile etkili imajını koruyan Bektaşilik 

en çok ilgi çeken ve araştırılan tarikatlardan biri olmuştur. Georg 

Jacob’un Beiträge zur Kenntnis des Derwischordens der 

Bektaschis ve Die Bektaschijje in ihrem Verhältnis zu Verwandten 
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Ercheinungen başlıklı kitapları ve Clément Huart’ın “Les Dervisches 

Bektachis” başlıklı makalesi ile Bektaşilik, Avrupa’da da tanınmaya 

başlamıştır   (Ocak, 1992, s.373). 

Osmanlı Devleti’nde Bektaşilik 

Bektaşilik, Osmanlı padişahlarınında saygı ve sevgisini kazanmışve 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin adını yaşatmak istemişlerdir. Hacı Bektâş-ı 

Velî’yi kendilerine manevi bir koruyucu görerek,  O’nu pir seçen 

Yeniçeriler, ocaklarına Taîfe-i Bektâşîyan, Ocak-ı Bektâşîyan, Zümre-

i Bektâşîye, Gürûh-i Bektâşîye gibi isimler vermişlerdir. Yeniçerilerin 

Gülbengi adını verdikleri dua Bektaşi terim ve törenlerine dayalı 

esaslarla yapılmaktadır. Gülbengi aşağıdaki mısraları içermektedir 

(Gölpınarlı,1969, s.271). 

 “Allah Allah illallah  

Baş uryân, sine püryân, kılıç alkan  
Bu meydanda nice başlar kesilir  
Olmaz hiç duyan.  
Eyvallah, eyvallah  

Kahrım ız, kılıcım ız, düşmana ziyân  
Kulluğumuz padişaha âyân  
Üçler, yediler, kırklar  
Gülbeng-i Muhammedi, N ûr-ı Nebi, Kerem-i A li  

Pirim iz, sultanım ız Hacı Bektâş-ı Velî  
Dem -i devrânına H û diyelim H û..! “ 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Yeniçeri Ocağına 

yetiştirilmek üzere Hrıstiyan ailelerden alınan çocuklar,  Bektaşi 
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müridleri tarafından Hacı Bektâş-ı Velî’nin din ve ahlak anlayışına 

göre eğitilmekteydi (Aktaş, 2000, s.207). 

Osmanlı Devleti Yeniçeri Ocağı’nda Bektaşiliğin ileri gelenlerinden 

birine özel yer ayrılmıştır. Hacı Bektâş babalarından biri Hacı Bektâş 

vekili olarak Ocağın cemaat ortasında Hacı Bektâş vekili olarak 

oturmuştur. Pîrevindeki Baba vefat ettiği zaman yerine geçen yeni 

‘Baba’, önce İstanbul’a gelirdi. Ocaklı Baba, O ’nu alıp Yeniçeri 

Alayı ile Ağa Kapısına götürür ve tacını giydirir, daha sonra Alay ile 

Bab-ı Ali’ye gider ve Sadrazam tarafından kendisine ferace 

giydirilirdi (Alşan, 2012, s.248). 

 

SONUÇ 

13. yüzyılın ilk yarısında  Moğol istilası yada farklı nedenlerden 

dolayı Horasan’dan Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri, Türkiye 

Selçukluları döneminde adından en çok bahsedilen topluluk olmuştur. 

Bir Horasan Ereni olan Hacı Bektâş-ı Velî, Ahmed Yesevî mürididir. 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında büyük hizmetleri olan, 

Horasan Erenleri arasında Hacı Bektâş-ı Velî çok önemli bir yer tutar. 

Bugün Hacı Bektâş-ı Velî hakkında edindiğimiz bilgilerin çoğu Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin müridleri tarafından bir araya getirilmiş 

menkıbelerden oluşan Hacı Bektâş-ı Velî Velâyâtnamesi’dir. Eserde 

Hacı Bektâş-ı Velî’den keramet sahibi, Kırşehir bektaşı, ünlü bir 

Anadolu evliyası olarak bahsedilmiştir. Hacı Bektâş-ı Velî 

Velâyâtnamesi Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektaşilik araştırmalarında asli 

kaynaktır ve tarihi bakımından değerli bilgiler içerir. Hacı Bektâş-ı 
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Velî’nin bir çok eseri olduğu bilinmektedir. Bu eserlerin bazılarının 

sadece ismi zikredilmiş olup, eserler kayıptır. Yayınlanmış olan 

eserlerin de ona ait olduğu konusunda kesin bir tarihi belge mevcut 

değildir.  

Hacı Bektâş-ı Velî bir çok eren gibi Hz Muhammed’in soyundan 

gelmektedir. Velâyetnâme'ye göre Hacı Bektâş-ı Velî’nin Anadolu’ya 

geldiği sıralarda bir taraftan Selçukluların taht kavgaları,  diğer 

taraftan Moğol istilası altında olan ülke, siyasi ve ekonomik bir 

buhran içerisindeydi. Hacı Bektâş-ı Velî böyle bir ortamda Nevşehir’e 

gelerek, buradaki Hristiyanlık merkezine karşı Türk birlik ve 

beraberliğini sağlamak, Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak 

için Türk halkına öncülük ederek çaba sarf etmiştir. 

Hacı Bektâş-ı Velî, insan sevgisini temel alarak din ve vatan sevgisi 

üzerinde durmuştur. Mü’min olmayanlara İslamiyeti sevdirmek adına 

hoşgörü ile yaklaşıp, Ehl-i Beyt sevgisi ve İslamiyet’i sevgisi 

aşılamıştır. Bu hoşgörü yaklaşımını sadece Müslümanlara değil tüm 

inanç mensuplarına göstermiştir.  

Bektaşilik, Melâmetten doğan bir tarikat olup,  Hacı Bektâş-ı Velî’ye 

mensup olanları ifade eder. 13. yüzyılda Kalenderîlik çerçevesinde 

oluşmaya başlayan Bektaşîlik,  Bektâş-ı Veli an’aneleri etrafında 15. 

yüzyılın sonlarında Anadolu'da ortaya çıkan bir tarikattır. Hacı 

Bektâş-ı Velî’nin vefatından sonra özellikle 15. yüzyılda, Osmanlı 

Devleti içerisinde dini ve siyasi nüfuzu artarak daha da güçlenmiş, 

etkisi Anadolu’yu aşarak Arnavutluk ve Rumeliye kadar yayılmıştır.  
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Tarih boyunca oynadığı siyasî roller, kültür hayatındaki yeri, sosyal ve 

iktisadî yapısı, sanat ve edebiyatı ile etkili imajını koruyan Bektaşilik 

en çok ilgi çeken ve araştırılan tarikatlardan biri olmuştur. Osmanlı 

Devleti Yeniçeri Ocağı’nda Bektaşiliğin ileri gelenlerinden birine özel 

yer ayrılmıştır. Hacı Bektâş babalarından biri Hacı Bektâş vekili 

olarak Ocağın cemaat ortasında Hacı Bektâş vekili olarak oturmuştur.  

Hacı Bektâş-ı Velî sade ve basit bir yaşamı prensip edinerek, 

haramdan sakınma, kul hakkı, zulüm, gönül incitme konularına ikaz 

ederek, toplumsal yardımlaşmayı, dayanışmayı, barışı, adaleti 

yaymaya özen göstermiş, tembelliği karalayarak, tasavvufun 

inceliklerini halka işlemeye çalışmıştır. İnsanlara kendi yaşam tarzı ile 

örnek olarak Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Allah 

yolunda çalışmıştır.  

Dua, ilahi ve nefeslerin Türkçe okunmasına özen göstermiş, Türk 

dilinin korunmasını sağlamıştır. Hacı Bektâş-ı Velî’nin  büyük bir 

karamsarlık içinde olan Anadolu halkına özlü sözleri ve şiirleri ile 

manevi destek olduğu bilinmektedir. Şiir ve özlü sözlerinde sade ve 

anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin düşünceleri ve öğretisi günümüze kadar 

geçerliliğini koruyarak, sevilmiş ve yüceltilmiştir. Dış görünüşten çok 

iç güzelliğine önem veren Bektâş-ı Velî , insanı "bilen, çalışan, 

inanan” bir varlık olarak ele almıştır. İnsanlığa giden yola ışık 

tutmuş,Türk-îslâm kültür hayatına büyük hizmetlerde bulunmuştur. 

Türkiye’de hangi dinden yada kültür çevresinden olursa olsun her 

zihinde olumlu çağrışımlar uyandıran büyük bir Hak dostudur.   
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GİRİŞ 

Dede Korkut Hikâyeleri olarak adlandırılan metinlerin asıl ismi 

Kitabı-ı Dede Korkut ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan’dır. On iki hikâye ve 

bir mukaddimeden (önsöz) teşekkül eden yapıt, Oğuz Türklerinin 

yaşam pratiklerini, inançlarını, kültürlerini ve değerler sistemini 

ortaya koyması bakımından büyük bir öneme sahiptir (Ergin 1971: 7). 

Nitekim Dede Korkut Oğuznameleri, Türk milletinin kendine özgü 

düşüncelerini, fikir geleneğini, düşünce stilini yansıtan toplumsal 

tarihin aynısı niteliğindedir (Arı ve Karateke 2010: 276; Özdemir 

2017: 7) 

Dede Korkut Oğuznameleri, Oğuz Türklerinin en büyük hanı olan 

Bayındır Han’a bağlı olan İç Oğuz (Üçok) ve Dış Oğuz (Bozok) 

beylerinin birbirleri ve düşmanları ile yaptıkları mücadelenin destansı 

şekilde anlatıldığı bir yapıttır.  Yapıtın, X. ve XIII. Yüzyıllar arasında 

Sir derya boylarında yaşayan Oğuz Beyleri ve Kıpçak Beyleri ile 

yapılan mücadelenin destansı bir anlatımı olduğu (Demirel 1995: 55, 

56) ifade edilmektedir. Destanlar, Doğu Anadolu’da, bilhassa 

Erzurum Bayburt yöresinde yazılmış olması kuvvetli ihtimaldir, 

Çünkü destanlar Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi imlası ile 

yazılmıştır, Kısaca destanlar Türkiye Türklerine aittir (Sümer 1995: 

161). Dede Korkut Oğuznameleri, halk dilinin ürünleri olmakla 

beraber İslam kültür ve edebiyatının katkısı ile zengin bir halk diliyle 

işlenmiş, ayrıntıya girmeyen süslü cümlelerden daha çok sade bir 

şekilde anlatılmıştır (Aslan 2010: 51). Dresden ve Vatikan nüshaları 

olan Oğuznameler, bir giriş ile hepsi ayrı bir bütün olan on iki 
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hikâyeden ibarettir (Gömeç 2009: 309). Hikâyelerin iki tanesinde 

Oğuzların kendi aralarındaki mücadeleleri, iki tanesinde insanüstü 

güçlerle olan mücadeleleri ve sekiz tanesinde Oğuz Beylerinin Kuzey 

ve Güneydeki düşmanlarla olan mücadeleleri anlatılmıştır (Üstüner 

2015: 182). Yapıtta Türk toplumunun yarı göçebe bozkır hayatı, 

hayvancılık faaliyeti, şölenler, toylar, avlar, at ve okçuluk yarışları 

gibi sosyal ve kültürel hayatın izlerini bulmak mümkündür. 

Dolayısıyla yapıt Oğuz Türklerinin kimlik belgesi ve kendisi ile 

hesaplaşmasıdır (Demir 2016: 10). Yapıtta anılan Dede Korkut, eski 

Türk destanlarında hükümdarlara öğüt veren, ak saçlı, aksakallı, 

engin, bilgili hâkim Türk ihtiyarlarından birisidir (Demirel 1995: 56). 

Dede Korkut, her hikâyenin sonunda ortaya çıkar, kopuz çalar, mani 

dizer, hayır dualarında bulunur ve güzel dileklerini insanlarla 

paylaşmaktadır. Dede Korkut, Oğuznamelerde ana karakter 

olmamasına rağmen toplumsal heyecan ve katılımın yüksek olduğu 

müşterek konularda önemli sosyal roller üstlenmektedir. Basat’ın 

Tepegöz’ü öldürmesi Oğuznamesinde, Tepegözün Oğuz boylarına 

verdiği maddi ve manevi zararlar karşısında Oğuz boylarının temsilci 

olarak Tepegöz’ü ikna etmek için Dede Korkut’u seçmeleri, Bamsı 

Beyrek’in beşik kertmesi Banu Çiçek ile evlenmek için kızın abisi 

Deli Karçar’ı ikna etmesi için Dede Korkut’u göndermesi bu durumun 

göstergesi kabul edilebilir. 
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Araştırmanın Terminolojisi ve Tanımlar 

Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal 

kutuplaşma ve eşitsizliği ortaya çıkaran bir yaklaşımdır. Bu toplumsal 

roller, biyolojik cinsiyet üzerine yüklenen, toplumsal performans ve 

kurguya dayalı davranış kalıpları ve eylemlerdir (Demir 2021: 297). 

Kız çocuklarına feminen, pembe veya kırmızı renk elbiseler 

giydirilirken erkek çocuklarına güven ve sorumluluğun sembolü olan 

mavi renk ve tonları renginde elbiseler giydirilmesi bu durumun 

göstergesi kabul edilebilir (Ecevit 2011: 26; Demir 2020: 833, 835). 

Bu bağlamda erkekler için sert, soğukkanlı, hükmedici olmak, 

kadınlar için sıcakkanlı, yumuşak huylu, güler yüzlü, hamarat, 

düzenli, fedakâr olmak, iki cinse yönelik tutumları ve davranışları 

şekillendirmesi bakımından önemlidir (Kar ve İnceoğlu 2010: 40). 

Dolayısıyla erkek ve kadın olmak biyolojik cinsiyeti ifade ederken 

erkeklik ve kadınlık pratikleri ise toplumsal cinsiyeti işaret etmektedir. 

Toplumsal pratikler erkeklik kimliğini statü olarak inşa etmekte, 

kadınları ise edilgen ve ikincil konuma itmektedir. Henüz erkek 

çocuklarının dünyaya geldiği andan itibaren ailenin sigortası olarak 

görülmesi, gelecekte anne ve babasının bakım, yardımını 

üstlenebileceği şeklinde düşünülmesi, erkeklerin koruyucu, aileye 

sahip çıkan ve evin geçimini temin eden cinsiyet olarak 

kurgulanmasına sebep olmuştur. Yeni evlenen kadınların erkek çocuk 

doğurduktan sonra eşinin ailesi içinde saygınlık ve kabul görmesi bile 

toplumsal cinsiyet algısının etkisini ortaya koymaktadır (Talimciler 

2016). Bu yönüyle toplumsal cinsiyet, iktidar kavramına işaret eden 
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bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet, cinsler arasında hiyerarşiye dayalı 

ve eşitlikçi olmayan sosyal ilişkiler ağını tesis etmektedir (Berktay 

2011).  

Erkeklik: Erkeklik, biyolojik cinsiyetten farklı olarak biyolojik 

cinsiyet üzerine yüklenen toplumsal, kültürel, ideolojik anlamları 

kapsayan, toplumsal olarak inşa edilen rol ve eylem modelleridir 

(Kepekçi 2012: 62; Demir 2018: 20). Erkeklik, küresel olarak iktidarı 

elinde bulunduranların, bireyler, toplum ve toplumsal kurumlar için 

geliştirmiş olduğu politikalar, tutumlar ve değerlerdir (Ecevit 2011: 

14). Dolayısıyla erkeklikten beklenen; akılcı ve güçlü olma, yönetme, 

başarma, ikna yoluyla değil şiddet yoluyla olaylara çözüm getirme, 

kavga ve tartışmadan kaçınmama, rekabet etme, para kazanma, 

duygusal olmama, risk alabilme gibi davranışlar eril değerleri 

simgelemektedir (Sancar 2011: 171). Erkeklik ve kadınlık algıları 

sürekli yeniden anlamlandırıldığı ve yeniden söylem üzerine inşa 

edildiği için aslında sabit belirli net bir maskülin (erkeklik) veya 

kadınlık modelinden bahsedilemez. Sürekli yeniden kurgulanan, 

değişken ve farklı erkeklik, kadınlık rolleri, eylem biçimleri vardır 

(Cengiz Vd. 2004). 

Feminizm: Kadınların, cinsiyetlerinden dolayı tabi tutuldukları baskı 

ve kısıtlamalara karşı çıkan, kadınların sosyal ekonomik ve siyasi 

haklarını savunan bir düşünce akımıdır (Berktay 2011: 19). Feminizm 

hiyerarşiye dayalı sosyal ilişkiler ağı inşa edilmesine karşı çıkan, 

kadınların tüm toplumsal kurumlarda erkeklerle eşit haklara sahip olan 

bireyler olarak toplumsal kabul görmesine inanan bir mücadeledir 
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(Ecevit 2011: 25). Dolayısıyla bağımsız, özgürlükçü bir kadın 

kimliğinin inşa edilmesi, kadınların kamusal alanda saygın, statü 

sahibi bir birey olarak itibar görmesi, temel hak ve hürriyetlerini 

kullanabilmesi feminizmin temel amaçlarındandır.  

Dede Korkut: Korkut Ata, ilerlemiş yaşına atıfta bulunmak amacıyla 

“Dede Korkut” olarak adlandırılan, Oğuzların bilgesi, hikmet sahibi 

bir kimsedir. Mantıklı ve ideal çözümler üreten, zor zamanlarda 

insanların dertlerine çare olan Dede Korkut, Oğuz boyları arasında 

saygın bir şahsiyettir. Oğuznamelerde, öğüt vermesi, her yaşanan 

toplumsal olayların sonunda kopuzu ile ortaya çıkarak deyiş demesi, 

hikmetli sözler söylemesi onun yol gösterici bir aydın olduğunu ortaya 

koymaktadır. Dede Korkut hakkındaki somut bilgilerin ilki, Dede 

Korkut Oğuznameleri’nin giriş kısmında verilmektedir (Gökyay 

2004). “Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata 

derler bir er ortaya çıktı. Oğuzun o kişi tam bilicisi idi. Ne derse olurdu. 

Hak Teâlâ onun gönlüne ilham ederdi.“ (Ergin 1971: 1). Dede 

Korkut’un Hz. Muhammed (571-632) dönemlerine yakın bir zaman 

diliminde yaşadığı ve Oğuzların Bayat boyundan olduğu 

anlaşılmaktadır. Oğuz’un bilicisi olarak tabir edilirken 

Oğuznamelerde ahlaki olgunluğa sahip bir kimse olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırma nitel bir çalışma özelliği göstermekle birlikte ölçmekten 

ziyade belge, dokümanların, değişkenlerin derinlemesine incelenmesi 

ve zengin anlatımla yorumlanması esasına dayanmaktadır. Bu sebeple 
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araştırmada Dede Korkut veya karakterleri ile ilgili geleceğe yönelik 

tahminler ileri sürmek yerine Dede Korkut Oğuznameleri’nde yer alan 

karakterler arasında etkileşim, ortak ya da farklı tarafların ortaya 

çıkarılması ve yorumlanması esas alınmaktadır. Araştırmada tarama 

modeli kullanılmış ve yapıt doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. 

Araştırma Dede Korkut Oğuznameleri ile sınırlı olup, doküman 

analiziyle elde edilen verilerin içerik çözümlemesi yapılmıştır. 

Öncelikle araştırmada kadın karakterler toplumsal rol ve eylem 

modellerine göre kodlanmış, ikinci olarak kadın karakterler eylem 

biçimleri temalarına göre sınıflandırılmış, üçüncü olarak kodlanan 

temalara göre kadın karakterlerin özelliklerinden ve vasıflarından 

bahsedilmiştir. Bulgu olarak kadın karakterlerin statü, kimlik ve 

toplumsal eylem biçimlerinin feminist eleştirel yaklaşım temelinde 

değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, İslamiyet etkisinde 

Oğuz Türklerinde kadınların toplumsal statülerini, kimliklerini 

sorgulamaktır. Bu sebeple çalışmada bilinmeyenleri gün yüzüne 

çıkarmak ya da bilinen bir takım verilerden yola çıkarak bilinmeyen, 

fark edilmemiş, keşfedilmemiş bir takım temel gerçekliklere ulaşmayı 

hedeflemektedir.  

Dede Korkut Oğuznamelerinde Kadın Tipleri 

Toplumsal cinsiyet, (Gender) biyolojik olarak erkek ya da kadın 

cinsiyeti üzerine yüklenen sosyal ve kültürel anlamlar, rol kalıpları ve 

davranış biçimleridir. Diğer bir deyişle Biyolojik cinsiyete yüklenen 

ve toplumsal olarak kurgulanan eylemler, toplumsal rollerdir (Connell 

2016; Demir 2018: 14, 15). Toplumsal cinsiyet algısında cinsel 
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kimliklere biçilen roller toplumsal koşullar tarafından belirlenmektedir 

(Özkan 2016: 124). Toplumsal cinsiyet, biyolojik olarak kadın ya da 

erkek olarak dünyaya gelmenin ötesinde henüz çocukluk çağında 

yetiştirilme şekilleri, öğretilen, yeniden üretilen eylem ve rol kalıpları 

ile pekiştirilerek inşa edilmektedir (Ecevit 2011: 4). 

Dede Korkut Oğuznameleri ana metinleri toplumsal cinsiyet 

bakımından zengin bir veri kaynağı sunmaktadır. Anlatılan 

Oğuznamelerde, epik destanlarda farklı toplumsal statü ve konumlarda 

kadınlar yer almaktadır. Kimi eş, kimi nişanlı, sevgili ya da savaşçı 

olan Alp Tipi Kadınlar, uyumlu, sabırlı, aydın ve ahlaki olgunluğa 

sahip, fedakâr tutumları ile ön plana çıkmaktadır. Bir mukaddime ve 

12 Oğuznameden oluşan Dede Korkut Oğuznamelerinin hiçbirisinin 

isminin “kadın” ismiyle anılmamış olması dikkat çekicidir. Erkeklerle 

karşılaşmalarında çeviklik, at biniciliği, ok atma, güreş tutma, savaşçı 

Alp Tipi ile karakterize edilen kadınların evlendikten sonra annelik, 

şefkatli olma ve sadakatli olmak gibi toplumsal erdemlerle ön plana 

çıkarılmış olması ironiktir (Sakarya ve Gümüş 2017: 112). Dede 

Korkut Oğuznamelerinin Mukaddime kısmında; “Dede Korkut 

dilinden ozan der: Karılar dört türlüdür. Birisi solduran soptur. Birisi 

dolduran toptur. Birisi evin dayağıdır. Birisi ne kadar dersen 

bayağıdır.” (Ergin 1971: 5) şeklinde kadınları 4 gruba ayırmaktadır. 

Birincisi evin dayağı (direği), kocası evde olmasa bile gelen 

misafirleri kusursuz bir şekilde ağırlar, yedirir, içirir, ikramda bulunur. 

Evi çevirip toplayan bu kadın, ideal kadın tipidir. Dede Korkut dini 

referanslar kullanarak bu kadın tipinin Ayşe ve Fatma soyundan 

olduğunu, böyle bir kadının çocuk yetiştirmesi gerektiği, her erkeğin 
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hanesine böyle bir kadının nasip olması gerektiğine inanmaktadır. 

“Evin direği” ifadesiyle kadının ailenin temeli olduğu, soyun 

devamlılığını sağlaması, hane içindeki sosyal hayatı düzenlemesi, 

hanenin reisi konumunda bulunan erkeği temsil etme işlevlerine sahip 

olduğu anlatılmaktadır. Yapıtta doğrudan kadını aile içinde, erkeğe 

bağlı bir biçimde konumlandırılması ataerkil bir bakış açısının ürünü 

olarak değerlendirilebilir. 

İkinci grup ise Solduran soptur. Yapıtın mukaddime kısmında: 

“Geldik o ki solduran soptur. Sabahleyin yerinden kalkar, elini yüzünü 

yıkamadan dokuz bazlama ile bir külek" yoğurt bekler, doyuncaya 

kadar tıka basa yer.” (Ergin 1971: 5) şeklinde tarif etmektedir. Bu tip 

kadının en önemli özelliği, halinden sürekli şikâyet etmesi ve açgözlü 

olmasıdır. Sürekli daha fazlasını ve daha iyisini isteyen bu tip kadın, 

“keşke kocam ölse başka bir koca daha alsam” diyebilecek kadar 

sadakatsiz bir kadın tipi olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim Dede 

Korkut Oğuznamelerinde vefalı olmak, eşe bağlılık göstermek önemli 

toplumsal değerler olarak kabul görmektedir. Kadınların sosyal kimlik 

ve statü kazanabilmesi, başta aile olmak üzere hane içi işlevlerini 

yerine getirebilmesi ile mümkündür (Kaplan 1951). Diğer grup 

“dolduran top” olarak tasvir edilen kadın tipidir. “Dürtükleyince 

yerinden kalktı, elini yüzünü yıkamadan obanın o ucundan bu ucuna, 

bu ucundan o ucuna çırpıştırdı, dedikodu yaptı, kapı dinledi, öğleye 

kadar gezdi.” (Ergin 1971: 5, 6) biçiminde tasvir edilen bu kadın tipi, 

sabah evden çıkan, kapı kapı komşu gezen, dedikoducu ve sorumsuz 

bir kadın tipidir. Hane içi görevlerini aksatması, eve hiç uğramadan 

uzun saatler dışarda vakit geçirmesi nedeniyle sorumsuz, dedikoducu 
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olması münasebetiyle aile ve topluma faydasızdır. Feminist eleştirel 

yaklaşım bakımından, yapıtta erkek egemen sosyal yaşam alanı içinde 

toplumsal örüntülerle dolu bir kadınlık sürecinin inşa edilmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Erkeğin olmadığı zamanlarda evin reisliği görevini 

üstlenmek, erkeğe yardımcı olmak, bir erkek kadar güçlü ve kudretli 

olmak Oğuznamelerde adı geçen kadınlara biçilen toplumsal rolleri 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumsal bir kurgu olarak “erkeklik” 

kavramının toplumsal roller ve eylem biçimleri üzerine inşa edildiği 

anlaşılmaktadır (Akbalık 2014). Dördüncü ve son kadın tipi ise, 

istenmeyen ve olumsuz özellikleri ile tasvir edilen ne kadar dersen 

bayağı, kadın tipidir. Mukaddime kısmında Dede Korkut vermiş 

olduğu öğütte: “Misafir gelse, kocası evde olsa, ona dese ki: kalk 

ekmek getir yiyelim; kadın der: bu yıkılacak evde un yok elek yok, 

kocanın sözünü kulağına koymaz. O Nuh peygamberin eşeği asıllıdır. 

Ondan da sizi, hanım, Allah saklasın. Ocağınıza bunun gibi kadın 

gelmesin.” (Ergin 1971: 6) şeklinde belirtmiştir. Bu kadın tipi, erkeğe 

saygısızca davranan, hizmette kusur eden, erkeğin sözünü dinlemeyen 

bir tip olarak tasvir edilmiştir. Dede Korkut tarafından yapılan dört 

grup kadın tipolojisinde; sevilmeyen ve istenmeyen kadın tipinin ortak 

özelliği erkeklere itaat etmemeleridir. Çünkü itaat etmeyen kadın, aile 

kurumunun sosyal işlevlerini yerine getirememesine sebep olmaktadır. 

 İtaat kültürü, erkeklerin hegemonik ataerkil iktidarını güçlendirmesi 

bakımından önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu tip kadınların soy 

soylamaması (çocuk doğurmama) gerektiği belirtilmektedir (Pehlivan 

2015). Anlatılan kadın tiplerinden üç tanesi olumsuz kadın tipidir, bir 

tanesi ise ideal kadın tipini temsil etmektedir. Nitekim Oğuznamelerde 
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aile toplumun temelidir. Aile, kadın-erkek arasında iktidar ilişkisinin 

inşa edildiği, toplumsal erdemlerin anlamlandırma ve sosyal öğrenme 

aracılığıyla tecrübe edildiği sosyal kurumdur. Dirse Han Oğlu Boğaç 

Han Oğuznamesi’nde “Çocuğu olmayana Allah, Beddua eder” (Ergin 

1971: 9). Sözüyle de aile kurmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Anlatılarda kadınlar savaşçı, ok atan, ata binen, erkek yerinden 

kalkmadan ata binen Alp Tipi ile karakterize edilmiştir. Aynı zamanda 

evine, erkeğine sadakatle bağlı olması, erkek yokken misafirleri 

ağırlaması, evin işlerini yönetebilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu 

bağlamda kadınlar hane içinde konumlandırılırken, kadınların annelik, 

çocuk doğurma, soyun devamını sağlama gibi yönleri yüceltilmiştir. 

Yapıtta kadın, sosyal denetleyici ve cemiyet içinde erkeğinin önemli 

varlık göstergelerinden birisi olmuştur (Akbalık 2013: 81). 

Oğuznamelerde kadın tiplerinin statü kazanabilmesi, toplumsal 

konumu iyileştirebilmesi erkeklere bağlıdır. Nitekim evlenmek, erkek 

çocuk doğurmak saygınlık kazanabilmenin temel koşulları olarak 

kabul görmektedir. Oğuznamelerde kadın karakterler olarak Uzun 

Boylu Burla Hatun, Banu Çiçek, Kısırca Yenge, Boğazca Fatma, 

Selcen Hatun’dan bahsedilmekle beraber diğer kadınların örneğin kırk 

ince belli kızın kimler olduğundan bahsedilmemiştir. Duha Koca Oğlu 

Deli Dumrul Oğuznamesinde, Azrail’in kendi canını alacağından 

hareketle anne ve babasından kendisine canlarını vermelerini isteyen 

Deli Dumrul’a fedakâr ve cefakâr eşi “Köz açup Kördigüm, Könül 

Virüp Sevdigum, Canım Sana Kurban Olsun!” (Ergin 1971: 131) 

diyerek canını vermiş, fakat canını eşine bağışlamaktan imtina 

etmeyen bu kadın karakterin ismi anılmamıştır. Feminist eleştirel 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 69 

 

yaklaşım temelinde Dede Korkut Oğuznameleri’nde başkarakterlerin 

erkekler olduğu, ataerkil cinsiyetçi hegemonik söylemin günlük yaşam 

pratikleri ve gelenekler marifetiyle yeniden üretildiği anlaşılmaktadır. 

Kırk ince belli kız ifadesiyle, kadınların bedeni üzerinden 

tanımlandığı görülmektedir. Dolayısıyla ince bel kavramı, hem eski 

çağlarda hem de günümüz toplumlarında güzellik, çekicilik 

marifetiyle kadın bedeninin araçsallaştırılmasına sebep olmaktadır. 

Oğuznamelerde baba ile oğul, han ile ata, oğul ilişkileri sıkça 

görülürken, ata ile kızı, ana ile kızı ya da ana ile gelin ilişkisi, 

diyalogları çok nadir görülmektedir. Oğuznamelerin isimleri bu 

durumu teyit eder niteliktedir. Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Kam Püre 

Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Kanlı Koca 

Oğlu Kan Turalı, Kazılık Koca Oğlu Yigenek, Begil Oğlu Emren, 

Uşun Koca Oğlu Segrek. Baba-oğul kavramı sadece ataerkil bir kültür 

yansımasının ötesinde kültürel iktidar, meşruiyet, güç gibi unsurları 

temsil etmesi bakımından önemlidir. Oğuznamelerin tamamında 15-

16 yaşlarına gelerek büyüyen erkek çocuklarının at binmek, kılıç 

kuşanmak, ava çıkmak, ok atmak, güreşmek, düşmanla savaşmak, baş 

kesmek gibi hünerli bir iş başarmış olması gerekmektedir. Çünkü isim 

koyma-alma ritüeli, toplumsal cinsiyet temelinde erkekliğin toplum 

tarafından inşa edilen bir toplumsal kurgu olduğunu sergilemektedir. 

Bahse konu toplumsal roller ve eylem biçimleri, önemli erkeklik testi 

olarak kabul gören şiddetle yakından ilgilidir (Connell 2016). 
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DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NDE KADIN 

KARAKTERLERİN EYLEM KÜMELERİ LİSTESİ 

K.1 Evi Koruyup Kollama K.23 Mekân beğenme 

K.2 Misafiri Yedirip İçirme K.24 İçine ateş düşme 

K.3 Çocuk Yetiştirme K.25 Sarılma 

K.4 Kalçasını Kocasına 

Dönme 

K.26 Dul kalma 

K.5 Deveden erkek deve, 

attan aygır, koyundan koç 

kestirme 

K.27 Ailede söz sahibi 

olmama 

K. 6 Bağırıp, ağlama K.28 Erkeğe yardım etme 

K.7 Otağda oturma K.29 Beddua etme 

K.8 Dedikodu etme K.30 Erkekle evlenme 

K.9 Övünme K.31 Doğum yapma ve anne 

olma 

K.10 Hamile kalma K.32 Darda kalmış insana 

yardım etme 

K.11 Kırk ince belli kızla, 

cenge gitme 

K.33 Âşık olma 

K.12 Esir olma K.34 Dua etme 

K.13 Kadeh sunma K.35 Erkekler tarafından 

evlendirilme 

K.14 Sarılma K.36 Kâfir kılıçlama 

K.15 Kalkıp oynama K.37 Yeme-içme 

K.16 Oğlunu anma K.38 At oynatma 
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K.17 Ata binme K.39 Dertleşme 

K.18 Kılıç kuşanma K.40 Çaresiz kalma 

K.19 Yanağını yırtma K.41 Saçını yolma 

K.20 Saklanan sırrı 

paylaşma 

K.42 Güreşme 

K.21 Ok atma K.43 Olağanüstü doğum ve 

farklı tipte çocuk dünyaya 

getirme 

K.22 Emzirme K.44 Sütannelik yapma 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde, adı geçen kadın karakterlerin statü, 

kimlik ve toplumsal rolleri bağlamında farklı konumlarda çeşitli 

eylemleri gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu sebeple kadın 

karakterlerin belli başlı eylem biçimleri şekildeki gibi 

kümelendirilebilir. Kadın karakterler tarafından gerçekleştirilen (44) 

kırk dört farklı eylem biçimleri değerlendirildiğinde; Alp Tipi Kadın 

tipine uygun olarak, at binme, ok atma, güreşme, kırk ince belli kızla 

düşmana saldırma, erkek yokken misafir ağırlamak gibi eylem 

biçimleri ön planda yer almıştır. Diğer taraftan Âşık olma, evlenme, 

doğum yapma, emzirme, sütannelik yapma, dedikodu yapma, çocuk 

büyütme, kadeh sunma, erkeğe yardımcı olmak gibi toplumsal cinsiyet 

rollerinin oldukça baskın ve yaygın bir şekilde kurgulandığı 

görülmektedir. Kadın karakterlerin Kısırca Yenge, Boğazca Fatma, 

Boyu Uzun Burla Hatun, Deli Dumrul’un eşi ve ismi anılmayan Dirse 

Han’ın eşi “Annelik, ideal eş, şefkatli ve merhametli olma, metanetli 

olma, sadakatli ve sevecen olma” gibi toplumsal rol ve eylem 
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biçimleri ile karakterize olmuşlardır. İsmi anılmamış Deli Dumrul’un 

eşi, Dirse Han’ın eşi, Kazan Bey’in Oğlu Uruz’un esir olduğu 

Oğuzname’de Burla Hatun sadakatle bağlı oldukları eşleri ve oğlu için 

ölümü göze almaları, annelik güdüleri, merhamet, aile bağları, karı-

koca sevgisi gibi özelliklere sahip olmuşlardır (Koç 2017: 150). 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde farklı bölümlerde değişik ve karmaşık 

toplumsal rollerde kurgulanan karakterleri tahlil edebilmek için 

sınıflandırma yapılarak incelenmesi daha işlevsel olacaktır.  Bu 

sebeple kadın karakterler davranış ve eylem özelliklerine göre Alp 

Tipi Kadın Karakterler, İdeal Eş, Nişanlı, Sevgili Tipi Kadın karakter 

ve Anne Tipi Kadın karakter olarak incelenebilir. 

Alp Tipi Kadın  

Türk destanlarında sıkça bahsedilen Alp Tipi, Asya steplerinin zorlu 

iklimi, konargöçer yaşam biçimi ve Türk toplumsal yapısının ortaya 

çıkardığı savaşçı, atak, cesur bir tiptir. Göçebe yaşam tarzı, 

düşmanların saldırısına maruz kalma ihtimalinin yüksek olması, at 

biniciliği ve ok atma gibi savaşçı karakterleri üretmiştir. 

Kahramanlığı, çevikliği, korkusuzluğu ile düşmana korku salan bu tip, 

hem bir isim hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. (Fedakâr ve Aksoy 

2019: 110). Çoğunlukla erkekler tarafından kullanılan Alp Tipi, 

kadınlar tarafından da kullanılabilir. Çünkü Dede Korkut 

Oğuznameleri’nde Alp Tipi Kadın karakterler mevcuttur. Kadınlar 

tıpkı erkekler gibi, ata binme, ok atma, ava çıkma gibi eylemlerde 

bulunmuşlardır (Kaplan 2002). 
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Toplumun genel menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutan Alp 

Tipi, Türk toplumunun sosyo-kültürel dinamikleri sonucu ortaya 

çıkmış bir profildir. “Alp Tipi millî ve kutsal vatanseverlik 

ülküsünden ölünceye dek vazgeçmez, savaşmaktan yılmaz, çekinmez 

ve kaçmaz. Karşısındaki düşman korkunç, kana susamış, kötü 

görünüşlü ve çok kuvvetlidir.” ( Koç 2017: 149). Alp Tipi, sadece iyi 

yetişmiş bir savaşçı tip olmanın ötesinde ahlaki olgunluğa sahip, 

karakter ve kişilik özelliklerine sahiptir. “ Alp Tipi, aman dileyeni 

öldürmez, kaçanı kovalamaz” (Ergin, 1971: 51). Dürüstlük, ahde 

vefalı olma, sadakatli olma, verdiği sözü tutma, cömertlik, 

konukseverlik Alp Tipi’nin başlıca özelliklerindendir (Yardımcı 

2007). Dede Korkut Oğuznameleri’nde kadın-erkek ilişkileri Kerem 

ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi aşk temelli bir kadın-erkek ilişkiler ağı 

söz konusu değildir. Kadın karakterler kutsal amaç ve idealleri olan, 

duygusal yönlerinden daha çok akla ve mantığa uygun kararlar almaya 

eğilimli kimselerdir. Dede Korkut Oğuznameleri’nde kadın 

karakterlerin eylem kümeleri arasında yer alan;  K.1 Evi Koruyup 

Kollama, K.5 Deveden erkek deve, attan aygır, koyundan koç 

kestirmek K.11 Kırk ince belli kızla, cenge gitmek K.17 Ata binmek 

K.18 Kılıç kuşanma K.21 Ok atma K.32 Darda kalmış insana yardım 

etme K.36 Kâfir kılıçlama K.42 Güreşme gibi davranışlar ve eylemler 

Alp Tipi Kadının temel karakteristiklerini ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Oğuznamesinde, evlenme çağı 

gelen Beyrek, nasıl bir kadınla evlenmek istediğini soran babası Kam 

Büre Bey’e; “Baba mana bir kız alıver ki men yerümden turmadam ol 
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turmah gerek; men koç atum a binmedin bimeh gerek; men kırıma 

varmadı n o i mana baş getürmeh gerek. Bunun gibi bir kız alıver baba 

mana, dedi.“ (Kaplan 1951: 100). Bamsı Beyrek, kendisi yerinden 

doğrulmadan, koç atına binip, düşman kovalayacak, kendisi ok 

atmadan ok atabilecek bir kız ile evlenmek istemiştir. Babası Kam 

Büre Bey ise “oğul, sen kendine kız değil, rakip bir omuzdaş, yiğit 

ararsın” (Ergin 1971: 62) şeklinde cevap vererek, Bamsı Beyrek’in 

evlenmek istediği Alp Tipi Kadının, Pay Biçen Bey’in kızı Banu 

Çiçek olduğunu söylemiştir. Alp Tipi Kadın hem erkeğe ideal bir 

gönüldaş hem de yiğit bir savaşçıdır. “İdeal eş olma, erkek çocuk 

annesi olma, eşi ile birlikte sıkıntılara göğüs germe gibi özellikler Alp 

Tipi Kadınının cinsiyet odaklı belirgin özelliklerindendir.” (Akyüz 

2010: 174). Ayrıca Bamsı Beyrek’in kadınla değil kızla evlenmek 

istediğini belirtmesi cinsiyetçi bir yaklaşımdır. Nitekim bir insanı 

kadın ya da kız olarak ifade etmek biyolojik cinsiyete yüklenen 

kültürel değerlere (bekâret) işaret etmektedir.  

Yapıtta Alp Tipi Kadın karakterlerin birisi de Kanlı Kocaoğlu Kan 

Turalı Oğuznamesi’nde yer alan Trabzon Tekürünün kızı, Kan 

Turalı’nın sevgilisi, Selcen Hatundur. Selcen Hatun, Kan Turalı ile 

birlikte beraber düşmana karşı savaşmışlardır. Kan Turalı kendisini 

kurtaranın bir kadın olmasını gururuna yedirememiştir. Dede Korkut 

Oğuznameleri’nde “Kan Turalı bildi ki bu düşmanı basıp dağıtan 

Selcen Hatundur. Bir tarafına da kendisi girdi. Kılıç çekip yurdu, kâfir 

başını kesti.” (Ergin 1971: 155) şeklinde tabir edilmiştir. Selcen 

Hatun, düşmanla savaşmaktan asla imtina etmeyen, cesur, özgüveni 

yüksek, at biniciliği ve okçuluk hüneri yüksek bir kadın Alp Tipini 
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temsil etmektedir Kaplan (1951: 102). Çünkü geleneksel toplumsal 

norm ve değerler kalıbının ürettiği kadın tipolojisinden oldukça farklı 

bir imaj sergilemektedir. Aynı zamanda savaşalım, ölelim, sağ kalan 

obaya dönsün diyebilecek kadar fedakâr ve özverili bir ideal sevgilidir 

(Yardımcı 2007). 

İdeal Eş, Sevgili Tipi Kadın 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde ideal eş, beşik kertmesi, sevgili olarak 

karakterize edilen kadınların sadakat, eşe bağlılık, anaya ataya saygılı 

olma, cömertlik, at biniciliği, çalışkan olma, verdiği sözü tutma ve 

iffetli olma gibi özelliklere sahiptirler. İdeal Tipteki kadınlar, Alp Tipi 

Kadın olma özelliklerine sahip olmakla birlikte eşlerine, nişanlılarına 

karşı sevgi ve sadakatleriyle yüceltilen tiplerdir. Nitekim Dede Korkut 

Oğuznameleri’nde eşe bağlılık, karı-koca sevgisi, aile sevgisi en 

kutsal toplumsal erdemlerden birisi olarak kabul görmektedir 

(Binyazar 1988; Kaplan 1995: 99). 

İdeal eş, Sevgili Tipinde kadınların fedakâr ve sadakatli olması 

toplumsal bir erdem olarak yüceltilmiştir. Ayrıca Dede Korkut 

Oğuznameleri’nde kadın karakterlerin eylem kümelerinde yer alan,  

K.2 Misafiri Yedirip İçirme, K.3 Çocuk Yetiştirme, K.25 Sarılma, 

K.10 Hamile kalma, K.31 Doğum yapma ve anne olma, K.32 Darda 

kalmış insana yardım etme, K.28 Erkeğe yardım etme gibi toplumsal 

rol ve eylem kalıpları ideal bir eş, sevgili ve nişanlının temel 

özelliklerini oluşturmaktadır. Uşun Koca Oğlu Segrek 

Oğuznamesi’nde kadın karakterin fedakârlığı, dürüstlüğü, sadakati ön 

planda tutulmuştur. Segrek sevgilisine hitaben:  
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“Kız sen beni bir yıl bekle, bir yılda gelmezsem iki yıl bekle, iki yılda 

gelmezsem üç yıl bekle, gelmezsem o vakit benim öldüğümü bilesin, 

aygır atımı boğazlayıp aşımı ver, gözün kimi tutarsa, gönlün kimi 

severse ona var.” (Ergin 1971: 206)  

Diyerek sevgilisinin kendisini bekleyeceğinden varsayımla onun 

sadakat ve fedakârlık özelliklerine vurgu yapmıştır. Oğuznamelerde 

ideal eş, sevgili tipi sadık olma, merhametli olma, erkeğinin onuruna 

leke getirmeme, erkeği yokken misafiri yedirme içirme gibi erdemlere 

sahiptir. Kadın karakterlerin bu uzun bekleyişi kabullenmesi; sözünü 

tutma, sadık kalma, bireysel aidiyet ve sevgi duyguları ile 

açıklanabilir (Sakarya ve Gümüş 2017: 113).  

İdeal eş ya da Sevgili Tipi kadına Dirse Han Oğlu Boğaç Han 

Oğuznamesi’nde Dirse Han’ın adının anılmadığı fakat “Han Kızı” 

olarak soylu bir aileden geldiği anlaşılan Dirse Han’ın eşi örnektir. 

Oğuzname’de Hanlar Han’ı Bayındır Han’ın şölen vererek Ak, Kızıl 

ve Kara otağ diktirmesi, erkek çocuğu olanı Ak çadırda misafir 

etmesi, Kız çocuğu olanı kızıl çadıra oturtması, çocuğu olmayanları 

ise kara çadıra oturtması ve onlara hizmet ve ikramda kusur etmesi 

anlatılmıştır (Binyazar 1988). Hiç çocuğu olmayan Dirse Han’ın ise 

bu durumu içine sindirememesi üzerine kendi otağına gelerek eşine ilk 

olarak güzel sözler ile neden çocuklarını olmadığını sorması, sonrası 

öfkelenerek hesap sorması üzerine eşi; 

 “Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme, yerinden 

kalk, alaca çadırını yeryüzüne diktir, attan aygır, deveden. Erkek deve, 

koyundan koç kes, İç Oğuzun Dış Oğuzun beylerini başına topla, aç görsen 

doyur, çıplak görsen donat, borçluyu kurtar.” (Ergin 1971: 11,12)  
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Diyerek onu teskin etmiştir. Çiftin kısa bir süre sonra erkek çocukları 

dünyaya gelmiştir. İdeal eşten beklenen, güven, itibar ve güç nesnesi 

olarak algılanan bir erkek evlat doğurmasıdır (Akbalık 2014: 111). 

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Oğuznamesi’nde Azrail’in canını 

alacak olması ile Allah’a yakaran Deli Dumrul, kendisine canını 

vermesi için annesine, babasına gider fakat onlardan çare bulamamış 

ve son olarak eşinin yanına gitmiştir. Eşi, “ göz açıp gördüğüm, gönül 

verip sevdiğim, bu canım sana kurban olsun.” (Ergin 1971: 132) 

diyerek eşine canını feda etmiştir. Bu Oğuznamede Deli Dumrul, asi, 

kibirli bir karakteri temsil ederken Azrail ile konuşması, Azrail’in 

şekil değiştirerek kuş suretinde görünmesi gibi ilginç motifler yer 

almaktadır. İdeal eş bağlamında Deli Dumrul’un eşi fedakarlığı, aile 

sevgisini, aileyi koruyup kollama gibi sosyal işlevleriyle ideal bir 

eştir. 

İdeal eş, sevgili ya da nişanlıda bulunması gereken vasıflardan bir 

tanesi de iffetli ve namuslu olmasıdır. Erkek karakterler kadın 

karakterleri aşağılamak ya da kötülemek istediği vakit ilk konuştukları 

söz, kadınların iffetleri, namusları olmaktadır. (Kaplan 1951). Deli 

Ozan kılığına giren Bamsı Beyrek, Boğazca Fatma isimli kadına 

kızdığı vakit, ona direk iffet kavramı üzerinden yüklenmiştir. “Beyrek 

kopuzunu eline alarak: Evinizin ardı derecik değil miydi? Köpeğinizin 

adı Barak değil miydi? Senin adın kırk oynaşlı Boğazca Fatma değil 

miydi?  Daha ayıbını açarım belli bil” (Ergin 1971: 88) şeklinde hitap 

ederek kadını dostları ve sosyal ilişkileri üzerinden ayıplamaya, 

iffetini kötülemeye çalışmıştır. Dede Korkut Oğuznameleri’nde iffetli 

ve namuslu olmak kutsal ve ahlaki değerler arasında arası 
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gösterilmektedir. Kadınlara Han Kızı, Görklüm, başımın bahtı, evimin 

tahtı, bey kızı şeklinde hitap edilmiştir (Alsaç 2018: 96). 

İdeal Anne Tipi Kadın 

Annelik duygusu, dünyanın var olması, tabiatın yenilenmesi, hayatın 

devamının sağlanması ile aynı anlamı taşıyan bir semboldür. Annelik 

toplumsal bir statü olmanın ötesinde, çocukları, insanları geleceğe 

hazırlayan, kutsal ve değerli bir kurumdur. Sosyal ağlar, toplumsal 

ilişkiler ve sosyalleşme süreçleri ailenin temel direği olan anne ve 

anneliğin sosyal işlevleri ile kimlik kazanmaktadır. Annelik 

marifetiyle dayanışma, sevgi, saygı, toplumsal roller ve statüler 

yeniden üretilmektedir (Karkıner 2011: 140, 141; Sancar 2012: 233). 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde, geleneksel olarak erkek çocuk olarak 

dünyaya gelecek olan karakterleri doğuran, büyüten, koruyan kadın 

karakterler, olumlu, yapıcı ve uzlaşmacı tutumları ile imgelenmiştir. 

Anlatılarda çocuk sahibi olmayan çiftler, Oğuznamelerin başında bir 

takım dini ve toplumsal ritüelleri, gelenekleri yerine getirerek çocuk 

sahibi olmuşlardır. Doğan çocuk genellikle erkek çocuk olur ve Anne 

Tipi Kadının temel görevi bu karakteri her türlü saldırı ve kötülükten 

korumak ve onu büyütmektir (Fedakâr ve Aksoy 2019: 111). Dede 

Korkut Oğuznameleri’nde kadın karakterlerin eylem kümelerinde yar 

alan;  K.22 Emzirme K.44 Sütannelik yapma K.43 Olağanüstü doğum 

ve farklı tipte çocuk dünyaya getirme K.34 Dua etme K.31 Doğum 

yapma ve anne olma K.30 Erkekle evlenme K.25 Sarılma K.16 

Oğlunu anma K. 6 Bağırıp, ağlama gibi eylem ve davranışlar ideal 

Anne Tipi Kadının özelliklerini oluşturmaktadır. Kadınların 
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kendilerini güvende hissedebilmeleri, toplumsal statü kazanabilmeleri 

hane içi rolleri ile doğru orantılıdır. Hane içi iktidar ilişkisi kurmak 

isteyen kadın karakterler doğurganlık ve dişilik özelliklerini 

kullanarak, aile ve toplum içindeki konumunu korumuşlardır. Dirse 

Han’ın eşi, dünyaya getirdiği erkek evladı Boğaç Han ile itibar 

kazanmıştır. Nitekim Bayındır Han’ın “Çocuğu olmayana Allah, 

beddua eder (Ergin 1971: 9) sözü evliliği ve doğurganlığı teşvik 

etmesi bakımından önemlidir. Ayrıca Bayındır Han’ın erkek çocuğu 

olana Ak çadırda, kız çocuğu olana kızıl çadırda yer vermesi, çocuğu 

olmayana ise kara çadırda yer vermesi toplumsal ve kültürel bakışın 

en belirgin örneğini oluşturmaktadır. Toplumsal düzlemde çocuğu 

olmayanı ötekileştiren, dışlayan bu bakış açısı, evliliği, iktidarı, eril 

değer ve sembolleri sosyolojik olarak göstermektedir. Çünkü ak çadır, 

boyların, beylerbeyinin çadırını, daha doğrusu iktidarı temsil 

etmektedir. Erkek çocuğu olanı ak çadırda misafir etmesi, cinsiyetçi 

hegemonik bir motiftir. Kızıl rengi Oğuznamelerde evliliğin ve 

dişiliğin sembolü olarak değerlendirilmektedir (Kaplan 1995). 

Anlatılarda dişi develerin kızıl olduğu, Beyrek’in yavuklusu, beşik 

kertmesi Banu Çiçek’in saçlarının kızıl olduğu, Salur Kazan’ın Evinin 

Yağmalanması Oğuznamesi’nde Oğuz Beylerine hizmet eden kâfir 

kızlarının kırmızı düğmeli elbiseli olduğu (Ergin 1971: 28) göze 

çarpmaktadır. Kızıl sembolü; bolluk, bereket, çoğalma ve dişilik 

değerlerini temsil etmektedir. Dolayısıyla kadın bedeni üzerinden 

iktidar kurgusunun yapılarak İdeal Anne Tipi Kadının doğurganlık, 

dişilik özelliklerine dikkat çekildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 

Oğuznamelerin nerdeyse tamamında attan aygır, deveden erkek deve, 
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koyundan koç kestirilmiştir.  Oğuz Türkleri geleneğinde Allah rızası 

için kurban edilen bu tür hayvanların cinsiyetlerinin erkek olması, 

soyun devamlılığına vurgu yapmakla birlikte kadınların doğurgan ve 

çok çocuklu olması için temenni niteliğindedir (Sümer 1995).  

Salur Kazan Oğlu Uruz’un esir Düştüğü Oğuznamede, kâfir beyi : 

“Uruz’u hapisten çıkarın, boğazından urgan ile asın, iki küreğinden 

cengele takın, kıyma kıyma ak etinden çekin, kara kavurma edip kırk 

bey kızına iletin, kim ki yedi o değil, kim ki yemedi o Kazanın 

hatunudur”  (Ergin 1971: 42)  diyerek Kazan Bey’in eşi Burla Hatunu 

bulmak ve kadın bedeni üzerinden Kazan Bey ile arasında iktidar 

ilişkisi kurgulamak istemiştir. Dolayısıyla bu bağlamda kadının 

bedeninin araçsallaştırılarak, değersizleştirildiği anlaşılmaktadır. Burla 

Hatun ise Oğlu Uruz’a Oğul, senin etini yiyeyim mi yoksa pis dinli 

kâfirin döşeğine girip, babanın namusunu kirleteyim mi? şekline hitap 

edince, Oğlan, dilin kurusun ana, benim etimi babamın namusunu 

kirletme diyerek cevap vermiştir (Binyazar 1988: 122). Bu bölümde 

İdeal Annelik Tipinden beklenen evlat sevgisi, fedakârlık yerine 

beden dokunulmazlığı, iffet kavramı daha ağır basmıştır. Burla Hatun 

ikilemde kalmış, eşine olan aidiyet ve sadakat duygusunu evlat 

sevgisinden daha üstün tutmuştur. Fakat Bamsı Beyrek 

Oğuznamesi’nde düşmanın ani baskınıyla esir düşen Bamsı Beyrek 

için “Ak burçekli anası boncuk boncuk ağladı, gözünün yaşını doktu, 

acı tırnak ak yüzüne aldı çaldı, al yanağını yırttı, kargı gibi kara sacını 

yoldu, ağlayarak sızlayarak evine gelmiştir” (Ergin 1971: 70, 71). 

Evlat sevgisi, annelik içgüdüsü, cefakâr olmak İdeal Anne Tipi 

Kadının temel özelliklerindendir. Çünkü Oğuz boylarında kadın 
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kimliklerinden çok eş ya da anne kimlikleri toplum gözünde onları 

daha saygın bir statüye yükseltmektedir. İdeal Anne Tipi Kadın, yol 

göstericiliğin, metanetin, namusun sembolüdür (Akyüz 2010: 174, 

176). “Dede Korkut Hikayeleri’nin biri dışında hepsinde annenin, 

çocuğuna kendini feda etmesi üzerine mesajlar verilir. Çünkü oğul 

devletin bekasıdır dolayısıyla o yaşamalıdır, bu uğurda ölebilecek 

birisi varsa o öncelikle kadındır.” (Sakarya ve Gümüş 2017: 115). 

Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesi isimli Oğuzname’de, Tepegöz’ ün 

yemesi için oğlunu feda etmek istemeyen bir annenin feryadı, 

gözyaşlarına Basat dayanamamıştır. Kadın: “Dört oğlu olan birini 

verdi, üçü olan birini verdi, ikisi olan birini verdi, iki oğlancığım var 

idi, birini verdim biri kaldı, döndü sıra tekrar bana geldi, onu da 

istiyorlar, hanım bana medet dedi” (Ergin 1971: 174). Basat, bu acılı 

annenin gözyaşlarına dayanamamış bir köle bağışlayarak kadının 

oğlunu ve kadını bu trajediden kurtarmıştır. Bu bağlamda Basat’ı 

tetikleyen temel unsur annelik statüsünün kutsallığı olarak 

değerlendirilebilir. 

SONUÇ 

Çalışmada, Dede Korkut Oğuznameleri’ni esas metin kabul etmek 

üzere Oğuznameler üzerine yapılan çalışmadan hareketle toplumsal 

cinsiyet ve feminist eleştirel bakış açısıyla kadın tipleri üzerine bir 

inceleme yapılmıştır. Böylece Dede Korkut Oğuznameleri’ne 

sosyolojik olarak farklı bir bakış açısı geliştirilmiştir. Yapıtta yer alan 

12 Oğuznamenin isimlerinin tamamının Bey oğlu, Koca oğlu, Han 
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oğlu şeklinde erkek isimleri ile adlandırılarak kadın isimlerine yer 

verilmediği görülmüştür. 

Yapıtın giriş kısmında yer alan mukaddimede, Dede Korkut 4 tip 

kadının özelliklerinden bahsetmekle birlikte 3 tipin istenmeyen, 1 tip 

kadının ise ideal kadın olduğunun altını çizerek bir dizi tavsiyelerde 

bulunmaktadır. İdeal ve istenilen tipte kadının özellikleri ise erkek 

evde yokken misafiri yedirip içiren, erkeği temsil edebilme gücüne 

sahip, hane içinde konumlandırılan bir kadın tipidir. Mukaddime 

kısmında erkekler ile ilgili bir kategorinin yapılmamış olması ataerkil 

ve cinsiyetçi bir yaklaşıma işaret etmektedir. Yapıtta kadın ve 

erkeklerin eşit olduğu mesajı verilmesine rağmen birçok Oğuznamede 

kadınların ismi dahi anılmamış, kadınlar ikincil, yardımcı ve ara 

rollerde kurgulanmıştır. Dirse Han oğlu Boğaç Han Oğuznamesinde 

Dirse Han’ın eşinin ismi anılmazken düşmanla savaş söz konusu 

olduğunda Dönebilmez Dülek Evren, Kazılık Koca, Eylik Koca, 

Segrek, Yigenek, Emren, Begil, Aruz Karacuk Çoban gibi tüm Türk 

Alplerinin ve erkek karakterlerin adı tek tek sayılmıştır. Kadınlar, 

eşlerine, beşik kertmelerine “göz açıp gördüğüm, gönül verip 

sevdiğim” şekliyle hitap etmişlerdir. Bu durum kadınların erkeklere 

olan aidiyetini, sadakatini ön plana çıkarmaktadır. Erkeklerin 

karşılarına çıkan ya da evlendikleri kadınların “ilk” olma sembolü 

kadınların beden dokunulmazlığı ve namus kavramlarına atıf 

yapmaktadır. Nitekim Oğuz Boyları arasında bir kadının iffeti, 

namusu önemli bir toplumsal değer olarak kabul görmektedir. İffetli 

olmaktan kasıt, duygusal ve romantik ilişkilerden kaçınmak, 
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toplumsal, ahlaki değerlere, gelenek ve göreneklere bağlı olmak 

anlamını taşımaktadır. 

Oğuznamelerde Hak Teâla’nın gönül rızasını kazanabilmek için attan 

aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirilmesi âdeti vardır. 

Kesilen hayvanların cinsiyetlerinin hepsinin erkek olması, dişilerin 

kurban edilmemesi kadınların doğurganlığını kaybetmemelerine işaret 

etmektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ekseninde kadınların 

doğurganlıkları ve dişilik vasıflarının öncelikli olması; kadın 

bedeninin, cinsellik ve doğumlar aracılığıyla kontrol edilmesi 

anlamını taşımaktadır. Yapıtta kadınların, evlilik kararlarını kendi 

iradeleriyle alamamaları dikkat çekicidir. 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde kadın karakterlerin (Banu çiçek, 

Burla Hatun, Kısırca Yenge, Boğazca Fatma, Selcan Hatun) eylem 

kümelerinden hareketle, kadın karakterler Alp Tipi Kadın, İdeal eş, 

Sevgili Tipi Kadın ve İdeal Anne Tipi Kadın olarak incelenmiştir. 

Dede Korkut Oğuznameleri’nde kadın karakterlerin toplumsal rolleri, 

statüleri eril bir bakış açısı tarafından şekillendirilmektedir. Adı geçen 

kadın karakterlerin sayısı bir elin parmağını geçmezken, anlatılarda 

merkez karakterler erkekler olmuştur. Kadınların saygınlık ve statü 

kazanabilmeleri erkek çocuk dünyaya getirmeleriyle mümkündür. 

Basat’ın Tepegöz’e oğlunu vermek istemeyen annenin oğlu için bir 

köle bağışlaması, kölelik ve efendilik gibi toplumsal sınıf bilincinin 

olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Oğuznamelerin 

tamamında kadınlar eş, nişanlı, anne, beşik kertmesi karakteriyle rol 

almaktadırlar. Savaş ve akınlar sonucu düşmanlar; ele geçirilen 
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kadınları, kızları ve malları ganimet olarak kabul görmektedir. 

Kadınların köle veya ganimet olarak görülmesi, erkek karakterler 

arasında kadın bedeninin kültürel ve politik iktidar aracı olarak 

algılanmasıyla ilgilidir. 
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GİRİŞ 

Kültür, toplumu oluşturan bireyler, gruplar arasında kurumsallaşmış 

ilişkiler bütünüdür. Her türlü toplumsal olgu kültür potasında eriyerek 

içerik ve bütünlük kazanır. Kültür, kişilik mekanizmaları yoluyla 

çevreye yansır, aktarılır. Kişisel ve kurumsal kaynaklarla beslenerek 

toplumda yaratılan kültürün yöresel ve bölgesel farklılıkları olması 

doğaldır.  

Her milletin kendi inanç, gelenek, estetik, sosyo-ekonomik anlayış ve 

değerlendirmelerine göre değişen; ancak hepsinde de insan 

saygınlığını korumayı amaçlayan halk kültürü vardır. Halk kültürü, 

hangi coğrafyada olursa olsun insanoğlunun geçmişiyle geleceğini 

birbirine bağlar. Halk kültürü ürünlerimiz, Türk toplum hayatının 

ifadesi, duygu ve düşünce beraberliğinin göstergesidir.  

Milli kültür yerellikten çıkmış, onu aşarak yurt bütünlüğünde 

benimsenmiş ortak değerleri, yaşama biçimleri ve buna bağlı unsurları 

içine almaktadır. Bu unsurlar; doğum, evlenme ve ölüm olaylarından 

oluşan geçiş dönemleri, bayram, tören ve kutlamalar, halk inanışları, 

halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk edebiyatı temeline 

dayanmaktadır. 

1. Kısas ile İlgili Genel Bilgiler 

Kültür ve medeniyetin Dünya’ya yayıldığı bölge olarak bilinen ve 

arkeoloji ile ilgili kaynaklarda “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan 

topraklar üzerinde 13.500 yıldan beri iskân edilen Şanlıurfa, dünyanın 

en eski şehirlerinden biridir. Örencik Köyü yakınlarında 
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Göbeklitepe’de 12.000 yıl öncesine ait dünyanın en eski tapınaklarının 

yer aldığı, ilk yerleşimin ve ilk tarımın yapıldığı Şanlıurfa tarih 

boyunca çeşitli uygarlıklara, inançlara ve kültürlere ev sahipliği 

yapmıştır (Kürkçüoğlu: 2020: 459). 

Şanlıurfa il merkezinin 12 km güneydoğusunda Tektek Dağları’na 

giden yolun üzerinde ve Harran Ovası’nın başlangıcında yer alan 

Kısas; dili, geleneği-göreneği ve yaşam biçimi bakımından 

çevresindeki köylere benzemeyen, fakat Şanlıurfa şehir merkezi ile 

kültürel benzerlik gösteren bir Türkmen köyüdür. Kısas 1992 yılında 

önce belde olmuş, 2014 yılında ise Büyükşehir yasasıyla mahalle 

statüsüne alınmıştır. Ancak yörede ve kaynaklarda Kısas Köyü diye 

bahsedilmektedir (Kürkçüoğlu: 2020: 461). Türkçeden başka dil 

bilmeyen ve Orta Asya kökenli Türkmen olduklarını söyleyen; sosyal 

yapı olarak çevre köylerden farklılık gösteren bir beldedir (Sezgin, 

1998:1). Kısas adından ilk bahseden kaynak Urfa’da yaşamış Ermeni 

tarihçi Meteos’tur (Özbek, 1992: 165). “Edessa The Blessed City” adlı 

eserde de Kısas adı üç yerde geçmektedir (Segal, 1973: 219-237). 

Urfa- Harran’ bağlı Kısas Köyünde yetişen âşıklık geleneğin 

temsilcileri, bulundukları bölgede Türkçenin güçlü ve edebi bir özellik 

gösterecek biçimde kalmasında etkin rol almışlardır. Farklı dilleri 

konuşan bir çevre içerisinde yer almasana rağmen Türkçeyi 

incelikleriyle kullanmayı başarabilme gücünü göstermiş olan Kısas, 

âşıklık geleneğinin temsilcileri bakımından da başarılı örneklerle 

doludur (Erdem, 2010: 212). 
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Kısas halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyde buğday, 

arpa, mercimek, pamuk, mısır, sebze yetiştirilmekte; az ölçüde 

bağcılık da yapılmaktadır. Harran Ovası’nda 1995 yılından itibaren 

sulu tarıma geçilmiştir. Köyün ekonomik durumu orta düzeydedir. 

Köyde ağalık ve büyük toprak sahipliğine rastlanmamaktadır. 

Herkesin kendine yetecek kadar toprağı bulunmaktadır. Köy nüfusu 

2000 yılında 6000 civarındadır. Kısas’ta; muhtarlık, tarım kredi 

kooperatifi, sağlık ocağı, ilkokul, ortaokul, lise, kütüphane, sulama 

birliği, ziraat teknisyenliği, PTT, kahvehaneler, birkaç fırın, çok 

sayıda bakkal, bir Cem evi ve iki cami bulunmaktadır (Kürkçüoğlu-

Akbıyık, 2011: 36-37). 

Kısas Köyü’ndeki geleneksel hayat, müzik ve âşıklık geleneği 

Şanlıurfa kültür hayatında önemli ve farklı bir yere sahiptir. Kısas 

beldesinde yaşayan topluluk, Bektaşiliğin Çelebiler koluna mensup 

olup Alevi-Bektaşi geleneğinin bütün unsurlarını bünyesinde 

bulundurmaktadır (Kürkçüoğlu: 2020: 460). 

Kısas geçmişte “Arap Atları”yla, pehlivanlarıyla ve üzüm bağlarıyla 

da ünlüymüş. Kısas’ın çevresinde yer alan; Fiyen, Sultantepe, Çekçek, 

Çamurlu, Köpürlük, Cüdeyde gibi köylerde yoğun olarak Arapça 

konuşulmasına karşılık; Kısas’ta Arap nüfusun dışındakilerin 

konuştuğu dil Türkçedir ve şehir merkezindeki Türkçe’ye göre daha 

saf ve daha sadedir. Köyde okuma yazma oranı ise diğer köylere göre 

daha ileridir. Köyden yetişen çok sayıda öğretmen ve memur 

bulunmaktadır. Kısas Köyü’nün çoğu Bektaşi olmakla birlikte köyde 

Sünni Türkmenler de yaşamaktadır. Bektaşilere ait iki Cemevi’nin 
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yanı sıra Sünnilerin de iki camisi vardır. Köyde manen ayrılıklardan 

dolayı bugüne kadar hiçbir mesele olmamıştır. Kısas halkı inançlarına, 

geleneklerine, devlete ve cumhuriyete bağlı; vatanperver ve 

misafirperver insanlardır. Kısas, geleneksel hayat tarzını sürdüren 

“gönül ehli insanların beldesi” ve “Âşıklar diyarı”dır. Arkadaşlık ve 

komşuluk ilişkileri şehir merkezindeki geleneksel yapıyla benzerlik 

göstermektedir. Eskiden köyde yapılan düğünler çok şenlikli olup 10 

gün sürerken, günümüzde bu gelenek kısmen değişmiş olup bazı 

aileler şehirdeki düğün salonlarında düğün yapmaktadır (Kürkçüoğlu-

Akbıyık, 2011: 36-37). 

Kısas gerek coğrafi konumu gerekse çok eski devirlere dayanan 

tarihsel geçmişi ile önemli bir yerleşim yeridir. Özellikle sahip olduğu 

Alevi-Bektaşi inancı ile çevresinde yer alan köylerden farklı bir yapı 

oluşturmaktadır. Türk kültürü içerisinde çok zengin bir kültürel değer 

olan Alevi-Bektaşi kültürünü tüm zenginliği ile yaşatan Kısas gerek 

dili, gerek zengin âşıklık geleneği, gerekse de zengin geleneksel halk 

kültürü ile dikkat çekmektedir.  

2. Kısas Halk Kültürü 

Zengin bir halk kültürüne sahip olan Kısas yöresinde hem halk bilgisi 

hem de anonim halk edebiyatı ile ilgili sözlü kültür varlığı dikkat 

çekmektedir. Düğün gelenekleri, halk hekimliği, giyim-kuşam, çocuk 

oyunları ile anonim halk edebiyatı ürünlerinden mani, bilmece, 

tekerleme, atasözü ile alkış ve kargış gibi türleri kapsayan zengin halk 

kültürü karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda alan araştırma 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 95 

 

tekniklerinden görüşme tekniği ile elde edilen halk kültürü unsurlarına 

yer verilmiştir. 

2.1. Düğün Gelenekleri 

Hayatın ikinci geçiş dönemi olan evlenme, kızın ve erkeğin 

sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturması açısından ve 

aileler arasında kurulan dayanışmayı, toplumsal ve ekonomik ilişkiyi 

belirlemesi ve düzenlemesi bakımından her daim her yerde önemli bir 

olay gözüyle görülmüştür. Ailenin, toplumsal yapının temeli olması, 

bu birliği sağlayan evlenme olayına evrensel bir karakter 

kazandırmıştır. Dünyanın her yerinde her aşaması, kişilerin bağlı 

bulunduğu kültür tipinin öngördüğü belirli kurallara ve kalıplara 

uydurularak gerçekleştirilen evlenme olayı, özellikle tören, töre, âdet, 

gelenek ve görenek bakımından oldukça zengindir. Düğün ise, 

evlenme dediğimiz geçiş döneminin en belirgin özelliklerinin 

yansıtıldığı bölümlerdendir. Yukarıda genel hatlarıyla bahsettiğimiz 

aşamaların amacı, düğünle dışa vurulur. Onun için düğünün 

geleneksel değerlere ve kurallara bağlı bir biçimde kutlanmasına çaba 

sarfedilir. Düğüne mümkün mertebede çok kimse çağrılmak istenir. 

Yüz yüze bakılacak olunan toplumlarda hiç kimsenin unutulmamasına 

ve küstürülmemesine dikkat edilir. Düğün, çağrılıların dışında, 

başkalarına da açıktır (Örnek, 2000: 185-196). 

Düğün, toplumsal bir olayın adıdır. Bu merasime katılım, daha önce 

yapılmış olan söz ve nişan törenlerine göre daha fazla olur. Düğün 

töreni ile gençlerin kuracağı yuva ve ailelerin akrabalık bağları, 

davetlilerin de iştirakıyla onaylanmış olur. Köy düğünlerinde, düğüne 
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bütün köy halkının katılması istenir. Düğüne çağrı birçok yerde 

okuntu ile yapılır. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın en fazla 

görüldüğü törenler düğünlerdir. Bu törenin başından sonuna kadar, 

köylüler düğün evine destek olmaya çalışır. Anadolu’da düğünler üç 

gün ile bir hafta arasında değişirken günümüzde bu süre iyice 

kısalmıştır (Başçetinçelik, 2009: 206). 

Kısas halk kültürü geçiş törenleri arasında geleneksel uygulamaların 

en zengin görünüm sergilediği bölüm evlenmedir. Kız istemeden gelin 

indirmeye kadar birçok aşaması olan evlenme gelenekleri günümüzde 

de uygulamaktadır. Kısas halk kültüründe evlenme ile ilgili gelenekler 

şu şekilde sıralanabilir: 

Kız İsteme: Oğlan evi isteyeceği kızı belirler. Köyün sayılan 

kişilerinden bir heyet, oğlan babasıyla kız evine konuk olur. Hoşbeş 

faslı bittikten sonra ağzı iyi laf eden biri "Arkadaşlar gelene niye 

geldin denilmez, biz buraya sizinle akraba olmaya geldik" diyerek 

konuyu açar. Allah'ın emriyle kız istenir. Kız babası "Allah yazdıysa 

olur" der. O gün kız verilebileceği gibi, bir danışalım düşünelim de 

denilebilir. Aynı gün kız verilmişse kahvesi içilir (K5). 

Söz Kesme-Şerbet ve Nişan: Kız verildikten sonra söz kesilir. 

Oğlan tarafı söz kesmeye giderken kendi akrabalarını ve köyün 

sayılan kişilerini de götürür. Akraba ve diğer hatırlı kişilerin 

vasıtasıyla taraflar anlaşılır. Kız ve oğlan evinin alacakları, 

verecekleri tespit edilir. Söz kesildikten sonra belirlenen günde de 

şerbet içilir. Şerbeti ilk önce oğlanın kirvesi içer. Sonra da bütün 

konuklara dağıtılır. İçen fatihasını okur, mutluluk dileğinde 
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bulunur. Şerbeti içen kız nişanlı demektir. Başı da bağlanır. Baş 

bağlamak nişanlı olduğunun işaretidir (K5) 

Düğün: Kız ve oğlan evi düğün tarihlerini belirler. Tarihler genelde 

sonbahar aylarına denk getirilir. Kesin tarihten sonra da hazırlıklar 

başlar. Oğlan evinin ekonomik durumu iyi ise düğün davul 

zurnayla, yoksa kavalla yapılır. Düğüne davet edilecek hısım 

akrabaya halat alınır. Halat hediyedir. Halat verilen kişiler 

almayabilirler de, aldıklarında halatın karşılığını vermek 

durumundadırlar. Yakınlarının dışındaki kişiler sözle davet edilir. 

Anılan tarihte düğün başlar. Belirlenen yerlere kara çadırlar kurulur. 

Kurbanlar kesilir, yemekler yapılır. Kara çadırlarda acı kahve ikram 

edilir. Gelen konukların hepsi düğün sahibi tarafından ağırlanır 

(K6). 

Düğünde Yapılan Eğlenceler: Kısas düğünlerinde çeşitli oyunlar 

oynanır, halaylar çekilir. Ağır hava, delilo, abraviya, iki ayak, 

kalkan kılıç, düz halay, korta, giran, Diyarbakır düzü, çeçen kızı, 

tek ayak, mecraviya başlıca halaylardandır. Halay çekerken sesi 

güzel olanlar hoyrat da söyler. Düğünlerde daha çok beşiri hoyrat 

okunur. Cirit, at yarışları, güreş Kısas düğünlerinin baş 

eğlencelerindendir. Güreş havasına korta denir. 

Kısas’ta eski düğün eğlencelerinden biri de savaş oyunudur. On 

kişilik tek sıra olarak başpehlivanın arkasına dizilir. Başpehlivanın 

elindeki değnek dört metre, oyuncularınki ise bir metre boyundadır. 

Başpehlivanın değneği arkadaki oyunculara vurmaya, onlar ise 

kendini korumaya çalışır. Değnek kime değmişse oyundan çıkar. 
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Oyundan çıkan kişi savaşta yenilmiş, ölmüş ve ya yaralanmış kabul 

edilir. Bu oyun davul zurna eşliğinde oynanır.  

Kısas’ta evlenecek çift amca çocukları ise kendi düğünlerinde 

oynamak gelenektendir. Eğer yabancı ise gelin kendi düğününde 

oynamaz. Düğün sahibi; köyde yakın zamanda cenaze kalkmış ise 

cenaze evinden müsaade alarak düğün yapar. Kısas'ta düğünlerin 

belli bir süresi yoktur. Süre düğün sahibinin isteğine bağlıdır. 

Ekonomik durumu iyi ise istediği kadar süreyi uzatabilir (K5, K6). 

Kına Gecesi: Kına gecesi cumadan bir gün önceye denk getirilir. 

Davul zurna eşliğinde kına yakılır. Davulun biri oğlan evinde, 

diğeri de kız evinde kına yakma törenine katılır. Kına kirve 

tarafından yakılır. Yoksa en küçük kız kardeş kınayı yakar. Kınayı 

yakacak kişi önce nazlanır. Nazı bahşiş istemesindendir. Yetkililer 

bahşiş vererek kınanın yakılmasını sağlar. Gece yakılan kınaya baş 

kınası denir. Geline kınanın yakıldığı günün ertesi de damada kına 

yakılır. Ancak kına yakılmadan önce karı koca oyunu oynanır. İki 

kız, bir ana, bir de baba ortaya çıkarlar. Bunların dördü de erkektir.  

Üçü kız biri de kadın elbisesi giyer. Kadın elbisesi giyen kadının 

anasıdır. Babaları kızlarıyla davul eşliğinde oynamaya başlar. Oyun 

devam ederken kızlar iki oyuncu da seyircilerden seçer. Karşılıklı 

oynamaya devam edilir. Kızların avuçlarında un vardır. Kızların 

babası “vız vız vıcıdak” diye bağırır. Bunu birkaç defa tekrar eder. 

Kızlar da “gidiştik baba gidiştik (kaşındık)” cevabını verir. Baba da 

“gidiştinizse sizi evlendireyim” der. Seyirciler arasından seçilen iki 

delikanlı kızların ellerinden tutarak babalarından kızları isterler. 
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Baba; kızları ve hanımıyla konuşarak kızlarını iki delikanlıya verir 

ve “benim yüzümü kara çıkarmayın kızlarım” diye de tembih eder. 

Kızlar; "tamam baba yüzünü hiçbir zaman kara çıkartmayız" 

diyerek avuçlarındaki unu damatların yüzlerine sürerler. 

Oyundan sonra esas damadın kirvesi gelir ve kınası da yakılır. Gece 

yarısından sonra davul zurna istirahate çekilir. Gece muhabbeti başlar. 

Sazlar çalınır, hoyratlar okunur. Eğlence sabaha kadar devam eder. 

Yeni günün başlamasıyla düğünün kahvecisi sabah mırrası yapar, 

dağıtır. Mırranın içilmesiyle gelin alma hazırlıkları da başlamıştır. 

Gelin almaya gitmeden önce köydeki nişanlı kızlara şabaş yapılır. 

Şabaş bahşiş demektir. Nişanlı kızlar halay halkasının başına geçer. 

Davulcu şabaş yaptığı kıza sorar; “kimin kızı kimin gelinisin?” 

diyerek kendini tanıtmasını ister. O da cevap verir. Davulcu bahşişini 

alır. Nişanlı kızların şabaşı bitince gelin almaya gidilir K5, K6). 

Gelin Alma: Gelin almaya atla ve deveyle gidilir (şimdi taksiyle 

gidiliyor) develer süslenir. Her deveye üç veya dört kadın biner. 

Gelinin devesine damadın kirvesinin hanımı ile gelinin bir akrabası 

biner. Düğün alayı davul zurna eşliğinde köyü birkaç kez dolaştıktan 

sonra kız evine ulaşır. İşte bu sırada atlılar gelinin devesinden bir 

şeyler almaya-çalmaya çalışırlar. Diğer atlılar da korumaya çalışır. 

Atlılardan biri gelinin devesinden bir şeyler çalmışsa oğlan evinden 

bir kuzu almaya hak kazanır. Gelin kız evinden alınarak deveye 

bindirilir ve kucağına 3-5 yaşlarında bir erkek çocuğu verilir (K6). 

Gelin İndirme: Gelin, köyün etrafında birkaç kez dolaştırıldıktan 

sonra oğlan evine getirilir. Deve ıhtırılır. Ama gelin deveden hemen 
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inmez. Kayınpederinin vereceği bağ, bahçe, inek ve benzeri mal mülk 

sözünü aldıktan sonra iner. Gelin, kapının eşiğinden geçerken, 

mevsimine göre nar veya elmayı dama atar. Damın üzerinde duranlar 

nar veya elmayı tutarlar. Tutanlar bahşişi alır. Oğlanın kirvesi gelin 

eşikten içeri girerken başına şeker serper. Bu da gelin ve damadın 

yuvalarında ağızlarının tatlı olması temennisidir. Gelinin oğlan evine 

gelmesinden bir saat önce damat bir arkadaşının evine saklanır. 

Damadı arkadaşları bulup getirir köy meydanına. Kirvesi bir tepside 

damadın yeni elbisesini getirir. Damat köyün meydanında giydirilir. 

Üzerinden çıkan elbise davulcuya verilir. Oradan da şababaş yerine 

götürülür. 

Gelin indikten sonra 50-60 metre uzunluğunda bir yere halı ve 

kilimler serilir. Sağına soluna yastıklar konur. Buna şababaş denir. 

Bütün misafirler hazırlanan şababaşa otururlar. Damat ise başköşede, 

hemen yanında da kirvesi vardır. En yaşlı davulcu şabaş toplamaya 

başlar. İlk şabaş damattan alınır. Davulcu şabaş aldığı kişiyi ilan eder. 

Herkesten şabaş toplanır. Kahveci şabaş verenlere kahve dağıtır. 

Kahveciye de bahşiş verilir. Şabaş vermeyene kahve verilmez. 

Toplanan şabaş, köy bekçisine, koruyucusuna ve düğün çalan 

davulculara verilir. Şabaştan sonra da süpha yemeği yenilir. Süpha 

yemeğiyle düğün sona erer (K5, K6). 

2.2. Giyim-Kuşam 

Giyim-kuşam, ilk çağlardan bu yana insanoğlu için en temel 

gereksinimlerden biri olmuştur. Yeni kültürler geliştikçe insanların 

giyim kuşamı da kültürel değişimden nasibini almıştır. İçinde 
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bulunulan sosyal normlar, dinsel inanç ve değer yargıları, yaşanılan 

coğrafya, iklim şartları ve kültür gibi birçok koşul insan giyim-

kuşamını etkilemiştir (Karakaş, 2008: 553). Bütün toplumlarda giysi 

ile ilgili değer yargılarının, inançların, törelerin, üretilen obje, renk ve 

biçimlerin oluşturduğu karmaşık bir yapı vardır. Bu kompleks yapı, 

toplumların giysi kültürünü oluşturur (Erden, 1998: 6). Diğer tüm 

milletlerde olduğu gibi Türklerde de giyim-kuşam önemli bir yer 

tutmaktaydı (Meriç, 2000: 216). Anadolu insanının günümüze dek 

gelmiş giyim-kuşam ögeleri, yaşayan kültür hazinelerimizdir. Ayrıca 

bunlar, geçmiş yüzyıllar içinde oluşmuş giyim-kuşam uygarlığının 

örneklerindendir. Anadolu’da bugün bile geleneklerin sürdürüldüğü 

bölgelerde, kadınlar geleneksel giysileri gündelik yaşantılarında hâlâ 

kullanmaktadırlar (Tansuğ, 1984: 535). 

Kısas halk kültürünün en zengin bölümlerinden biri de kadınların ve 

erkeklerin geleneksel giyim-kuşam ögeleridir. Geleneksel kültürün 

izlerini taşıyan giyim-kuşam hem gündelik hayatta hem de özel 

günlerde toplumda kendini göstermektedir. 

Gelin: Ayağında gülü şeftali adında kırmızı ayakkabı, üstünde 

kutnudan dizdonu, ipek işlemeli çabıklı köynek, üç peşli zubun, ipek 

işlemeli fermene, başında kofu, kofunun üstünde de ipek işlemeli 

ağabanı. Diğer giysileri ise kızların giydikleriyle aynıdır (K6). 

Kadın: Kızların başında fes, fesin ortasında da gümüş tepelik, alında 

ortası mavi boncuklu kaşlı ayn ( kaşlı ayn papatya çiçeğine benzeyen 

bir takı) ve uçlarında çeyrek altınlar, yüzde; uçlarında çeyrek altınlar 

bulunan reşme. Burunda hızma. Boynunda ipe dizilmiş kineyfireden 
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lebbe. Kollarda gümüş bilezik, kol bağı. Boyunda gümüş köstek, 

yanında kor denilen altınlar, (beşi birlik) sigara tabakası 

büyüklüğünde içine muska yerleştirilmiş bele kadar uzanan, omuzdan 

çapraz olarak atılan gümüş kutu, belde muska üstüne bağlanan gümüş 

kemer bulunur. Üstte zubun. (buna üç beşli de denir.) Ceket yerine 

giyilen ipek işlemeli fermene, zubunun altına göğüs sıkması da 

denilen çabıklı köynek, üzeri ipek işlemeli önlük, ayakta kırmızı 

yemeni ( K6). 

Erkek: Başa Halep poşusu, üzerinde igal, sırtta fermene, (ceket yerine 

giyilir.) boydan giyilen cebeliye fistanı, ipek işlemeli kollu gömlek. 

(Kısas'ta gömleğe sıkma da denir.) ayağında çerkeziye kundura. Üstte 

ise şal aba bulunur (K3). 

2.3. Halk Hekimliği 

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar bedensel ve ruhsal 

hastalıklar ve sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bugünkü modern 

tıbbın olmadığı dönemlerde insanlar hastalıklarının tedavileri için 

çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yöntemler içerisinde tıbbi ve 

büyüsel olanların yanında her iki yöntemin birlikte kullanıldığı 

uygulamalara da rastlanmaktadır. Günümüzde tıbbın bütün 

gelişmişliğine rağmen, bugün alternatif tıp olarak da adlandırılan, halk 

hekimliği uygulamaları devam ettirilmektedir. İnsanlar çoğu zaman 

daha etkili olduğuna inandıkları ve daha kolay erişebilecekleri, bazen 

de modern tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda halk hekimliği 

uygulamalarına başvurmaktadırlar. Halk hekimliğinde bitkilere dayalı 

olan sağaltma işlemlerinden modern tıp alanında ilaç yapımı başta 
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olmak üzere yararlanma imkânları var olduğu gibi, büyüsel sağaltma 

işlemlerinden de halkın eski inanışları ile ilgili yeni bilgilere 

erişebilme imkânı vardır (Karakaş, 2016: 9). 

Halkın, olanakları bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora 

gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve 

sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümüne halk 

hekimliği diyoruz. Bu açıdan hastalık deyimi de alıştığımızdan geniş 

bir anlam kapsar. Bununla sadece kişinin sağlık durumundaki 

aksaklıkları değil, kısırlıktan tutun da nazar değmesi gibi insanlardan 

gelebilecek kötü etkilere ve tabiat dışı varlıkların sebep olabilecekleri 

sakatlıklara kadar türlü bozuklukları anlamak gerekir (Boratav, 1999: 

155). 

Kısas halk hekimliğinde, yörede bilinen ve geleneksel tedavi 

yöntemlerini uygulayan “Derman Dede” adlı bir halk hekimi vardı. 

Adından da anlaşıldığı gibi herkesin derdine derman olmaya çalışan 

Derman Dede 1900 yılında Kısas'ta doğan ve 1996 yılında vefat eden 

bir halk hekimiydi. Hayatı çobanlıkla geçen Derman Dede hiç 

evlenmedi. Dede özellikle kırık-çıkık ve yaralar konusunda uzmandı. 

Bitkilerini çok iyi tanır, hangi bitkinin hangi durumlarda nasıl 

kullanılacağını bilirdi. Kırık ve çıkıklar için hasta sahiplerine “Culap” 

ve “Kötü Çay”dan yılan balığı getirtirdi. Yılan balığını ezerek macun 

yapar, eğri bitmiş kol ve bacak aksamalarını sarar, 4-5 gün bekletirdi. 

Eğri bitmiş kemik böylece yumuşatılır sonra da sökülürdü. Bir tabağa 

yumurtanın beyazını aktarır biraz sabun rendeleyerek iyice karıştırır, 
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yumuşamış olan kırık kemiği yerine getirerek tekrar sarardı. Sargı 10-

12 gün sonra açılırdı (K2). 

Kısas yöresinde hastalıklara karşı uygulanan geleneksel bazı tedavi 

yöntemleri şu şekildedir: 

Akrep Sokması: Kuru soğan sürülür. Ayrıca meyan balının yaprağı 

suda kaynatılır. Bezin üzerine serilir, akrep sokuğunun üstüne bağlanır 

(K2). 

Basur: Yörede ayrıca bir bitkinin adıdır ve Tektek Dağları’nın 

yükseklerinde yetişir. Baharın sonlarına doğru olgunlaşan ot 

toplanarak kurutulur. Kurusu kaynatılır, temiz bir kapta süzülür. Bir 

gece ayazda bekletilir. Üç sabah aç karnına bir su bardağı dolusu içilir 

(K2). 

Çıban ve Bıçak Yarası: “Havva-cavva”, Tektek Dağları’nda yetişen 

bir bitkidir. Kökünden “havva cavva” merhemi yapılır. Merhemi 

hazırlamak için bitkinin kökü çıkartılır, temizlenir ve kuyruk yağının 

içinde eritilir. Balmumu ve sumak sakızı atılarak iyice karıştırılır. 

Çıban ve bıçak yaralarına sürülür. Kuru üzüm dövülür, lokumla 

karıştırılarak çıbanın üstüne sarılır. Ayrıca hav otu, yılan çiçeği, 

papatya suda iyice kaynatılır. Suyu süzüldükten sonra arpa unuyla 

karıştırılarak lapa yapılır. Beze sürülerek yara üzerine bağlanır. Başka 

bir uygulamada; ebe kömeci doğranarak suda kaynatılır, içine arpa 

unu katılarak çıbana sarılır. Tedavi 3-4 gün uygulanır. Çıban için bir 

başka tedavi de arpa lapasıdır. Arpa sokuda dövülür ve el 

değirmeninde çekilir. On dakika suda bekletilir. Tülbentle süzüldükten 
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sonra bir miktar şeker karıştırılır. Lokum haline getirildikten sonra 

yaraya sarılır (K2). 

Çocuk Hastalıkları: Çaldermen otu bir kaşık suda eritilir, süt 

çocuklarına içirilir (K3). 

Direnç Arttırma: Zeytinyağı körpe çocukların vücutlarına sürülür 

(K3). 

Diş Ağrısı: “Koyun emceği” denilen bitkinin tohumu toplanarak 

kurutulur. Kurutulan tohum miktar kuyrukyağı ile ateşe atılır. Ağrıyan 

dişe tütsü yapılır, dumanı hastaya yutturulur (K2). 

Diş Çıkarma: Bu tedavi kolay diş çıkaramayan küçük çocuklara 

uygulanır. Dağlardaki taşlardan toplanan “taşkınası” dut yaprağı ile 

birlikte karıştırılır. Biraz da kara yarpuzu konur. Ilık suyla yoğurulur. 

Çocuğun başına kına gibi yakılır, yakı bir gün kalır (K4). 

Göz Hastalıkları: “Dağ tutuyası” bitkisi Tektek Dağları 

kayalıklarında biter ve siğil otuna benzer. Kökü, kayalıklardan 

çıkarılarak temizlenir, göz içine sürme gibi çekilir (K3). 

İshal: Dikenli çeti (nornop) denilen yabani bitki kaynatılarak içilir 

veya yenir. Ayrıca nar kabuğu kurutularak havanda dövülür, un haline 

getirilir ve tülbentten elenir. Bir tabak yoğurda bir kaşık karıştırılarak 

yenilir (K2). 

Kabızlık: Bir yemek kaşığı mırra suda eritilir. Kabız olan süt 

çocuklarına içirilir. Mırra yöre attarlarında satılır. Hıyarçember olarak 

bilinen ve ağaç kabuğuna benzeyen yabani bitki suda kaynatılarak 

belli bir ölçüde çocuğa içirilir (K4). 
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Kaburga Eğilmesi: 250 gram yaka sakızı (karasakız) ile “çekkem” 

bitkisi demirci örsünde dövülerek macun haline getirilir. Kalınca bir 

bez üzerine serilerek eğilmiş kaburganın üzerine yatırılır. Serilmeden 

önce ilgili yere bir iki jilet atılarak kanatılır. Yakı yatırıldığı yerde 15-

20 gün gün kalır. Bu tedavi sadece yetişkinlere uygulanır (K2). 

Korkma: Bal ile kara çörek karıştırılır. Sabah kahvaltısından önce 

korkan çocuklara, yetişkinlere yedirilir. Uygulama birkaç gün yapılır. 

Bunun dışında korkmuş çocuklar için kullanılan “afat otu”, Tektek 

Dağları’nda kaya boşluklarında yetişen bir bitkidir. Beşinci ayda 

tohumuyla beraber toplanarak kurutulur, kaynatıldıktan sonra 

korkmuş çocuklara aç karnına üç gün içirilir. Korkmaya karşı sedef 

denilen, yılın on iki ayı kurumayan, bitki saksılara ekilir. Sedef 

bitkisinin yaprakları suda kaynatılır, temiz bir kaba süzülür, bir gece 

ayazda bekletilir. Aç karnına sabah 1 su bardağı içilir (K2). 

Kulak Sancısı: Bir yemek kaşığı koyun yağı eritilir. Soğuduktan 

sonra bir iki damla kulağa damlatılır (K4). 

Nazar: Üzerlik, Harran Ovası'nda çokça yetişen bir bitkidir. Ot ateşe 

atılır. Dumanıyla hastaya tütsü yapılır (K3). 

Öksürük: “Ali düğmesi” bitkisi genelde harman yerlerinde ve 

harabelerde yetişir, tohumları sarı olur, genelde haziran ayında tohum 

atar. Bitkinin tohumları kurutulur, kaynatılarak suyu içilir (K2). 

Sancı: Esvet, Kısas’ta yetişen yabani bir bitkidir. Kaynatılır ve suyu 

süzülerek içilir. Bunun dışında “azvay” adı verilen ve Şanlıurfa 

civarında yetişen bitki, bir kaşıkta eritilerek sancılanana çocuğa 
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verilir. Sancı için kullanılan diğer bitki olan “hırrıp kesen” Tektek 

Dağları'nda yetişen bir bitkidir, kurutularak kaynatılıp suyu içilir (K4). 

Siğil: Tektek Dağları’nda yetişen siğil otu dört ve beşinci aylarda 

toplanarak kurutulur, dövülerek un haline getirilir, yoğurtla 

karıştırılarak üç gün aç karnına hastaya verilir (K3). 

Soğuk Algınlığı: Söğüt yaprağı kurutularak kaynatılır. Suyu ile hasta 

yıkanır (K2). 

Şeker Hastalığı: Mermerhort Tektek Dağları’nda yetişen bir bitkidir, 

haziran ayında olgunlaşır, toplanarak kurutulur ve kaynatılarak suyu 

içilir (K3). 

Uykusuzluk: Mermerhort bitkisi kaynatılarak suyu içilir (K2). 

Vücuttaki Şişmeler: Altı-yedi tane bamya suda kaynatılır, ezilerek 

bezin üstüne yatırılır, yaraya sarılır (K2, K3). 

2.4. Çocuk Oyunları 

Oyun kelimesi zamanla şaman ve şamanın yönettiği tören yerine, 

şamanın yaptığı eylemin adı hâline gelmiştir. Bunun yanında, şamanın 

adı olmanın yanı sıra türlü anlamları da günümüze kadar getirmiştir. 

Kelimenin kazandığı anlamların ortak noktasını ise çeşitli akıl ve 

beden hünerlerine dayalı hareketler oluşturmaktadır. Yani oyun 

kelimesinde mutlak surette bir akıl ve beden becerisi vardır (Çolak, 

2009: 13). 

Çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin -günlük geçim 

didinmelerinden ayırabildikleri boş zamanlarında- herhangi bir üretim 

çabasını ya da başka çeşitten bir hizmeti zorunlu kılmadan, sadece 
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eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan eylemlerdir. Bunlar: cirit, 

güreş, horuz dövüşü, saklambaç, bilye, topaç, aşık gibi. Oyun çocuğun 

yemek yemesi, uyuması, okulda ve evde ders saatleri dışında hemen 

hemen bütün yaşamını kapsar; arkadaşı ile itişip kakışması, tek başına 

bir bahçenin bir başından bir başına koşması, merdiven 

tırabzanlarında kayması birer oyundur (Boratav, 1999: 295). 

Çocuklar, kendilerini yetişkinlerden farklı kılan, fiziksel, ruhsal, 

sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarının bir kısmını kendi kendilerine 

karşılayabilirken, bir kısmında desteğe ihtiyaç duyarlar. Bazı 

ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamalarını sağlayan en önemli 

vasıtalardan biri ise oyundur. Öyle ki oyun, çocuğun beslenmeden 

sonra en temel ihtiyaçlarının başında gelir. Bundan dolayıdır ki çocuk, 

hemen her hâl ve şart altında, ne yapar yapar oynayacak bir şeyler ile 

oynayacak bir yer ve zaman bulur. Oyun, onun hayatının tuzu 

biberidir. Bu ihtiyaca bağlı olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, 

çocuğun olduğu her yerde oyun vardır ve âdeta hayatının gayesidir 

(Gökşen, 2014: 230). 

Çalışmamızda Kısas halk kültüründen derlenen yöreye özgü 7 çocuk 

oyunu yer almaktadır: 

Çındır Simik (Kemik Oyunu) : Oyun genellikle geceleri ve iki 

grupla oynanır. Gruplardan birisi ellerine bir kemik alır. Hebbep 

denilen yere bütün oyuncular toplanır. Elinde kemik olan oyuncu 

kemiği hızlıca atar. Diğer oyuncular ise kemiği bulmaya çalışır. 

Kemiği kim bulmuşsa koşarak hebbep yerine getirir. Kemiği orada 

bulunan taşa vurarak “çıldır simik” der. Sesi duyan diğer oyuncular da 
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oraya gelir. Kemiği bulan grup bir sayı kazanmış olur. Grupların 

anlaşmasına göre oyun kaçta bitecekse o sayıyı buluncaya kadar 

devam eder (K3). 

Yastık Taklası: Açık havada oynanan bir oyundur. Dört kişi başları 

dışarıda olacak şekilde arkalarını birbirine dayarlar. Diğer oyuncular 

bunların üstünden takla atarak atlar. Atlayan her oyuncu ayaküstü 

düşmek durumundadır. Düşemezse oyunu kaybeder. Kaybeden grup 

yatar (K3). 

Aşşık Oyunu: Aşşık koyunların arka ayaklarından çıkan bir eklem 

kemiğidir. Bir koyundan iki aşşık kemiği çıkar. Oyun üç aşşık kemiği 

ile oynanır. Atıldığı zaman aşşıkların üçünün de aynı şekilde gelmesi 

gerekir. Aşşıkların hepsinin iç tarafı geldiğinde çiğ, dış tarafı 

geldiğinde pöğ, dik tarafı geldiğinde ise dik denir. Aşşıklar sırayla 

atılır. Dik pöğ veya çiğ atan oyuncu oyuna devam eder. Eğer oyun 

içinde biri pöğ, biri çiğ, biri de dik gelmiş ise aşşıkları atan oyuncu dik 

aşşıktan başlayarak diğer aşşıklara doğru vurur ve birden başlayarak 

sayısını sayar. Aşşıklar her zaman değişik biçimde gelirler. Eğer üçü 

birden çiğ, pöğ ya da dik gelirse oyuncu üç sayı diyerek kaldırır. Birisi 

çiğ diğer ikisi pöğ gelirse tek çiğ gelen aşşıktan diğer pöğ gelen 

aşşıklara vurur. Birden başlayarak sayısını saymaya başlar. Birisi pöğ, 

diğer ikisi çiğ gelirse pöğ olan da çiğ olanlara doğru vurur. Parmağıyla 

vururken aşşık değmezse sıra diğer oyuncuya geçer. Oyun 

kararlaştırılan sayıda biter. Bu oyunu çocuklar oynadığı gibi 

yetişkinler de oynar (K2). 
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Alkuç-Balkuç: Bu oyun genellikle 8-10 yaş grubunun açık havada 

oynadığı bir oyundur. Bir kişi ebe olur. 5-6 kişi de ebenin karşısında 

çömelerek bekler. Ebe iki avcunun arasında sakladığı cismi uzanan 

ellerin birisine “alkuç balkuç al da bunu Halep'e uç” diyerek saklar. 

Cisim kimin eline saklanmışsa, o oyuncu belirlenen hedefe koşar. Her 

çocuğun (elma, erik vb.) adı vardır. Ebe hedefe koşan çocuğa sorar: 

Elmayı mı eriği mi istersin? Çocuk kimi isterse o da hedefe gider. 

Arkadaşını sırtına alarak ebenin yanına kadar getirir (K2). 

Hamam Puş: Kısas'ta en çok oynanan çocuk oyunlarından biridir. 

Oyuna başlamadan önce toprak yığılır. Toprağın yaklaşık iki 

santimetresi çamur oluncaya kadar su dökülür. Sonra kuruması 

beklenir. Toprak, kıvamına gelince ev yapmaya başlanır. Evin kapısı, 

sonra pencere ve diğer yerleri yapılır. Kimin evi güzel olmuşsa, o bu 

oyunun birincisi olur. Hamam Puş oyununun Harran evlerinin 

kubbelerinden esinlenerek ortaya çıktığı sanılmaktadır (K3). 

Doğdu Doğdu: Oyuncu sayısı kadar aynı hat üzerinde küçük çukurlar 

açılır. Bezden de bir top yapılır. Yapılan çukurlar top girecek kadardır. 

Her çukura oyunculardan birini ismi verilir. Her çukurun başında da 

bir kişi durur. En baştaki oyuncu topu yavaşça bir taraftan diğer tarafa 

yuvarlar. Bez top hangi çukura girerse o çukurun sahibi ebe olur. 

Diğer çocuklar koşarak etrafa dağılırlar. Ebe çukurdan topu alarak 

kaçan çocuklara atar. Top kime değmişse o ebe olur. Vuramamışsa 

ebenin çukuruna bir taş atılır. Her taş bir harfi simgeler. Eşek ve 

benzeri kelimeler oluşturulur gibi. Kelimeyi oluşturacak harf sayısı 

kadar top kimin çukurunda toplanırsa oyun orada biter (K2). 
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Çır Kök: İki grup halinde geceleri oynanır. Her grup altı veya yedi 

kişiden oluşur. Grubun biri iç, biri de dış olur. İçerideki grup kök 

denilen merkeze dışarıdaki grubu yaklaştırmaz. Kök denilen merkeze 

bir işaret konur. Bu bir taş olabileceği gibi başka bir cisim de olabilir. 

İçerideki grup dışarıdaki grubu yakalamaya çalışır. Yakaladığı veya 

dokunduğu kişi oyun dışı kalır. İçeridekiler kökü fazla terk etmemeye 

çalışırlar. Dışarıdaki oyunculardan biri köke içeridekilerinden birine 

paralel olarak geçtiğinde, o oyuncu da kesilerek oyun dışı edilir. 

İçeridekiler yakalayarak, dışarıdakiler de keserek oyunu devam 

ettirirler. Kimin oyuncusu biterse o grup oyunu kaybeder (K3). 

2.5. Yerel Kelimeler 

Afara: Savrulan harmanın telesi, geriye kalanı. 
Ağabanı: Üstü ipek işlemeli başörtüsü. 
Ağbatı: Darısı. 
Aparmak: Götürmek. 
Arısili: Tertemiz. 

Arıca: Temiz. 

Arkalamak: Manevi olarak yardımcı olmak. 
Arvana: Dişi deve. 
Atepleşme: Dil münakaşası. 
Aşar: Pekmez ve undan yapılmış helva. Küplerini iç sıvası. 
Azdırma: Azat etme. 

Azap: Dutma, yıllık tutulan işçi. 
Bahr: Deniz. 

Bahtılı başına: Ne mutlu ona. 

Bartıl: Rüşvet. 
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Battal: Bitti, sona erdi. 

Bayağ: Az önce. 
Bebaht: İnkâr edici. 
Bed: Sözü soğuk, sert. 
Bellağe: Bataklık çamuru. 
Bendek: Büyük çuval. 
Berici: Köy dışına koyun sağmaya gidenler.  

Beri torbası: Kızların süt tuluğuna koyduğu torba. 
Beymıraz: Evlenmeden ölen genç, muradını alamayan. 
Bıldır: Geçen yıl. 
Bi şünh: Biraz, azıcık. 
Buddu: Hakkı inkâr etmek. 
Cavlak: Toy delikanlı. 
Cağ: Evlerin eşiğine süs olarak yapılan ikinci kapı. 
Cindirlenmek: Sinirlenmek. 

Cebbe: Gümüş kordon. 
Celep: Yeni işe koşulan hayvan. 

Çit: Dikilmemiş basma. 
Çimmek: Yıkanmak. 
Çalık: Kırlarda yetişen yenilen bitki. 
Çeftlen: İstemeyerek yemek yedirme. 
Çörtük: Yemek yerken ekmeği kaşık gibi kullanmak. 
Çor: Nezle, grip. 

Çing: Omuz. 

Çifttelli: Uğursuz. 
Çındır: Ette bulunan sinir. 

Dandıra: Bağlama. 
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Debertme: Toprağı çapalama, yumuşatma. 
Deh düşmemek: Farkında olmamak. 
Depçi: Halay çekmek. 
Debdebe: Eğlence, şenlik. 
Develik: Devenin yattığı yer. 
Dıkka: Nokta. 

Dof: Kalabalık. 
Dora: Sırasıyla nöbet tutma. 
Döğün: Vücudun değişik yerlerine yapılan döğme. 
Dülül: Hızlı yürüyen bir deve. 
Ede: Yaşdaş, kardeş. 
Edey: En büyük ağabey. 
Edo: Ağabey. 
Elkav: Çabuk, şipşak. 
Erişmek: Şaka yapmak. 
Erki geçmek: Nazım geçmek. 
Evismek: Savurup temizlemek. 

Evrek: Ekin tarlasının bir parçası, arazi ölçüsü. 
Fantoz: Şık giyinen. 
Faraza: Var saymak. 

Faddıs: Boğulmak. 
Feğel: Günlük çalışan işçi. 
Fecri: Uğursuz. 
Felhen: Sürülmüş tarla. 
Fermene: Genç kız ve gelinlerin giydiği ceket. 
Feskem: İsraf. 
Gaş: Dağınık ev eşyası. 
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Gem: Düven. 
Göbelek: Mantar. 

Göçerci: Yaylacı. 
Göğermek: Bayılmak. 
Gözgöz: Evlerin duvarlarına asılan ceplik. 
Gözüdar: Cimri. 

Gürmuyya: Uğursuz. 
Hanek: Şaka, laf, söz. 
Hamaylı: Büyük muska. 
Hareze: Su kuyularının üst kısmındaki tek parçalı taş. 
Harvana: Kuzu derisinden yapılan boy kürkü. 
Hafra: Sefer. 

Hayıf: Kin. 

Havuş: Evin avlusu, bahçe kısmı. 
Hellahop: Kalabalık, bağırıp çağırma. 
Het almak: Çok korkmak. 
Heti kopmak: Ödü kopmak, çok korkmak. 
Heyyit: Başıboş, avare. 
Hıdır: İnce. 
Horup: Kıl çadırlarının ip takılan yeri. 
Hoylama: Ekin biçerken koro halinde türkü söyleme. 
Hubba: Öpücük. 
Hulh: Moral. 

Hurç: Heybe. 

Hümü: Kumaşın kendiliğinden çürümesi. 
Ilgıt: Serap, belli belirsiz. 

İrfan: Giysi, ceket. 
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İzar: Beyaz bez. 

İnce argı: Verem hastalığı. 
Kaftan etmek: Umursamamak. 

Kalaz: Keçi derisinden yapılan su kabı. 
Kantara: Binaların kemer yapısı. 
Kabtarma: Kemerli yapı. 
Kapara: Avlu kapısının girişteki boşluğu. 
Karamet: İftira. 
Karbigit: Fakir. 

Kasillik: Köye yakın olan tarla. 
Kavum: Akraba. 

Kaynak: Kefle beraber başparmağa takılan çengel. 
Kayim: Sağlam. 
Kaşlıayn: Fesin veya kofunun altına takılan mavi boncuklu gümüş 
takı. 
Kef: Ekin biçerken orağa takılan ellik. 
Kerevit: Tahta karyola. 

Kesmik: İri saman. 
Keşmerik: Şaka yapmak. 
Keziye: Çeyrek altın. 
Kınefır: Karanfil. 

Kınebir: Genellikle doğuda yetişen ve yenilen bir ot. 
Kırp: Arpa ve buğday başağı. 
Kıtte: Biraz. 

Kıskaç: Cımbız. 
Kızdırma: Ateşli hastalık. 
Kisip: Normalin üstünde bir istek, yoğun arzu. 
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Kofu: Kadınların başına giydiği poşulu başlık. 
Köstek kırma: Yürümeye başlayan çocuğa düzenlenen eğlence. 
Kula: İri gövdeli. 
Kurşak: Kuşak kemeri. 
Kuttuğ: Kısa boylu. 
Labıt: Mesesin ucundaki demir. 

Loda: Buğday ve saman yığının toprakla örtülmesi. 
Lök: İri gövdeli erkek deve. 
Lühme: Tezgâhta işlenen kalıp ipi. 
Mabal: Vebal. 

Mat: Koşu sınırındaki bitiş çizgisi. 
Mağ: Tek oda. 

Mahmudiye: Yarım altın. 
Malağma: Savrulmaya hazır saman. 
Maraz: Dert, sıkıntı. 
Marhama: Büyük mendil, havlu. 
Maşara: Sebze ekilecek yere yapılan küçük bölmeler. 
Maya: Çift hörgüçlü deve. 
Melevi: Yatakların içine çekilen beyaz bez, astar. 
Melevih: Oklavasız, elle açılan ekmek. 
Merat: Ölen kişiden kalan giysiler. 
Meses: Çift sürmede kullanılan uzun sopa. 
Mest: Yorgun. 

Mıhpır: İhbar. 
Mığal: Meyve, ürün. 
Mıseyyir: Misafir. 

Mizevir: İspiyoncu. 
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Muali: Kısas’ta yaşamış olan Türkmenler. 
Muhmar: Ağaçtan yapılan süt küleği. 
Muşla: Karasabanın bir bölümü. 
Nakış: Teneşir tahtası. 
Neçek: Baş örüsü. 
Neşel: Nasıl. 
Ökke: Yağ konulan koyun ve keçi derisi. 
Örrük: Yabandan toplanan çalı çırpı. 
Pahıl: Haset. 

Parpara: Genç kızların başörtülerinin kenarlarına işlenen ortası 
delikli pul. 

Payam: Badem. 

Payalanmak: Kurulanmak. 

Penzivat: Pazıbent, kola bağlanan bir ayet. 
Pin: Tavuk kümesi. 
Reşme: Fes veya kofunun bir tarafına gelen gümüş işlemeli takı. 
Rışan: Kuruma, solma. 

Roşan: Yaylaya göçerken götürülmeyen yatakların bir yerde 
kümelenmesi. 
Saltabaş: Kimsesiz, sorumsuz, başıboş. 
Sam: Öküzlerin boyunduruğuna bağlanan ip. 
Savağ: El değirmeninin tutağı. 
Saya: Boydan entari. 

Sıkma: Gömlek. 
Sımarlıç: Sipariş. 
Sırga: Ağaç kürek, büyük heybe. 
Sırsırlamak: Saklamak. 

Simik: Kemik. 
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Sivik: Damın üst köşesi. 
Sakko: Ceket. 

Soluk: Mola, istirahat. 

Soyha: Ölüden geri kalan eşyalar. 
Şef: Yarış atlarının sırtına giydirilen giysi. 
Şelte: Hasatın deve ile taşınması. 
Şelfe: Mızrak. 
Şennıh: Gizli bir olayın duyulması. 
Şerik: Hissedar. 

Şerrit: Belalı. 
Şeşberek: Mercimek ve hamurdan yapılan bir yemek. 
Şirik: Taştan yapılan idare lambası. 
Tade: Zarar vermek. 

Taka: Küçük pencere. 
Tecen: İçine tereyağı konulan koyun derisinden yapılan torba. 
Telisi: Geriye kalan. 

Tevin: Elde dokunan halı. 
Tiriş: Tomurcuk. 

Tolaz: Rüzgârla kalkan toz toprak. 
Ulam ulam: Bol bol. 

Ülbe: Küçük süt küleği. 
Ütüzlemek: Takip etmek. 

Vala: İpekli başörtüsü. 
Vaybaş: Boş vermiş, işini takip etmeyen. 

Yalavuz: Yalnız. 
Yansılamak: Taklit etmek. 

Yamışak: Çulhadan dokunan ipek işlemeli başörtüsü. 
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Yapma: Tezek. 

Yarımlık: Bir buğday ölçeği. 
Yellehçi: Yağcı insan. 
Yır: Türkü. 
Yırlama: Türkü söyleme. 
Zahar: Galiba. 

Zağ: Dolduruşa getirme. 

Zağal: Tembel insan, ekinin içinde biten bir ot. 
Zağallık: Oyunda hile yapma. 

Zaval: Arpa kırması. 
Zımzırık: Yumruk. 

Zobu: Kabadayı. 
Zubun: Kadınların giydiği üç etek. 
(K1, K2, K4). 

 

3. Anonim Halk Edebiyatı 

3.1. Mani 

Maniler, anonim (söyleyicisi belli olmayan) Halk Edebiyatı 

mahsullerinin en yaygın olanlarından biridir. Türk hece vezninin 

çoklukla 7 veya 8'lisi ile dört mısralık bir “bütün” içinde kendine 

mahsus ezgisi ile söylenen manzumelere verilen ad (Elçin, 1990: 7) 

olan maniler gerek dil, gerek gelenek ortaklığı bakımından çok geniş 

bir alana yayılmıştır (Boratav, 1995: 179).  Mani bilinen yaygın 

biçimiyle yedi heceli dört dizeden oluşan, “aaxa” biçiminde 

kafiyelenen bir nazım şeklidir. Genellikle ilk iki dize, asıl söylenmek 

istenen son iki dizeye hazırlık yapılmasını sağlayan doldurma 
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dizelerdir (Gözaydın, 1989: 3). Anonim halk şiiri metinlerinin türkü, 

ninni ve ağıt gibi önemli bir kısmı ve tekerleme ve bilmece gibi diğer 

manzum ürünlerin çoğu mani nazım şekliyle ortaya konulmuştur 

(Aça, 2007: 189). 

Mani söyleme, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, 

belirli kuralları olan, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış 

bir gelenektir. Manilerde Anadolu insanının düşünce yapısını, 

beğenisini, dertlerini, kıskançlıklarını, özlemlerini, sevgilerini vb. 

ortak kültürünün sergilenişini görürüz. Kendine özgü bir gelenek 

içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla günümüze 

uzanır. Diğer halk kültürü ürünleri gibi toplumu ayakta tutan 

dinamikleri belirlemekte önemli bir rolü olan manilerde, Anadolu 

insanının dünyaya bakışının yanı sıra estetik modelleri de temsil edilir 

(Artun, 2015: 7). 

Maniler, Türk sözlü kültürünü meydana getiren önemli türlerden 

biridir. Toplumda pek çok işlevi olan maniler, Türk mizah anlayışını 

yansıtması bakımından da dikkate değer bir türdür. Çünkü manilerin 

toplumu güldürmek ve eğlendirmek gibi işlevleri de vardır. Manilerin 

bu yönünün daha iyi anlaşılabilmesi açısından komiği meydana 

getiren unsurlarının da incelenmesi gerektiği görülmektedir (Özkaya, 

2017:189). 

Kısas yöresinden derlenen 160 adet incelendiğinde bunların 4 dizeli 

7’li hece ölçüsüyle söylenmiş ve “aaxa” kafiye dizilişine sahip 

manilerdir. Yapı bakımından hem tam hem de kesik-cinaslı maniler 
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karşımıza çıkarken içerik olarak da sevda manilerinin çok yaygın 

olduğunu görmekteyiz. 

 

Arpa biçtim az kaldı 
Ördek uçtu kaz kaldı 
Telesme deli gönlüm 

Kavuşmaya az kaldı (K1) 
 

Ak taylar doru taylar 

Gider yaylasın yaylar 
Yoksulam malım yoktur 
Yarımı aldı baylar (K1)  
 

Ayrıldım özleriyden 

O şirin sözleriyden 

Bileydim ayrılık var 
Öperdim gözleriyden (K1) 
 

Atladım arkı geçtim 

Fesine püskül seçtim 

Bin güzelin içinden 

Beğendim seni seçtim (K1) 
 

Arpalar orak oldu 

Yakınlar ırak oldu 

O benim nazlı yarım 

Kimlere konak oldu (K1) 

 

Arpa orağa geldi 
Zülüf tarağa geldi 
Kalkın selama durun 

O yar odama geldi (K1) 

 

Ak sular ulam ulam 

Yitirdim nerde bulam 

Kürt içi Arap eli 
Sallan boyundan bilem (K4) 

 

Arpalar kesil oldu 

Murazlar hasıl oldu 

Muraz verici Tanrı 
Bizimki nasıl oldu (K4) 
 

Altın ibrik doldurdum 

Üstüne gölge kurdum 

Dediler yariy geliy 

Kalkıp selama durdum (K4) 
 

Arakçının çinçini 
Öpem ağzın içini 
Göğsiyde tiriş meme 

Ben onun göğerçini (K4) 
 



122 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Akşamlar oldu gene 

Çıralar yandı gene 

Gül yüzlüm ceylan gözlüm 

Aklıma düştü gene (K4) 
 

Ağlaram ağlar kimin 

Derdim var dağlar kimin 

Yüz yerden yara aldım 

Gezerem sağlar kimin (K4) 
 

Ay aydan aya gider 

Katardan maya gider 

Nişanlı kız sevenin 

Emeği saya gider (K4) 
 

Akşam oldu gün sarı 
Dağlara saldım yarı 
Dağlar kurbaniy olam  
Tez gönder nazlı yarı 
(K4) 

 

Azap aba geysene 

Mahlemize gelsene 

Ben seni sevdiğimi 
Gözlerimden bilsene (K1) 

 

 

 

Ay yeşil durur 
Güne dolaşır durur 
İstedim vermediler 
Uğrunda başım durur (K1) 
 

Altına bak altına 

Düzmüş gerdan altına 

Ettiğim günahları 
Al ayağiy altına (K1) 
 

Ataş koydum mangala 

Bir kuş kondu çangala 

Sen orada ben burada 

Hangimizde can kala (K1) 

 

Arakçınıy korama 

Bir ok vurdum burama 

Madem tabip değildiy 

Niçin baktiy yarama (K1) 
 

Ak sayayda yamalık 

Ayak ayak samanlık 

Ayağiy bizden kestiy 

Kimden gördiy yamanlık (K1)  
 

Al giyer yeşil görünür 
Ruhum gölgeyde sürünür 
Ellere çirkin yarım 

Gözüme çok hoş görünür (K1) 
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Ağlama yar ağlama 

Ciğerimi dağlama 

Gidersem tez gelirim 

Ellere bel bağlama(K1) 
 

Arpa ekilen yere 

Kirpi dökülen yere 

Ben değil canım kurban 

Zülüf dökülen yere (K5) 
 

Ak çalar mavi çalar 
Kız gözün mavi çalar 
Yalavuz gitme yola 

Seni bir avcı çalar (K5) 
 

Ayda bele 

Kurulmuş yayda bele 

Bu kadar etsiz yedik 

Geçsin bu ayda bele(K5) 
 

Alı var 
Yeşili var alı var 
Başındaki neçeğin 

Elli altmış dalı var (K5) 
 

Ay medet 

Ülger yüksek ay medet 
Âlem erdi mıraza 

Ben ermedim ay medet (K5) 

Azap aba boyunca 

Yar sevmedim doyunca 

Lal olaydı dillerim 

Konuşmadım doyunca (K5) 
 

Ayak altı bıtırak 

Ser abayı oturak 

Seni bana verseler 

Otuz gün oruç tutak (K5) 
 

Antep'in yolu dere 

Yol yoktur yârim gele 

Bu ayrılık gurbetlik 

Oldu hep başa bela (K5) 
 

Arap kızı şavudan 

Düğünleri mavıdan 

Arap’ın bir hubbesi 
Yangın yürek sovudan (K1) 
 

Bu yol bahr yoludur 

Yağmur değil toludur 
Üstüme kölge düştü 

Sandım yârin koludur (K1) 
 

Bu gözler humu gözler 
Ay doğmuş günü gözler 
Ben o yâri gözlerem 

Acep yar kimi gözler (K1) 
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Bu dağın adı nedir 
Yar yoktur dadı nedir 
Sevdiğim benden küsmüş 

Acep meramı nedir (K1) 
 

Beriçiler başı mısan 

Cevahir taşı mısan 

Siye bir yüzük versem 

Teberik taşır mısan (K1) 
 

Bu yollar uzun yollar 

Yar bana üzüm yollar 
Üzümü baş üstüne 

Selamın gizli yollar (K1) 
 

Ben giderim işime 

Ne düşmüşsen peşime 

Altın hamaylı olsan 

Seni takmam döşüme (K1) 
 

Başında yemeni var 
Koynunda gümanım var 
Ne benim üzüm tutuy 

Ne seniy imanıy var (K1) 
 

Bir ay doğdu kenarsız  
Ben deli gönlüm arsız 

Komşular kınamayın 

Ataşıma yanarsız (K6) 

Bu dağlar sene dağlar 
Ses vermez sene dağlar 
Geçeydin yar elime 

Gezeydim seni dağlar (K6) 
 

Bahçaya bayağ geldim 

Yatmadım oyağ geldim 

Ömür der bin yaşadım 

Göngül der bayağ geldim (K6) 
 

Bağları baran baran 

Param yok seni alam 

Koy başıy dizime 

Siye bi nenni çalam (K6) 
 

Bu dağlar baş oluptur 
Ela gözler yaş oluptur 
Benim sevdiğim güzel 
Kimlere eş oluptur (K6) 
 

Bu sular akar ağlar 
Bendini yıkar ağlar 
Ben yâre ne söyledim 

Yüzüme bakar ağlar (K6) 
 

Bu yola ince baktım 

İnceldim ince baktım 

Dediler yârin geliy 

Durdum doyunca baktım (K6) 
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Bizim eller buradır 
Evler sıra sıradır 
Yarı alan hayır görmez 

Gözüm ardı sıradır (K6) 
 

Bağa girme felhene 

Kılıç değdi kalkana 

Öyle bir yar sevdim 

Eskisin yüzü kara (K1) 
 

Bağdat’ta hurma yârim 

Bıyıklar burma yârim 

Ben burda kan ağlarım 

Sen orda durma yârim (K1) 
 

Bahar güzel mi geliy 

Zülfü yüze mi geliy 

Sevdiğinden ayrılmak 

Yalnız bize mi geliy (K1) 

 

Poyraz bağda bağım var 
Benzinli çakmağım var 
Cellat boynumu vursa 

O yara bakmağım var (K1) 
  

Ben bura nice geldim 

Bekledim gece geldim 

Burada ne işim vardı 
Bir çift öpüşe geldim (K1) 

Bu gece düğündedim 

Düğmeli köyündedim 

Bağırma zalim horoz 

Ben yarın koynundadım (K1) 
 

Beriye yaban derler 

Topuğa taban derler 
Kız niye hatırıy kalıy 

Sevdiğiye çoban derler (K1) 
 

Ber yabansız olmaz 

Topuk tabansız olmaz 

Hiç hatırım kalır mı 
Sürü çobansız olmaz (K1) 
 

Bu puşu kara puşu 

Yara yakıştı puşu 

Şekerden şirin geliy 

Yârın seher öpüşü (K4) 
 

Bu oğlan Ali midir 
Sallanan kolu mudur 

Gide gele yol etmiş 

Bu oğlan deli midir (K4) 
 

Bağım var ezenim yok 

Kaplara süzenim yok 

Yıkılaydı bu dağlar 
İçinde gezenim yok (K4) 
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Bu gelen Eyüp m’ola 

Abalar giyip m’ola 

Eyüp askere gidiy 

Ağlasam ayıp m’ola (K4) 
 

Bu dağlar ince tutar 
Sallanır küncü tutar 
Bir can bir canı sevse 

Komşuyu sancı tutar (K4) 
 

Bir taş attım üç koza 

Yüreğim döndü buza 

Ben değil canım kurban 

Tırış memeli kıza (K4) 
 

Bu gece uzun gece 

Muhabbet arta gece 

Sağ yanım açık kalmış 

Yar gele örte gele (K4) 
 

Bozova'da bağım var 
Yeşil küpte yağım var 
Mevla’m murazım verse 

Yedi gün adağım var (K4) 
 

Bülbül yakışmaz çöle 

Kurbağa koşar göle 

Gençliğin kıymetin bil 
Bir daha geçmez ele (K1) 

Bir taş attım mezara 

Kızlar girmiş izara 

Eğil bir öpüş alım 

Elma gibi kızara (K1) 
 

Bugün ayın otuzu 

Kızlar giyer fantozu 

Dünyada yar sevmeyen 

Ahrette yer topuzu (K1) 

 

Beriçiler geliy doftan 

Çürüdüm ahtan oftan 

Her gün gel burdan savuş 

El sözünü edek kaftan (K1) 
 

Ben bu sazı çalamam 

Parmağımı yoramam 

Yârimi eller alıy 

Bu ellerde duramam (K1) 

 

Bu dağlar kıştan ağlar 
Kebaplar şişten ağlar 
İnce bel kemer sıkmış 

Al yanak dişten ağlar (K1) 
 

Bağıy bağımca var mı 
Bağıyda yonca var mı 
Sevni gâvurun kızı 
Sevdiğiy bence var mı (K1) 
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Bağdat’ın bağ üzümü 

Dağlayın sağ gözümü 

Dediler yarın gelmiş 

Açın bağlı gözümü (K1) 
  

Başıy başka severem 

Düştüm aşka severem 

Bir çürük canım vardır 
Seni başka severem (K1) 
 

Baba der iğnesine 

Mayılam yar sesine 

Tanrı murazım verdi 
Ağbatım cümlesine (K1) 

 

Baba der huludurlar 

Huma göz huludurlar 
Gözden ırak olanı 
Gönülden unudurlar (K1) 
 

Baba der itirmişsen 

Bulmamış itirmişsen 

Nasıl bele yeriysen 

Yerişil itirmişsen (K1) 
 

Baba der onu kimin 

O değil bunu kimin 

Noldu bele ürkmüşsen 

Arap bülbülü kimin (K1) 

Baba der gözüm göze 

Dikmişem gözüm göze 

Ben senden vaz gelemem 

Dikseler başım beze (K1) 
 

Baba de abasına 

Gül koymuş abasına 

Adam âşık mı olur 
Beş uşak babasına (K1) 
 

Baba der meste yeri 

Can kurban dosta yeri 

Yağmur yağmış yer çamur 
Bagrıma basta yeri (K1) 

 

Baba der eski yaram  

Baş vermiş eski yaram 

Kirpik ne hor bakarsan 

Ben gene eski yaram (K6) 

 

Baba der şirin seni 
Sevrem şirin seni 
Sevmişsem canım çıksın 

Canımdan şirin seni (K6) 
  

Baba der birteneler 

Oturmuş narteneler 
Allah versin çoklara 

Sağ olsun birteneler (K6) 
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Baba der merdivana 

Salın çık merdivana 

Güzel sevmek yiğit karı 
Ne bilsin her divana (K6) 

 

Bele yaz 

Bele bahar bele yaz 

Kâtibin ne suçu var 
Yazan demiş bele yaz (K6) 
 

Bu da beni 

Al baltayı buda beni 
Mor zülüfler hilal olmuş 
Korkıyam yuda beni (K6) 
 

Bahçalarda 

Salın gez bahçalarda 

Teniy yerde çürüsün 

Ashabıy bohçalarda (K6) 
  

Cebiydeki şeker mi 
Gelin olmak şikar mı 
İnsan gelin olunca 

Sevdiğinden geçer mi (K6) 
 

Cigaramın incesi 
Göynümün eğlencesi 
Her gün gel burdan savuş 
İlle pazar gecesi (K5) 

Cıgaramı sarıram 

Dalgalara dalıram 

Allah izin verirse 

Gelir seni buluram (K5) 

 

Çekçek’in boz kıracı 
Çüt gelir iki bacı 
Büyüğü elem elem 

Küçüğü can alıcı (K5) 
 

Çift sürdüm Malveren’de 

Gözüm giden gelende 

Bi gettim hasta yatıy 

Bi gettim can verende (K5) 

  

Çayda bir kuzu gördüm 

Tüyü kırmızı gördüm 

Açtım cennet kapısın 

Sevdiğim kızı gördüm (K5) 
 

Çay başında kum olan 

Yere girsin dul olan 

Ahireti mamur olan 

Kız elinden gal alan (K5) 

 

Çine bülbülüm çine 

Çim düşmüş gonca güle 

Sen güzel yariy çirkin 

Nice yatarsın böyle (K5) 
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Çaya indim adalar 
Yârim giymiş libalar 
Şirin canıma gelsin 

Yara gelen kadalar (K5) 

 

Çıraya koydum yağı 
Örgüye vurdum bağı 
Üç gün oldu seveli 
Ne tez çıktı boyağı (K1) 
  

Çaya indim dikme taş 

Dilim söyler gözüm yaş 
Dedim nerden geliysen 

Milden bıyıklı kardaş (K1) 
 

Çıktım kuyun başına 

Sabin koydum taşına 

Yârimi eller almış 

Ne kül koyum başıma (K1) 
 

Çay başında çattığım 

Gonca güle kattığım 

Hiç aklına gelmez mi 
Kapara’da öptüğüm (K1) 
 

Çoban abalı çoban 

Oyma yakalı çoban 

Dönder davarıy beri 
Üzüy görelim çoban (K1) 

Çırığımı çıt ederem 

Bir ucunu bit ederem 

Bir mahladen bin tane 

Ben yâre it ederem (K1) 
  

Çit sıkma geymiş bugün 

Kolunda mavi döğün 

Çıkasıca gözlerim 

Ne dün gördü ne bugün (K1) 
 

Çiçek var kokusuzdur 
Gönül var korkusuzdur 
Şu gözlere bakalım 

Çok gece uykusuzdur (K1) 
 

Çobanam koyuniyza 

Mabalım boynıyıza 

Ya beni evirirsiz 

Ya girem koyunuyza (K1) 

 

Çadıra dolu düştü 

Ağladım gözüm şişti 
Kınamayın komşular 
Cahildim göynüm düştü (K1) 
 

Dandıra çala çala 

Çıktım bir yüce dala 

Korkıyam düşem ölem 

Yârimi eller ala (K1) 
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Dandıram yedi perde 

Yengi düştüm bu derde 

El sevdi mıraz aldı 
Ben kaldım ara yerde (K1) 
 

Dağları delemedim 

Yol bulup gelemedim 

Emirim el elinde 

İzinsiz gelemedim (K1) 
 

Dağda payton yürümez 

Kıştır karlar erimez 

Yüreğimde yaram var 
Perdelidir görünmez (K1) 
 

Dam damıdır damımız 

Yakındır eyvanımız 

Sen ordan gel ben burdan 

Çatlasın düşmanımız (K1) 
 

Değirmenin savağı 
İnce kestim kavağı 
Nazlı yar gelin olıy 

Kara çıksın duvağı (K1) 
  

Dama çık küşne döşür 
Eliy boynumdan aşır 
Kırılası bilezik 

Mor kekile dolaşır (K6) 

Dağdan indik ikimiz 

Rakı idi yükümüz 

Anan seni verirse 

Kısas olur mülkümüz (K6) 
 

Damdan dama tozanak 

Yorgan getir uzanak 

Zalim neney gelmeden 

Bir çüt öpüş kazanak (K6) 
 

Değirmen dara benziy 

Bu gelen yara benziy 

Arkasından çüt göynek 

Memiye dara benziy (K6) 

 

Derdi tanı 
Tabip ol derdi tanı 
Gözüm görse tanıram 

Üstüme dert atanı (K6) 
  

Dolan göz 

Dolan kirpik dolan göz 

Bana derler ağlama 

Hiç durur mu dolan göz (K6) 
 

Deve devenin olsun 

Deve gevenin olsun 

Paşadan emir gelmiş 

Seven sevenin olsun (K6) 
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Diyarbakır arzalansın 

Bar versin tazelensin 

Ne gözüm yarı görsün 

Ne yaram tazelensin (K6) 

 

Evler göçtü göç oldu 

İki derdim üç oldu 

El verdim emek çektim 

Emeklerim heç oldu (K6) 
 

Evleri kantarmalı 
Sen dertli ben yaralı 
Mahleyize sağ geldim 

Nasıl gidem yaralı (K6) 
 

Evleri çağlı mağlı 
Önünde kuzu bağlı 
Nedim güzel oluşun 

Başım kötüye bağlı (K6) 
 

Evlerinde dudu var 

Halil oğlan adı var 
Halil oğlan dedikçe 

Gende şeker dadı var (K6) 
 

Elma attım dolaba 

Bugün başım kalaba 

O yar yükünü tutmuş 

Yıkılası Halep’e (K6) 

Erzurum ezdi bizi 

Soldurdu benzimizi 

Gökyüzünde bulut yok 

Dolular döğdü bizi (K6) 
 

Eski köynek dört yaka 

Bayıldım baka baka 

Merhametli dost yoktur 

Yâri koynuma soka (K6) 
  

Evler geliy göçerden 

Ben konuşmam naçardan 

Yara demem hoş geldiy 

Muhabbetimiz içerden (K6) 
 

Evleri sekilidir 

Top rehan ekilidir 

Anası evde olmazsa 

Bacısı vekilidir (K5) 
 

Evlerinde develik 

Her gözü bir teberik 

Öyle bir bet huyluyuz 

Ölenecek severik (K5) 
 

Elmayı dörde dildim 

Pıçağı güle sildim 

Acep o gün olur mu 

Yar söylesin ben gülüm (K5) 
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Evleri koç boynuzu 

Başımda fes kırmızı 
Çek eliy koynumdan 

Doğdu sabah yıldızı (K5) 
 

Esmere ak yakışır 
Bülbüle bağ yakışır 
Baykuşlar viran bekler 
Sinema dağ yakışır (K5) 
 

Eser garbinin yeli 

Poyraz bağının gülü 

Evimi başıma yıktı 
O yarın ince beli(K5) 
 

Evlerinin önü kamış 

Yârim selam göndermiş 

Selamı baş üstüne 

Kendi niye gelmemiş (K5) 
 

Erzurum dağlarına 

Kar yağmış bağlarına 

Ben değil canım kurban 

Çorabıyın bağlarına (K5) 
 

Evlerinin önü pınar 
Her gün gel atıy suvar 
Aç beliy salla koluy 

Bakım yanında kim var (K1) 

Elif gibi boyun var 

Gözümün bebeği yar 
Mihnet ile kazandım 

Elimin emeği yar (K5) 
 

Eski yaram 

Baş vermiş eski yaram 

Gururlanma sevdiğim 

Ben gene eski yaram (K5)              

 

Elmanın alına bak 

Eksilmiş dalına bak 

Öksüz kalan yavrunun 

Hele gel halına bak (K5) 
 

Ekin ektim bitti mi 

Dosta selam yetti mi 

Dediler yar evlenmiş 

Murazına yetti mi (K5) 
 

Eşeğimin adı kula 

Ben vuruldum bir dula 

Nedeyim dul olduğunu 

Yanında çifte bala (K5) 
  

Fatmalar iki iki 

Giydirin samur kürkü 

Fatmı’yı biye verseler 
Neylerem malı mülkü (K5) 
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Feleğin altın köşkü 

Ömrüm ah ile geçti 
Gel felek ispat eyle 

Hangi günüm hoş geçti (K5) 
 

Feleği indireydim 

Çarhına bindireydim 

Yazımı yanlış yazmış 

Kalemin kırdıraydım (K1) 
 

Gül ektim evlek evlek 

Dadandı kara leylek 

İstedim mıraz alım 

Komadı zalim felek (K1) 
 

Gönüm bi ekmek istiy 

Gerdandan öpmek istiy 

Evler gelmiş yakına 

Mıseyyir gitmek istiy (K1) 
 

Gül idim rişan oldum 

Dost idim düşman oldum 

El sevdi muraz aldı 
Ben sevdim pişman oldum 
(K1)   

 

 

 

 

 

Germicin kökü suda 

Birini tut birin bula 

Ellerin yâri kalkmış 

Benimki şirin uykuda (K1) 
 

Gene doğdu güneşler 
Yarama fitil işler 
Gelmesin kul başına 

Başıma gelen işler (K1) 
 

Giderem gidebilmem 

Sevdim terk edebilmem 

Sevdiğim bet huyludur 
Öldüm örgedebilmem (K1) 
 

Giderken gördüm seni 
Gül iken derdim seni 
Öpmeye kıyamazken 

Ellere verdim seni (K1) 

  

Giderem yol ayriliy 

Boynum geri kangıriy 

Kınamayın komşular 
Canımdan can aliy (K1) 
 

Gökte yıldız kümeler 
Kız oturmuş un eler 
Al giymiş ak üstüne 

Turunç olmuş memeler (K1) 
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Gelme giden geri bak 

Aklımı aldiy bırak 

Kes etim kebap eyle 

Kemiğim odlara bak (K1) 
 

Gitme gide dayan dur 

Sırrım sana ayandır 
Kes etim kebap eyle 

Kemiği oda yandır (K1) 
 

Gözüm seni 
Görmesin gözüm seni 
Görüp dertli olmaktan 

Görmesin gözüm seni (K1) 
 

Gül düğümü 

Gülde var gül düğümü 

Bunca bayramlar geçti 
Kim görmüş güldüğümü (K1) 
 

Gittim bıyan biçmeye 

Eğildim su içmeye 

Dediler yârin geliy 

Kanat kurdum uçmaya (K1) 
 

Gam dağıdır 
Güzeller gam dağıdır 
İnişim dert deresi 
Çıkışım gam dağıdır (K1) 
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Hastayım nar isterem 

Yatağı dar isterem 

Dar yatağın içinde 

Cilveli yar isterem (K1) 

 

Hanım akşam olursa 

Canım akşam olursa 

Arar seni bulurum 

Deli gönlüm olursa (K1) 

 

3.2. Bilmece 

 

Bilmece sorma; çağlar boyu halk kültürünün deneyimleri sonucu 

biçimlenerek günümüzdeki şeklini almış, belirli kuralları olan, 

kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelmiş bir gelenektir. 

Bilmecelerde toplumun düşünce yapısını, ortak beğeni ve kültürünün 

yansımasını görüyoruz (Artun, 2015: 135). Sözlü halk edebiyatı 

ürünlerinden olan bilmecelerle ilgili olarak kaynaklarda çeşitli 

tanımlara rastlamaktayız. Bu tanımlardan bazılarını şöyle 

sıralayabiliriz: “Bütün uluslarda örnekleri görülen çok eski bir sözlü 

halk edebiyatı türü. Her toplumda hoşça vakit geçirmek amacının 

doğurduğu yaygın bir zekâ ve söz oyunu.”(Akalın; 1954: 49- 50). 

“Bilmeceler, tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri insan, 

hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zeka veya güzellik 

nev’inden mücerret kavramlara dini münasebetler 210 çağrışımlarla 

düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan 

kalıplaşmış sözlerdir.” (Elçin; 1986: 607).  
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İlk bilmece örneklerini Kıpçak sahasının 14.y.y.’a ait önemli 

eserlerinden biri olan Codex Comanicus’ta görebiliriz. Kaşgarlı 

Mahmut’un Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserinde bilmece karşılığı 

kullanılan kelime vardır. Ancak bilmece örneği yoktur. Bilmeceler 

Anadolu'da atlı hekât, atlı mesel, bilmeli matal, bulmaca, dele, fıcık, 

gazelleme, hikâye, masal, matal, mesel, metel, söz, tanımaca, 

tanıtmaca, tapbaca, tapmaca ve tappaca adlarıyla bilinirler. Nitekim 

bazı bilmeceler; “masal masal mâliki” yahut “matal matal matatar” 

gibi sözlerle başlar (Kaya, 1999: 464).  

Batı Türkçesinde kullanılan bilmece kelimesi bilmek fiilinde 

türetilmiş bir isimdir. Bilmece karşılığı olarak Azeriler ve Kerküklüler 

“tabmak” fiilini ve bu kökten türetilen “tabmaca, tappaca” 

kelimelerini Kaşgarlılar “tabzuğ”, Altay Türkleri “tapkır”, ”tavısak”, 

Kırgızlar ise “tapcang - nımah” kelimelerini kullanırlar. Ayrıca 

bilmece yerine Türkmenlerde “matal”, Kırgızlar, Kazaklar, 

Karakalpaklar Başkurtlarda “cumbak, yumak” kelimeleri yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bazı köy ve kasabalarda da dilimizdeki 

bilmece kelimesi yerine yöresel özellik taşıyan “ masal, mesel, hikaye, 

metal, bulmaca, söz, dele, fıcık, gazelleme” gibi kelimeler 

kullanılmaktadır (Kaya, 1999: 464). 

Kısas yöresi sözlü kültüründe günümüzde yaşayan birçok bilmece 

bulunmaktadır. Çalışmamızda derlenen 76 adet bilmece 

incelendiğinde hem cevabı tek olan hem de cevabı birden çok olan 

bilmeceler görülmektedir. 
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Giden lelli gelen lelli, üçayak üstünde duran telli  
(Kapı) (K2) 
Dam ardında bir parça külünçe  
(Ay) (K2) 

Benim bir kızım var, gelen giden onu öper  
(Su tası) (K5) 
Kat katıdır kat katı, kırmızıdır üst katı  
(Soğan) (K5) 
Abdest alır namaz kılmaz, cemaatten geri kalmaz  
(Cenaze) (K3) 

Dört lap bir küp, eğri hıyar nenni yar  
(Deve) (K2) 

Bi elek, âlem içine gerek  
(Radyo) (K2) 

Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur  
(Yumurta) (K3) 

Allah yapar yapısını, kullar açar kapısını  
(Karpuz) (K5) 

Kuttuk kaşık, duvara yapışık  
(Kulak) (K5) 

Dumanı tüter isterse gider, balık değildir denizde yüzer  
(Gemi) (K5) 

Çınçınlı hamam kubbesi tamam, bir gelin aldım babası imam  
(Saat) (K5) 

Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere  
(Ay) (K3) 
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Ufak ufak odalar birbirini kovalar, o odanın içinde oda onun içinde  
(Tren) (K3) 

İçi taş dışı taş, ha dolaş de dolaş  
(Cami) (K2) 

Dut ağacını oyarlar, içine mani koyarlar. Ağlama tontonum ağlama 
şimdi kulağını burarlar 
(Bağlama) (K2) 
Karşıdan baktım bir karataş, yanına vardım dört ayak bir baş  
(Kaplumbağa) (K3)  
Dalda durur, elde durmaz  

(Kuş) (K5) 
Benim ak saçlı bir ebem var, gece gündüz yufka açar  
(Deniz) (K3) 

Çarşıda sarılır, dedemin sarığı 
(Lahana) (K5) 

Altı deniz üstü saman, duman üstüne saman, samana düşmüş ateş, 
dayan yüreğim dayan 

(Nargile) (K5) 

Altı mermer üstü mermer, içinde bir hanım terler  
(Dil) (K2) 

Kat katıdır kat katı, bu Allah’ın hikmeti. Yapıcılar yapamaz, 
dökmeciler dökemez 

(Lahana) (K5) 

Uzadıkça uzanır, haftada bir bezenir  
(Çamaşır ipi) (K5) 
Dilim dilim nar, dize çıktı kar, indi hünkâr, çıktı sedefkâr  
(Kömür, Mangal, Ateş) (K5) 
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Kandilde var-mumda yok, mendilde var çulda yok. İnsana akıl satar, 
ambarlara taş atar 
(Dil) (K5) 

Benim bir öküzüm var dağı gezer bağı gezer. Eve gelir ağzı tertemiz  
(Saban demiri) (K5) 

Bir kalbur boncuğum var, akşam serer, sabah toplarım  
(Yıldızlar) (K5) 
Bir tepside iki tavuk, biri sıcak biri soğuk  
(Güneş ve Ay) (K5) 
Buradan vurdum kılıcı, Halep’ten çıktı bir ucu  
(Şimşek) (K2) 
Mavi atlas, arşın yetmez. Makas kesmez, iğne batmaz, terzi biçmez  
(Gökyüzü) (K5) 
Bir salkım üzümüm var, yarısı beyaz yarısı kara  
(Gece ve Gündüz) (K5) 
Alaca mezar, dünyayı gezer  
(Göz) (K3) 
Akşam serilir, gündüz dürülür  
(Gökyüzü) (K5) 
Daldan dala, kırmızı pala 

(Sincap) (K3) 

Çıktım merdiven yarısına, baktım ayın sarısına. Kuşlar içinde bir kuş 

var, meme verir yavrusuna 

(Yarasa) (K3) 

Üstü çayır biçilir, altı çeşme biçilir 
(Koyun) (K3) 
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Alçak boylu, kadife donlu 

(Patlıcan) (K5) 
Ey bulutlar bulutlar, Yusuf’u yedi kurtlar. Ben bir şekil kuş gördüm, 
tepesinden yumurtlar 

(Buğday) (K5) 
Hanım içerde, saçı dışarıda 

(Mısır) (K2) 
Çalı dibinde mum yanar 
(Çiğdem) (K5) 
Mavi tarla üstünde, beyaz güvercin yürür 
(Kayık) (K3) 
Sarıdır safran gibi, okunur Kur’an gibi 
(Altın) (K3) 
Kuyu kuyunun içinde suyu. Suyun içinde yılan, yılanın ağzında 
mercan 

(Lamba) (K5) 

Benim bir kızım var bir gözü var  
(İğne) (K2) 
Bir top bezim var, sararım sararım bitmez 

(Yol) (K2) 

Altı tahta üstü tahta, içinde bir kanlı kahpe 

(Kaplumbağa) (K5)   
Üç yüz elli leylek, elli iki yuvası, on iki yumurtası, iki çıkar yavrusu 

(Gün, Hafta, Ay, İki Dini Bayram) (K5) 
Arap kızı, saçından asılı 
(Patlıcan) (K4) 
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Karardı bir gemi, başında bir yelkeni. Hani dümeni, bil bunu göreyim 
seni  

(Akıl) (K2) 
Bir kutum var kapaklanır, etrafı saçaklanır 
(Göz ve kirpikler) (K5) 
Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın 

(Ölüm) (K4) 
Gökten indi apıştı, cümle âleme yapıştı 
(İsim) (K3) 
Anası var babası yok 

(İsa Peygamber) (K4) 
Fincan gibi gözü var, acı acı sözü var 
(Baykuş) (K4) 
Çarşıdan aldım yeşil, eve getirdim kırmızı 
(Kına) (K2) 
Ben yürürsem o yürür, ben durursam o durur 
(Gölge) (K4) 
Yumruğum yarığıya, bir yanı dolu atar bir yanı kar atar 
(Çırçır Fabrikası) (K4) 
Kuru saldım, yaş çıkardım 

(Kova) (K2) 

Yer altında altın sikke 

(Havuç) (K4) 
Kücücük mezar, dünyayı gezer 
(Ayakkabı) (K4) 
Dört lap bir küp, eğri hıttı demir top 

(Deve) (K4) 
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Tadı şekerden şirin, sütü zehirden acı 
(İncir) (K4) 
Dağdan gelir dağ kimin, kolları budak kimin 

(Bulut) (K4) 

Eğilir su içmeğe, bağırır oğlak kimin 

(Gök Gürültüsü) (K4) 
Yüz tırnak yüz parmak, dört nefer bir kafes 

(Tabut) (K4) 

Dağı var taşı yok, denizi var suyu yok, şehri var adamı yok 

(Harita) (K3) 

Kimi hörek göğe direk  
(Kasırga, Hortum) (K4) 
Bastım doldu, çektim soldu 

(Çorap) (K4) 
Dünyayı giydirir kendi giyinmez 

(İğne) (K3) 
Yeşil ektim kırmızı çıktı 
(Kına) (K2) 
Babası bükre hoca 

(Üzümün kökü) (K2) 
Anası vay vay hatun 

(Çubuğun yaprağı) (K4) 
Kızı dünya güzeli, oğlu dünya delisi 
(Üzüm ve Koruk) (K4) 
Kırmızıdır kan değil, sarı zehveran değil, kanatlıdır kuş değil, 
bilinecek iş değil 
(Kızıl Arı) (K4) 
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Dağı gezer, bağı gezer. Burnu burnumdan pak 

(Sabanın ucundaki demir) (K4) 
 

3.3. Tekerleme 

Tekerlemeler; şekil, konu, muhteva ve işlevleri yönüyle sınırları tam 

ve kesin olarak çizilememiş halk edebiyatı ürünleridir. Bunun en 

önemli sebebi, tekerlemelerin daha çok bilmece, âşık şiiri, masal, 

ninni, oyun, halk hikâyesi, halk tiyatrosu gibi pek çok halk edebiyatı 

ve folklor ürününün içinde yer almaları olsa gerektir. Ancak başka 

hangi türle ilişkili yine de tekerlemeleri farklı kılan şekil, muhteva ve 

anlatım özelliklerinin var olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 

diğer türlerden tamamen bağımsız olan tekerlemeler de vardır. 

Tekerleme türü daha ziyade çocuk folkloru ürünlerinde göze çarpar. 

Tekerlemelerin anlatımlarındaki çocuksu üslûp da bunun bir 

yansımasıdır. Ancak bazı âşık edebiyatı ürünlerinde ve masallarda 

bulunan ve tekerleme olarak adlandırılan mizahî ve manzum 

konuşmalar büyüklere mahsus özellikler göstermektedir (Duymaz, 

2003: 202). 

Tekerlemelerin kaynağını ise aklın kanunları dışında hayâlî, uydurma 

söz ve vak’alarla gerçek maceralar teşkil eder. Ayrıca bazı Şaman 

dualarının kutsî değerleri ile sihir güçlerini kaybederek tekerlemelere 

bir bakıma zemin teşkil ettiği söylenebilir (Elçin, 1986: 590). 

Kısas yöresinden derlenen toplam 4 adet tekerlemenin tümü manzum 

özelliktedir. Yine bu tekerlemelerden biri bir halk edebiyatı türüne 

bağlı iken diğerleri çocuk oyunlarında söylenen tekerlemelerdir: 
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Hasan ile Hüseyin yüz koyun alarak ortak olur. Koyunlara Hasan 

bakar. Bir gün Hüseyin koyunları görmeye gider ve Hasan’a misafir 

olur. Yenip içildikten sonra Hüseyin koyunların nasıl olduğunu sorar. 

Hasan da cevap verir. 

Yağmur yağdı gök çatladı 
Onunu verdim kasaba 

Onunu katma hesaba 

Önde giden beş toklu 

Kurt vurdu birisini 

Birinin getirdim derisini. 

Yetmiş ikisinin ödü patladı (K2) 
************** 

Üşüdüm üşüdüm 

Yola küncü taşıdım 

Küncümü elimden aldılar 
Beni yola saldılar 
Yolda bir darı buldum 

Darıyı kuşa verdim 

Kuş biye kanat verdi 
Kanatlandım uçmaya 

Haç kolusun açmaya 

Haç kapısında bir peri 
Muhammed’i beliri 
Elinin kınaları 
Gözünün sürmeleri 
Ya Muhammed ya Ali (K2) 

 ************ 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 145 

 

Ebem yoğurt getirdi 
Pişik burnunu batırdı 
Pişik burnun kesile 

Minareden aşıla 

Minare bıçak bıçak 

İçinde demir ocak 

Demir ocağın kilidi 
Kapıma gelen kim idi 
Emmim oğlu Musacık 

Kolu budu kısacık (K3) 
************* 

Boru boru 

Elindeki iki narı 
Kan isterem kuş için 

Kemer gitti baş için 

Eline gamga battı 
Gamga değil kamıştan 

On parmağı gümüşten 

On parmağın arası 
Çek çıkalım çardağa 

Bir ok attım ördeğe 

Ördek başını kaldırdı 
Al valasını kaldırdı 
Al valası çalıcının elinde 

Çalma kuşak belinde 

Haşir(ipek) elinde 

Haşir yağlık yırtılmış 
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İpek getir dikelim 

İpek deve boynunda 

Deve urum elinde 

Urum urum uç olur 
Düğmeleri tunç olur 
Akça verip kız almak 

Her adama güç olur (K3) 
 

3.4. Atasözü 

Atasözleri, atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki deneyim ve 

gözlemlerine dayalı düşüncelerini öğüt ve yargı şeklinde aktaran 

anonim nitelikli kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri çoğu kez gerçek 

anlamları yerine mecazlı bir anlam kazanarak sözlü gelenek içinde 

kuşaktan kuşağa aktarılan ve halk belleğinde yaşayan, halka mal 

olmuş kalıplaşmış anlatımlardır (Oy, 1991: 44). 

Atasözleri kullanılmaya başlandıkları ilk çağlardan günümüze kadar 

aynı kalmamışlardır. Sosyal yapıya, değer yargılarına, bölgeye, 

zamana, dilin gelişimine, din ve törelere, uygarlığa göre değişime 

uğramışlardır. Zaman içinde tamamen unutulan atasözleri de 

olmuştur. Yazılı kaynaklardan ve halk arasında yapılan derlemelerden 

henüz tam sonuç alınmadığı için Türk atasözlerinin sayısı hakkında 

bir şey söylemek şimdilik mümkün değildir (Albayrak, 2004: 42). 

Atasözleri bir ulusun değer yargılarını anlatan özlü sözlerdir. 

Yüzyıllar boyu edinilen yaşam deneyimlerini içeren atasözleri, o 

ulusun düşünce, özlem, eleştiri, gözlem ve yargılarını dile getirir. 

Atasözleri iyiyi, doğruyu, güzeli yaratma sürecinde uyulacak ilke ve 
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kuralları öğütleyen yapıcı bir dünya görüşünün sözcüsüdür. Atasözleri 

bir ulusun ortak kanı, inanış, görüş ve özlemlerinin dile getirildiği bir 

kamuoyu kurumudur. Mantıksal tutarlılığı ve toplumsal geçerliliği 

dolayısıyla atasözleri yüzyıllarca kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 

Koşulların değişmesiyle kimi atasözleri kullanımdan kalkmış, kimileri 

ise biçim ve içerik yönünden birtakım değişikliklere uğramış, yeni 

koşulların ortaya çıkmasıyla yeni atasözleri de oluşmuştur. 

Şehirleşme, kültürel değişim ve gelişim nedeniyle atasözleri yeni 

ürünler verme hızını kaybetmiştir (Çotuksöken, 1979: 7).  

Kısas yöresinden derlenen 69 adet atasözü içerisinde Anadolu’da 

yaygın olarak kullanılanlar olduğu gibi tamamen yöre özgü özellikler 

gösteren örneklere de rastlanmıştır. Yöre halkının yerel dil 

özelliklerini de yansıtan bu atasözlerinden uzun yıllar içerisinde 

edinilen derin tecrübenin gelecek kuşaklara aktarımı 

gerçekleşmektedir. Yöreden derlenen atasözleri: 

A 

Acı işletme toku tepretme. (K1) 
Aç karın katık istemez, uykusuz baş yastık istemez. (K3) 
Ağlayan gözyaşından belli olur. (K2) 
Akşam yemek yapmayan gece vakti rezil olur. (K3) 

Allah dağına bakar karını verir. (K2) 
Allah iyi kuluna zulüm etmez. (K3) 
Altın kepeğe muhtaçtır. (K1) 
Ana analık olursa baba da babalık olur. (K4) 
Ana bahtı kızına çıkar. (K4) 
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Ayağına bir taş değerse kendi başına yağış. (K4) 
 

B 

 

Bakma cahilin kurusuna bilse iyisini söyler. (K4) 
Bal bal demeyle ağızda bal olmaz. (K3) 
Beleş katran baldan tatlı olur. (K4) 
Bir kılın bir örmeye nevhi var. (K2) 
Buğday ekmeği kimsenin karnında rahat durmaz. (K1) 
 

C 

 

Cahil cahildir yetmiş yaşında, kâmil kâmildir yedi yaşında. (K4) 
Cahilin sohbeti bağsız arıya benzer. (K3) 
Canı acıyan eşek attan önde gider. (K1) 
Cimrinin malı cömertten fazla gider. (K5) 
 

Ç 

 

Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görülme. (K2) 
Çok koşan tez yorulur. (K3) 
Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. (K2) 
 

D 

 

Dar günün ömrü kısa olur. (K5) 
Değirmende sakalı büyük dövülür. (K5) 
Deli deliyi görünce değneğini saklar. (K2) 
Dere ağzına ekin ekme sel için, atmışından sonra kız alma el için. 
(K5) 
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Devenin yularını eşek çeker ama deve daha uzakları görür. (K1) 
Doğru duvar yıkılmaz. (K1) 
Doğruluk dost kapısıdır. (K5) 
Düşmanın karınca olsa hesabını gör. (K3) 
 

E 

 

El elden üstündür arşa varana kadar. (K5) 
El için ağlayan gözünden olur. (K5) 
Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde gelmez. (K1) 
Elin attığı taş uzağa gider. (K5) 
Eşeği berk bağla Allah’a sorma. (K3) 
 

G 

 

Geçmez akçe sahipsizindir. (K5) 
Gezen tavuk ayağında bok getirir. (K2) 
Göle düşen yağmurdan korkma. (K5) 
Göle su gelene kadar kurbağanın gözü ağırır. (K2) 
Göz gördüğünden korkar. (K5) 

 

H 

 

Hatın eğriliği koca öküzden. (K3) 
Hayırsız evladın olacağına kör ocak kal ondan iyi olur. (K5) 
Hekim hekim değildir başına gelen hekimdir. (K5) 
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İ 

 

İflah olmayan adamın başında bir hal var. (K5) 
İnsan ikrarından, hayvan yularından bağlanır. (K3) 
İt doyduğu kapıda ürür. (K5) 
İti öldürmektense yalını kes. (K5) 
İtin kuyruğu kalıba girmez. (K1) 
İyi komşu adamı eşya, kötü komşu adamı mülk sahibi yapar. (K5) 
 

K 

 

Kaçan balık büyük olur. (K4) 
Kadın erinden, erkek pirinden sorumludur. (K4) 
Keçel melhem bulsa kendi yarasını emler. (K1) 
Keçinin eceli gelirse çobanın ekmeğini yer. (K4) 
Kırk yılın kurkuna civciv yaymak öğretilmez. (K2) 
Kimse bilmez kim kazanır kim yer, ahmak olur dünya için gam çeker. 
(K3) 

Koça kuyruk yük olmaz. (K1) 
Kör koyundan sağlam kuzu doğar, deli koyundan akıllı kuzu doğmaz. 
(K4) 

Körpe kuzu köz iken belli olur. (K2) 
Kutlu gün doğuşundan bellidir. (K4) 
 

Ö 

 

Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz. (K2) 
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S 

 

Sen elin kapısını sopayla döversen el de senin kapını tokmakla döver. 
(K1) 

Suyun durgun akışından, insanın yere bakışından kork. (K3) 
 

Ü 

 

Ürümesini bilmeyen it sürüye getirir kurt. (K2) 
 

Y 

 

Yaz günü aba al, kış günü yaba al. (K3) 
Yazın yaşa, kışın taşa oturma. (K4) 
Yiğidin başından duman eksik olmaz. (K1) 
 

Z 

 

Zalimin zalımlığına bakma ömrünün noksanlığına bak. (K3) 
Zengin diye diye maldan ederler, yiğit diye diye candan ederler. (K4) 

Zulüm ile abat olan akıbeti berbat olur. (K1) 
 

3.5. Alkış/Kargış 

Alkış ve kargış bir halk edebiyatı türü değildir. Bunlar konuşmayı 

süsleyici, duyguları belirtici, anlatımı güçlendirici dil öğeleridir. Kısa 

ve anlatım yoğunluğu taşımaları nedeniyle kullanılırlar. Alkış ve 

kargışların sanat değeri olanları, özenilmiş, imge, düşünce ve çağrışım 

buluşlarında başarılı olanlardır. Bu yönleriyle küçük birer sanat 

eserleridir (Boratav, 1995: 125). Genellikle anonim olan, bedenî, ruhî, 
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iktisadi, içtimaı ve dinî ihtiyaçların meydana getirdiği dualar, atalar 

sözü gibi hüküm bildiren müspet dilek mahsulleridir. Eski Türkçede 

“alkış, öğme” denilirdi. Kargış ise, insanın kendisine, ailesine, 

cemiyetine ve din gibi müesseselerine zararı dokunacak şahıslara, 

düşünce ve fikirlere karşı davranışlarının şiddetli bir tepkisidir (Elçin, 

1986: 662-663). 

Kısas sözlü kültüründen derlenen 25 adet alkış ile 59 kargış örneğinde 

yöre insanının çeşitli sebeplerle karşılaştığı iyi ve kötü durumlara 

tepkisini görmekteyiz. Yöredeki alkış ve kargışlarda yerel dil 

özelliklerinin hâkim olduğu dikkat çekmektedir.   

Alkışlar 

 

Allah biriyi bin ede. (K1) 

Allah döşeğiyi hafif ede. (K1) 
Allah emeğiyi heç etmeye. (K1) 
Allah kazancıya bereket bıraka. (K2) 
Allah ne muraziy varsa vere. (K2) 

Allah sahibine yardım ede. (K1) 
Allah seni ele ayağa bırakmaya. (K2) 
Allah seni kanadının altına ala. (K2) 
Allah seni kazadan beladan esirgeye. (K2) 

Allah seni sevindire. (K1) 

Allah seni sıttar ede. (K3) 
Allah seni yormıya. (K3) 
Allah siye dert vermiye. (K1) 

Allah süriyi uzada. (K3) 
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Allah tuttuğuyi altın ede. (K1) 
Bahtıy ağ ola. (K2) 
Berhudar olasan. (K3) 

En kötü güniy bele olsun. (K1) 

Eviy yapıla seniy. (K3) 
Gördiğiy günden geri kalmıyasan. (K1) 
Hanay mamur ola. (K3) 

Hocayı hızır yoldaşiy ola. (K1) 
Kaday belay biye gele. (K3) 

Kadayı belayı alım. (K1) 
Sağa gide selamet gelesiy. (K3) 
 

Kargışlar 

 

Adiy adlara kala (K3) 

Al duvak görmiyesen. (K1) 
Alı yeşili üstiye döküle. (K3) 
Başıya yaz yıldırımı düşe. (K2) 
Be mıraz gidesen. (K3) 
Beni yidiz Allah sizi yiye. (K1) 

Berhüdar olmıyasan. (K3) 
Betrey söne kör olasan. (K2) 
Boyuna ham ipler ölçüle. (K1) 
Canıyın bedeniyin herini görmiyesen. (K3) 

Ciğeri ağzidan gele. (K3) 
Çengey çekile. (K3) 
Çoluk çocuk hasretinde kalasan. (K1) 
Dermansız derde düşesen. (K3) 
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Deviriy döne. (K3) 
Devirli devirli yunasın. (K1) 
Devirlenesen. (K3) 

Dilenmez dilenci olasan. (K2) 

Dört tenenin çinginde gidesen. (K3) 
Dum duma gidesen. (K3) 

Duvar dibinde kalasan. (K1) 

Ekmek atlı sen yaya olasan. (K3) 
Epire uluyasan çürüyesen. (K2) 
Eteğiy oğlan sidiği değmeye. (K2) 
Gördiğiy günden kala. (K3) 
Göziyden gövdeye ağlayasan. (K1) 
Gözün elifi söne. (K3)  

Hasretiy karnıyda kala. (K2) 

Her tikey bir dağda kala. (K1) 
Herbar görmiyesen. (K3) 
İki gözün avcuma gele. (K1) 
İki yaprak olmayasan. (K3) 
İtten aç yılandan çıplak ola. (K2) 
Kafıl kada ani dert tuta. (K3) 
Kaniy kaşıkça simigiy aşşıkça kala. (K3) 
Kara haberiy gele. (K3) 

Karniy ekmeğe doymıya. (K3) 
Kat kat katran ola. (K3) 

Kerim hasim ola. (K2) 

Kızkan kızdırasan. (K2) 
Kökiy kuruya. (K2) 
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Kökiye kibrit suyu eriye. (K3) 
Mıraz mehsil olmıyasan. (K2) 
Nağlet gele sıfatıya. (K3) 
Nalet yezide de sadakasına da. (K3) 
Ölmeyesen örnek olasan. (K3) 

Ölümü geze bulamıyasan. (K1) 
Pahıl karniy yırtıla. (K3) 
Postalıyın altı ola üstü olmıya. (K1) 
Sebbehi çıharmıyasan. (K2) 
Sıvanasan kör olasan. (K3) 
Son çimişiy ola. (K3) 
Südüm siye haram ola. (K1) 
Şitilken kırılasan. (K3) 
Üstiyze ağlıyım. (K3) 

Yerişip yetmiyesen: Büyümeyesin. (K1) 
Yollıya iziye gele. (K1) 
Yurdi yuvay dağıla. (K1) 
Yurdida baykuş öte. (K1) 
 

SONUÇ 

Sözlü kültür milletlerin maddi ve manevi tüm kültürel unsurlarını 

içinde barındıran bir nitelik taşımaktadır. Geçmiş deneyimlerden 

süzülerek günümüze ulaşan bu halk kültürü içinde bulunduğu 

toplumun değer yargılarının, beğenilerinin, özlemlerinin, sevinç ve 

üzüntülerinin bir aynası niteliğindedir. Kuşaktan kuşağa aktarılarak 

geçmişten geleceğe uzanan sözlü kültür varlıkları geleceği 

şekillendiren temel dinamiklerden biri halini almaktadır. Bu zenginliği 
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gelecek kuşaklarına aktaramayan toplumlar uzun vadede kültürel 

varlıklarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır. 

 Kitle iletişim araçlarının hızlı bir şekilde hayatımızda yer edindiği bu 

dönemde özellikle sözlü kültürün aktarımı ve varlığının korunması 

tehlike altındadır. İnsanların ilgi ve ihtiyaçlarının değişime uğraması 

halk kültürü varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Zengin halk 

kültürü unsurlarımızın gelecek kuşaklara aktarımı hayati bir öneme 

sahiptir. Özellikle günümüzde halk kültürün, doğal akışı içerisinde 

aktarımı pek mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple yapılması 

gereken ilk ve en acil iş, sözlü kültür varlıklarının yok olmadan kayıt 

altına alınmasıdır. Günümüzde Türk halk kültürünün kayıt altına 

alınması süreci devam etmektedir. Bu sürecin sistematik ve hızlı bir 

şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada Şanlıurfa yöresinde yer alan Kısas’ta yaşayan somut 

olmayan kültürel mirasımıza ait ögelerin kayıt altına alınması, 

tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. Alevi-

Bektaşi geleneğini ve Türk kültürünü en canlı ve zengin şekliyle 

sürdüren Kısas zengin bir halk kültürüne sahiptir. Farklı kültürler ile 

bir arada yaşayan yöre insanı kültürel özlerini yitirmemiş, zengin 

birikimini gelecek kuşaklara taşımayı başarmıştır. Düğün gelenekleri, 

giyim-kuşam, halk hekimliği, çocuk oyunları, mani, bilmece, 

tekerleme, atasözü, alkış ve kargış gibi halk bilgisi ve anonim halk 

edebiyatı ürünleri bu çalışma ile kayıt altına alınmış ve korunmasına 

katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bundan sonra, bu konu ile ilgili 

yapılacak olan çalışmalara da bir basamak olması amaçlanmıştır. 
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GİRİŞ 

Potlaç geleneği, özellikle yerli toplumlarda görülen kadim bir 

gelenektir. Bu gelenek, çeşitli şekillerde pek çok coğrafi sahada 

görülmektedir. 

Toplum düzeninin işleyişinde oldukça etkili olan bu gelenek, özellikle 

Kuzey Amerika’nın batısında yaşayan Tlingit, Haida, Kwakiuti gibi 

kabilelerde yaygındır (Gökalp, 1991: 47). 

Amerika’nın kuzeybatısında yaşayan Kızılderililerde potlaç, bir 

bayram havasında kutlanır. Bu bayramda kabile şefleri, kendi 

topluluklarına ve komşu topluluklara hediyeler dağıtır. Şef 

konumundaki kişi, bunu sürekli yapmak zorundadır yoksa statüsünü 

kaybeder (Eliade ve Couliano, 2018: 244). 

Potlaç düzenleyen kişi, herkesin ihtiyacından fazla yemek, giysi ve 

içecek bulundurur. Bir şölen havasında geçen bu uygulamada potlacı 

düzenleyen kişi, davetine gelenlerden her şeyi götürmelerini bekler. 

Her şeyi yağmalayıp götürmek, potlaç düzenleyen kişiye olan 

saygının ifadesi olmakla beraber onun gücünü ve hâkimiyetini kabul 

etme anlamına da gelir (Gökalp, 1991: 48).  

İlkel toplumlarda kabilenin şefinden cömert olması, çalışkan olması 

ve hatiplik yeteneğinin olması beklenir. Bu üç durum, şef olmanın en 

önemli vasıfları olarak kabul edilir. Bu özelliklerin sadece şefte olması 

zorunlu bir durum iken kabilenin diğer bireylerinden beklenen bir 

durum değildir. Şefin halka olan iyi niyetinin en belirgin ifadesi ise 

cömertliktir. Şefin cömertliği, ilkel toplumlarda o kadar önemli bir 
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hadise ki eğer şef, cömert değilse sahip olduğu konumu kaybeder. 

Dolayısıyla potlaç kültürünün olduğu toplumlarda iktidarın temel 

dayanağı, cömertliktir (Sönmez, 2018: 10). 

Yerli toplumlarda itibar ve saygınlık kazanmak isteyen biri için 

servetini sergilemek kadar heyecan ve gurur veren başka uygulama 

yoktur. Malını halka hediye olarak dağıtan kişi bu anlamda herkese 

gücünü ve iktidarını kabul ettirdiğine inanır (Malinowski, 2016: 36). 

Gücünü, iktidarını kabile insanlarına ve rakiplerine kanıtlamak 

zorunda olan yönetici, herkesi memnun edeceği şekilde hediyeler 

dağıtarak en fazla hediye veren dolayısıyla kabilenin en zengini, en 

cömerdi ve en büyük reisi unvanını alır (Mauss, 2018: 22-23). 

Eski Türklerde potlaç, “şölen” adı verilen çok büyük miktarda israfın 

gerçekleştiği ziyafetler olarak bilinir. Bu ziyafetleri düzenleyen kişi, 

zenginliği ve cömertliği ile herkese bir anlamda gücünü kabul ettirmiş 

olur. Verilen ziyafet o kadar israflı ve gösterişli olmalıdır ki buna 

karşılık vermek imkânsız olmalıdır (Gökalp, 1991: 155). 

Eski Türkler, şölene çok düşkündüler. Hayatın geçiş aşamaları olan 

doğum, evlenme, ergenliğe giriş gibi özel zamanlarda mutlaka şölen 

verilirdi. Ayrıca ölülerini anma günlerinde, yas ve yeminler yapılacağı 

zaman şölen verilirdi. Şölende ikram edilen yemek ve içeceğin haddi 

hesabı olmazdı (Roux, 2008: 140). 

Eski Türk kültüründe çok sık rastlanan şölenlerde bazen beylerin 

mallarını yağma ettirdikleri görülmektedir. “Potlaç olarak bilinen 

yağmalar, davetlilere bir çeşit meydan okuma, davet sahibinin 
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cömertliğini ve zenginliğini gösterme özelliği taşımaktaydı. Çok büyük 

ebatta hazırlanan sofralar ve bunların yağma edilmesi, ayrıca aşırı 

yiyecek sunma, bakır kapların, giyeceklerin, yataklık pöstekilerin 

konuklarca alınıp götürülmesi eski Türklerdeki yağmanın 

özelliklerindendir.” (Aslan, 1991: 54).  

Potlaç (Potlach) geleneğinin bir parçası olan armağanlaşma geleneği 

de Oğuzlar arasında çok yaygındır. Bu geleneğe göre armağan dağıtan 

kişi, toplumun gözünde yükselir ve ona karşı büyük saygı duyulur. 

(Divitçioğlu, 2000: 19). 

Dîvân-ı Lügâtıt Türk’te geçen “kenç liyü” ve “Idhış” kelimelerinin 

açıklaması, Türk kültüründe potlaç geleneğin varlığını 

kanıtlamaktadır.  

Kenç liyü, “hanların düğünlerinde veya bayramlarda otuz arşın 

yüksekliğinde ve minare gibi, yağma edilmek için yapılmış bir 

sofradır.” (Kâşgarlı Mahmud, 2006: 438)  

Idhış kelimesi ise Dîvân-ı Lügâtıt Türk’te; “birbirine armağan 

vermek, armağanlaşmak ve bunda yarış etmek.” (Kâşgarlı Mahmud, 

2006: 214) anlamında ifade edilmektedir.  

Ziya Gökalp’e göre; “Oğuzlar’da gerçek bir potlaç vardı.” (Gökalp, 

1991: 52). Gökalp bu duruma kanıt olarak da Dede Korkut Kitabı’nda 

yer alan 12. hikâye olan İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldügi 

Boy hikayesini referans göstermektedir (Gökalp, 1991: 50). 
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Biz de bu çalışma da Oğuz Kağan Destanı, Orhun Abideleri ve Dede 

Korkut Kitabı’nı ele alarak potlaç geleneğinin izlerini taşıyan 

uygulamaları ele alacağız.  

İktidar, Güç ve İtibar Göstergesi Olarak Potlaç Hazırlama Potlaç 

anlayışının olduğu toplumlarda iktidar sahibi olan kişi, iktidarını 

korumak için servetini halka dağıtarak halkını kendi adının gölgesi 

altında toplamak zorundadır. Bu şekilde davranmayan yönetici, sahip 

olduğu iktidarı kaybeder ve düşkün ilan edilir. Bundan dolayı 

yöneticinin potlaç düzenlemesi, yerine getirilmesi gereken bir 

görevdir. Yönetici bu zorunlu görevi yerine getirirken bir anlamda güç 

gösterisi de yapmış olur (Mauss, 2018:156-157). 

Kabile yöneticisinin verdiği şölende herkes istediği kadar yer, içer ve 

dans eder. Kabile yöneticisinin kabile üyelerine verdiği bu ziyafet, 

yönetici için bir itibar kazanma aracıdır (Tezcan, 1989: 31). 

Oğuzlar arasında da (potlatch) yağma geleneği yaygındır. Bu geleneğe 

göre; Oğuz beyleri, mallarını davetlilere bazen eşit şekilde dağıtır 

bazen de bu malların yakılıp yıkılmasına izin verirler. Burada temel 

gaye hem halka destek olmak hem de beylerin itibarını arttırıp 

iktidarını sağlamlaştırmaktır (Divitçioğlu, 2000: 18). 

Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan, çeşitli kahramanlıklar 

gösterdikten sonra halkına kağan olduğunu ilan etmek için büyük bir 

ziyafet verir. Oğuz Kağan’ın verdiği bu ziyafet, işlevi itibari ile potlaç 

sofralarının özelliklerini taşımaktadır.  
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“…Sonra Oğuz kağan büyük bir doy (ziyafet) verdi. Halka emir 

(verdi ki… ) Oğuz kağan halkı çağırınca ahali birbirine danıştı 

ve geldi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü 

aşlar, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar yediler ve içtiler. 

Doydan sonra Oğuz Kağan beylere ve halka yarlık verdi ve ‘ben 

size oldum kağan…” (Bang-Rahmet,1936: 16-17) 

Dikkat edilirse toplumu yönetme yetkisinin kendisine geçtiğini ilan 

eden Oğuz Kağan, bunu verdiği ziyafet ile halkına ilan etmiştir. Halka 

ve beylere verdiği zengin sofra bir anlamda onun güç ve kudretinin 

sembolü olarak görülürken, halk ve beylerin sofraya gelip katılması da 

onun gücüne teslim olduklarını göstermektedir. İşte bu durum potlaç 

anlayışı ile örtüşen bir durumdur.  

Orhon Abidelerinde potlaç geleneğinin olduğu toplumlarda olduğu 

gibi kağanın sahip olduğu gücün göstergesi olarak halkını beslemesi 

ve zenginleştirmesi anlatılmaktadır.  

“Tanrı bahşettiği için, ben kazandığım için Türk milleti 

kazanmıştır. Ben küçük kardeşimle beraber böyle başa geçip 

kazanmasam Türk milleti ölecekti, yok olacaktı.  Türk beyleri, 

milleti, böyle düşünün, böyle bilin!” (Ergin, 2009: 49) 

Dikkat edilirse bu anlayış, benzer şekilde potlaç geleneğinde de 

mevcuttur.  

Dede Korkut Kitabı’nda geçen anlatılardan anladığımız kadarıyla, 

Oğuzların ülkesinin başında Bayındır Han vardır. İç Oğuz ve Dış 

Oğuz beylerinin tümü Bayındır Han’a bağlıdır. Bayındır Han, yılda 
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bir kere çok büyük bir toy hazırlayıp kendisine bağlı olan İç Oğuz ve 

Dış Oğuz beylerini konukladığı ve onlara hükümdarlığını hatırlattığı 

görülmektedir. (Ergin, 2014: 23).  

“Bir gün Kam Gan/oğlı Han Bayındır yirinden Turmış-idi. Şami 

günlügi yir yüzine dikdürmiş-idi. Ala sayvanı gök yüzine 

aşanmış-idi. Bin yirde ipek halıçası döşenmiş-idi. Hanlar hanı 

Han Bayındır yılda bir kerre toy idüp Oğuz biglerin konuklar-

idi. Gine toy idüp atdan aygır deveden buğra koyundan koç 

kırdırmış-idi.” (Ergin, 2014: 77-78). 

Bayındır Han’ın, yılda bir kere düzenlediği ve kendisine bağlı olan İç 

Oğuz ve Dış Oğuz beylerini konukladığı toyda, ganimet ve haraçları 

adil bir şekilde boylar arasında paylaşılır. Bin yerde ipek halı döşeyen 

Bayındır Han’ın bu şekilde adaletli davranması, onun Oğuz ülkesinin 

en üst yetkilisi olmasının bir gereğidir. Bu şekilde misafirlerini 

gösterişli bir şekilde ağırlayan Bayındır Han, sembolik olarak 

iktidarının gücünü ve kendi otoritesini kendisine bağlı beylere 

hatırlatmış olur (Yıldız, 2018: 67). 

Bayındır Han’dan sonra Oğuz toplumunun en yetkilisi olan Salur 

Kazan’da iktidar ve gücünün göstergesi olarak potlaç seviyesinde 

ziyafetler verdiği anlaşılmaktadır. 

“Bir gün Ulaş oğlı Kazan Big yirinden turmış-idi. Kara yirün 

üzerine otahların tikdürmiş-idi. Bin yirde ipek halıçası 

döşenmiş-idi. Ala sayvan gök yüzine aşanmış-idi. Ağzı büyük 

humralarortalığa salınmış-idi. Tokuz yirde badyalar kurılmış-

idi. Altun ayak sürahiler dizilmiş-idi. Tozkuz kara gözlü, örme 
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saçlu, elleri bileğinden kınalu parmakları nigarlu, boğazları 

birer karış kafir kızları al şarabı altun ayağ ile kalın Oğuz 

biglerine gezdürürler-idi.” (Ergin, 2014:153-154). 

Bayındır Han ve Salur Kazan’ın sembolik anlamda beylerine 

gösterdiği “bu güç, sadece basit bir gösterge ya da güvence değildir 

aynı zamanda zenginliğin göstergesi ve teminatıdır, mevki ve bolluğun 

büyülü ve dini kaynağıdır.” (Mauss, 2005: 299).  

Bu da bize gösteriyor ki eski Türk kültüründe potlaç geleneğinde 

olduğu gibi yöneticiler, iktidar ve gücünü himayesindekilere 

göstermek için israflı şölenler vermektedir. 

Yöneticinin Kazancını ve Servetini Halka Verme Zorunluluğu   

Potlaç geleneğinin olduğu toplumlarda yöneticilerin sahip oldukları 

serveti ve kazancı halk ile paylaşması bir zorunluluktur. Potlacın 

özünü bir anlamda verme zorunluluğu oluşturmaktadır. (Mauss, 

2018:156).   

Eski Türklerde de hükümdarların halk ile iç içe oldukları ve halkı 

doyurmak, ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumlulukları oldukları 

görülmektedir. Oğuz Kağan Destanı’nda bu durumu örneklendiren 

uygulamalar mevcuttur. 

“Oğuz Kağan büyük kurultay topladı. Maiyetini ve halkını 

çağırttı. Onlar geldiler ve müşavere ettiler. Oğuz Kağan büyük 

ordugâh… sağ yanına kırk kulaç direk diktirdi; üstüne bir altın 

tavuk koydu. altına bir ak koyun bağladı. sol yanına kırk kulaç 

direk diktirdi. üstüne bir gümüş tavuk koydu: dibine bir kara 
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koyun bağladı. sağ yanında Buzuklar oturdu: sol yanına Üç 

Ok’lar oturdu. Kırk gün kırk gece yediler, içtiler ve sevindiler.” 

(Bang-rahmet,1936: 31-33) 

Şecere-i Terakime’de Oğuz Kağan’ın yurduna dönüp ziyafet vermesi 

hakkında geçen bölümde potlaca benzer uygulamalar görülmektedir. 

“Oğullarım ve halkımla sağ salim gidip geldim diyerek büyük 

bir ziyafet hazırlığı yapıp çadır kurdurdu. Bütün ağaçların dışını 

altın kaplattı. Lal yakut, zümrüt, firuze ve inciyle süsletti. Bu 

beyiti o evin vasıflarını anlatmak için söylemişlerdir.  

O padişah altından bir ev kurdu 

Ki o ev felek evinden utandı. 

Dokuz bin koyun ve dokuz yüz bin yılkı öldürttü. Derilerinden 

doksan dokuz havuz yaptırıp dokuzuna rakı, doksanına kımız 

doldurttu. Bütün maiyetini çağırıp getirtti.” (Ebulgazi Bahadır 

Han,1996: 243) 

 Potlaç geleneğinde halkı bolluk içinde yaşatma ve kazanılan 

zenginliğin halk ile paylaşılması sorumluluğunun örneklerini Orhon 

abidelerinde de görmek mümkündür.   

“Üstte Tanrı, altta yer bahşettiği için gözle görülmeyen, kulakla 

işitilmeyen milletimi doğuda gün doğusuna, güneyde ...  batıda 

...  Sarı altınını, beyaz gümüşünü, kenarlı ipeğini, ipekli 

kumaşını, binek atını, aygırını, kara samurunu, mavi sincabını 

Türküme, milletime kazanı verdim, tanzim edi verdim ... kedersiz 

kıldım. (Ergin, 2009: 61). 
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Dikkat edilirse Orhun abidelerinde kağanın kazandığı her şeyin Tanrı 

vergisi olduğu ve bu kazancın halk ile paylaşılmasının potlaç 

geleneğinde olduğu gibi bir zorunluluk olduğuna inanılmaktadır.  

Eski Türk kültüründe “devlet yöneticilerinin halkın temel ihtiyaçlarını 

karşılama düşüncelerinden kaynaklı olarak yağma kültürü 

oluşmuştur. Yağma toyunda Oğuz töresine göre hanın yılda bir kez 

halkına malını yağmalatması söz konusudur. Bu törene aynı zamanda 

‘potlaç’ adı da verilmektedir.” (Bakırcı, 2019: 139). 

 Eski Türkler arasında var olan “yağma şöleni, potlacın en üst 

derecesidir. Şöleni yapan bey, çağrılıları yedirip içirdikten, giydirip 

donattıktan ve borçlarını verdikten sonra hatununun koltuğuna 

girerek otağdan çıkardı. Bütün çağrılılar, çağrı sahibinin otağını, 

sürülerini vb. mallarını yağma ederlerdi.” (Gökalp, 1991: 156). 

Dede Korkut Kitabı’nda yer alan hikayeler arasındaki İç Oğuza Taş 

Oğuz Asi Olup Beyrek Öldügi Boy’da potlacın en üst derecesi olan 

yağma örneği mevcuttur (Gökalp, 1991: 50). 

“Üç Ok Boz Ok yığnak olsa Kazan ivin yağmaladur-idi. Kazan girü 

ivin yağmalatdı.” (Ergin, 2014: 243).  

Dikkat edilirse potlacın tam karşılığı burada görülmektedir.  Çünkü 

“potlaç, bütün bir kabileyi hatta birçok kabileyi bir araya toplayan, 

zenginliklerin neredeyse tamamen tahribine (bazı yerliler zenginliği 

‘öldürmek’ten söz ederler)” (Mauss, 2018: 22-23) neden olacak kadar 

israflı bir şölendir.  
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“Kaçan Kazan ivin yağmalatsa halalınun elin alur taşra çıkar-idi, 

andan yağma iderler-idi.” (Ergin, 2014: 243). 

Burada özellikle yağmanın ileri boyutta görülmesi potlaç ile 

benzerdir. Bu durum Eski Türklerde hiyerarşik sıralamada en tepedeki 

kişinin halkına karşı nasıl bir cömertlik sergilediği göstermekle 

birlikte iktidarının bir gereği ve güvencesi olarak da potlaç 

düzenlediğini göstermektedir.  

Eski Oğuzların aristokrat ve feodal devlet anlayışına geçmeden önce 

cumhuriyetçi ve demokrat olduklarını ifade eden Ziya Gökalp, Oğuz 

devlet anlayışının demokrasiden feodal düzene geçmesinin 

potlaçlardan kaynaklandığını ifade eder (Gökalp, 1991: 52). Bu da 

bize potlaç geleneğinin Oğuz toplumunu kültürel yönden etkilediğin 

göstermekle birlikte siyasi yönde de etkilediğini göstermektedir.  

Yağma şölenleri, Türk kültüründe örnekleri çok sık görülen 

hadiselerdir. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey, Abbasi 

halifesinin kızı ile evlendiğinde çok büyük bir sofra hazırlatıp 

ardından altın sofra takımını yağma ettirir (Köymen, 1976: 119). 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1539’da oğulları Beyazıt ve Cihangir için 

yapılan sünnet düğününde 2400 sofrada 14000 kişiye yemek 

verilmiştir.  Bu sofralarda 42 çeşit yemek ve 53 çeşit tatlı ikram 

edilmiş, şekerden yapılmış heykeller da halk tarafından yağma 

edilmiştir. (Yerasimos, 2002: 36-40). 

Osmanlı devletinde hanedan üyelerinin özel günlerinde ya da 

Yeniçerilerin maaşları ödendiği zaman “Çanak Yağması” yapılırdı. 
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Çorba kapmak olarak da adlandırılan Çanak Yağmasında askerler 

çorbayı kaptığı vakit her şeyin yolunda olduğuna kanaat getirilirdi. 

Padişahın kurban kesimi çorba kapma olduktan sonra yapılırdı. 

Askerin çorbayı kapmaması ise padişaha itaat etmediğine ve 

başkaldırdığına yorumlanırdı. Bu yüzden askerin çorba kapması 

padişah tarafından çok önemsenirdi (Aslan, 1991: 54).  

Şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim’in sünnet düğününde de “Çanak 

Yağması” yapılmıştır. Bu yağmayı izleyen Venedik elçisi yazdığı 

mektupta şahit olduklarını dile getirmiştir (Yerasimos, 2002: 39). 

Venedik elçisinin mektubunda Çanak Yağması şu şekilde 

anlatılmaktadır. 

“Yemekten sonra At Meydanı’nda içinde pirinç ve bal bulunan 

ve üstü bir pide ile örtülmüş bulunan pişmiş topraktan bin kâse 

kondu ve halk tarafından yağmalandı. Bunların çanakları 

götürmeleri ve birbirlerinin elinden kapmaları görülecek bir 

manzara idi. Üstelik ellerinde hava dolu tulumlarla zincirler 

yemeklere yürüyenlerin kafalarına ve omuzlarına olanca 

güçleriyle vuruyordu.” (Yerasimos, 2002: 39). 

Dikkat edilirse İslamiyet öncesi Türk kültüründe görülen yağma 

geleneğinin İslamiyet’in kabulünden sonra da Türk kültüründe devam 

ettiğini anlıyoruz. Bu da yağma anlayışının Türk geleneğinde çok eski 

bir gelenek olduğunu göstermektedir. Bu geleneğin yapılış şekli ve 

amacı da potlaç ile aynı seviyededir.   
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Armağan Dağıtmanın Etkililiği  

Potlaç geleneğinin olduğu toplumlarda yönetici konumundaki kişi, 

himayesindekilere hediye vermek zorundadır. (Mauss, 2018: 93) 

Çünkü yöneticilik hakkını elde eden kişi, toplumdaki en güçlü ve en 

zengin kişi olmalıdır. Bundan dolayı toplum içinde “en güçlü olan, 

zenginliği tahrip ederek de olsa en fazla zenginlik armağan eden 

olacaktır.” (Mauss, 2018: 23).  

Potlaç kelimesi, aynı zamanda “armağan” anlamına da gelmektedir. 

(Mauss, 2018:169) “Hediye vermeksizin potlaç yapmanın hiçbir 

anlamı yoktur.” (Mauss, 2018: 24). Dolayısıyla “verme zorunluluğu 

potlaç’ın özüdür.” (Mauss, 2018: 156) denilebilir.  

Yöneten konumundaki için “hediye vermenin bir diğer nedeni de 

kişinin buna zorunlu olması ve alıcının, verici konumundaki kişiye ait 

her şey üzerinde bir tür mülkiyet hakkına sahip olmasıdır.” (Mauss, 

2005: 225). İşte bu durum, yönetici konumunda olan kişi için hediye 

vermeyi mutlak bir zorunluluk haline getirmektedir.  

Armağanlaşmak, Eski Türk kültüründe de üzerinde önemle durulan 

bir gelenektir. Kaşgarlı Mahmut’un Dîvân-ı Lügâtıt Türk’te “Idhış” 

kelimesini açıklarken verdiği bilgi, armağan kültürünün Eski Türkler 

arasında nasıl önemsendiğini anlamamızı sağlamaktadır.  Dîvân-ı 

Lügâtıt Türk’te Idhış, “birbirine armağan vermek, armağanlaşmak ve 

bunda yarış etmek” (Kâşgarlı Mahmud, 2006: 214) anlamında 

kullanılmaktadır.  
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Bu açıklamadan anlıyoruz ki Eski Türk kültüründe potlaç geleneğinde 

olduğu gibi armağan vermek için birbiriyle yarışma geleneği 

mevcuttur. Bu yüzden olacak ki Türkler arasında “armağan ıdışmak 

(verip-almak) yüceltilir.” (Divitçioğlu, 2000:18). 

Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın “Kim benim emirlerime baş 

ederse hediyelerini kabul ederek onu dost edinirim.” (Bang-

Rahmet,1936: 17) şeklindeki ifadeleri hediyeleşmenin önemine vurgu 

yapmaktadır.  

Şecere-i Terakime’de Oğuz Kağan’ın kazandığı büyük başarılardan 

sonra ona eşlik edenlere büyük armağanlar dağıttığını şu sözlerden 

anlıyoruz: “Ondan sonra maiyetindekilerin hepsine uygun şehirler, 

serhadler, köyler verdi, bağışlarda bulundu.” (Ebulgazi Bahadır Han, 

1996: 243). 

Potlaç geleneğinde armağan veren kişinin şan ve şöhretinin arttığı göz 

önüne alındığında “Er malına kıymayınça adı çıkmaz” (Ergin, 2014: 

74) anlayışına sahip olan Oğuzlar arasında da potlaç geleneğinin 

olması şaşırtıcı bir durum değildir. 

Orhun Abideleri’nde Kağan’ın halkına karşı olan sorumluluğu, potlaç 

geleneği ile benzer olduğu anlaşılmaktadır. 

“…Varlıklı zengin millet üzerine oturmadım. İçte aşsız, dışta 

elbisesiz; düşkün, perişan millet üzerine oturdum.” (Ergin, 

2009:43) 

“Ondan sonra Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var 

olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti 
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elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım. az milleti çok kıldım. 

değerli iliden, değerli kağanlıdan daha iyi kıldım.” (Ergin, 

2009:43) 

Orhun Abidelerinde geçen bu bölüm gösteriyor ki Kağanın 

kazandıklarını halkına bağışlaması bir anlamda onlara armağan etmesi 

sayesinde halkın zenginleştiği görülmektedir. Aynı anlayış potlaç 

geleneğinde de vardır.   

Dede Korkut Kitabı’nda yer alan hikayelerden anladığımız kadarıyla 

av dönüşü, kazanılan savaş sonrası, doğum, evlenme zamanları gibi 

önemli zamanlarda sonra düzenlenen şölenlerde bir yanda israflı 

sofralar kurulurken bazen de beylerin armağanlar dağıttıkları 

görülmektedir. Dağıtılan hediyelerin işlevi potlaç geleneğinde 

dağıtılan hediyeler ile benzer işleve sahiptir.  

Kazan Big Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğu Boy başlıklı hikâyede, 

Salur Kazan’ın düzenlediği toyda dağıttığı armağanlardan 

bahsedilmektedir. Bu armağanların büyüklüğü potlaçlarda dağıtılan 

hediyeler ile benzerdir.  

“Ulaş oğlı Salur Kazan içmiş-idi. Çırgap çırgap çadır otak 

bağışlar-idi, katar katar develer bağışlar-idi.” (Ergin, 2014: 

154). 

“Kazan kırk otak dikdürdü. Yidi gün yidi gece yime içme oldı. 

Kırk ivlü kul-ile kırk cariye oğlı başına çevürdü, azad eyledi. 

Cılasun erenlere kala ölke virdi, cübbe cuka virdi. (Ergin, 2014: 

176). 
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Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikayelere göre Salur Kazan, Bayındır 

Han’dan sonraki en yetkili kişidir. Salur Kazan’ın verdiği hediyeler 

onun gücü ve büyüklüğü ile orantılı olduğu gibi gücünü ve otoritesini 

de baki kılmakta aynı zamanda onu yüceltmektedir. Bundan dolayı 

Salur Kazan’ın toyu aynı zamanda potlaç olarak da kabul edilebilir. 

Dede Korkut hikayelerinde Bayındır Han’ın da iktidarı gereği 

kendisine gelen haraçları, hediyeleri himayesindeki kahramanlara 

armağan ettiği, çeşitli hünerler ve kahramanlıklar sergileyen bey 

çocuklarında bağışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. (Ergin, 2014: 23) 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyı’nda Bayındır Han babasını düşman 

elinden kurtaran Boğaç Han’a armağanlar verdiği görülmektedir. 

“Hanlar hanı han Bayındır oğlana biglik virdi, taht virdi.” (Ergin, 

2014: 94) 

Begil Oğlı Emrenün Boyını Beyan İder’de Bayındır Han’a her yıl 

gelen haraçların Bayındır Han tarafından beylerine ve yiğitlerine 

hediye edildiğinden bahsedilmektedir. 

“Dedem Korkut geldi şadılık çaldı, hanum niye saht olursın didi. 

Aydur: Niçe saht olmayam, her yıl altun akçe gelir-idi yiğide 

beye virür-idük hatırları hoş olur-idi…” (Ergin, 2014: 216) 

Potlaç geleneğinin olduğu toplumlarda Tanrılara sunulan adaklar ve 

halka verilen hediyeler, ölü ruhlar ve doğa üzerinde etki yaratarak 

dileklerin yerine gelmesini sağlar. Tanrılara sunulan hediyeler, kurban 

olarak kabul edilirken, halka verilen hediyeler ise bağış olarak kabul 
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edilmektedir. Bağış, Arapça bir kelime olan “sadaka” ve İbranice 

“zedaqa” olarak da kabul edilebilir. (Mauss, 2005: 226-236). 

Yöneticinin zenginliği, tanrı vergisidir. Tanrı tarafından verilen 

zenginlik mutlaka paylaşılmalıdır. Paylaşılmazsa hem itibar kaybedilir 

hem de olumsuz durumlar ile karşılaşır. (Mauss 2005: 159) 

Yukarıda ifade edilen duruma benzer örnekler Eski Türk kültüründe 

de mevcuttur. Oğuzlar arasında “hacet toyları vardır. Bu toylar da 

zengin olur ve ötekilerden ayrı bir özelliği vardır, burada aç 

doyurulur, yalıncak giydirilir ve borçlu burcundan kurtarılır.” 

(Gökyay, 2006:1105). 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyı’nda çocuğu olmayan Dirse Han, 

Bayındır Han’ın davetinde kara otağa oturtulur. Bu durumu büyük bir 

üzüntü ile karşılayan Dirse Han, durumu karısına anlatınca karısı ona 

“Dilek toyu” düzenlemesini önerir.  Dirse Han, çocuk dileyerek ulu 

toy düzenler (Ergin, 2014: 77-81). 

“Dirse Han dişi ehlinün sözi-y-ile ulu toy eyledi, hacet diledi. 

Atdan aygır deveden buğra koyundan koç kırdurdı. İç Oğuz Taş 

Oğuz biglerin üstine yığnak itdi. Aç görse toyurdu. Yalın görse 

tonatdı. Borçluyı borçından kurtardı. Depe gibi et yığdı göl gibi 

kımız sağdurdu.” (Ergin, 2014: 81). 

Bu ifadelerde bakıldığında Dirse Han’ın hacet dileyerek toy 

düzenlediğini anlıyoruz. Bu durum potlaç geleneğinde dileklerin 

gerçekleşmesi için yapılan bağışlar ile benzer işlevler göstermektedir.   
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Dirse Han’ın düzenlediği toyda özellikle “depe gibi et yığdı, göl gibi 

kımız sağdurdu” (Ergin, 2014: 81) şeklinde geçen bölümde yapılan 

israfın boyutunu göstermenin yanında aç görse doyurması, elbisesi 

olmayanları giydirmesi, borçluyu borcundan kurtarması da bu şölenin 

bir potlaç edasıyla yapıldığını anlıyoruz.   

SONUÇ 

Potlaç, daha çok Amerika yerli toplumları arasında var olan bir yağma 

geleneği olmasına rağmen benzer örnekleri Türk kültüründe de 

görülmektedir. Oğuz Kağan Destanı, Orhon Abideleri ve Dede Korkut 

Kitabı baz alındığında potlaç geleneğinin eski Türk kültüründe var 

olan bir gelenek olduğunu anlıyoruz.  

Oğuz Kağan’ın kazandığı zenginlikleri halkı, beyleri ve askerleri ile 

paylaşması potlaç geleneğindeki yöneticilerin zenginliklerini 

paylaşması ile büyük oranda benzemektedir. Orhon Abidelerinde ise 

Kağan’ın halka karşı büyük bir sorumluluk gösterdiği Tanrı’nın 

kendisine bahşettiği bütün zenginliğin aynı zamanda halkın zenginliği 

olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda potlaç geleneği ile benzerdir. 

Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikayelerde de Bayındır Han ve boy 

beyleri tarafından verilen şölenlerde dağıtılan hediyeler ve israf 

derecesindeki sofralar, potlacın özelliklerini taşımaktadır. Potlaç 

olarak kabul edeceğimiz bu şölenlerin düzenleyiş şekli ve şölendeki 

işleyiş, potlaca yakın olmakla birlikte Amerika yerlileri arasında 

görülen potlaç geleneğindeki gibi çılgın yağmalar çok 

görülmemektedir.  Bu şölenler, bütün boylar tarafından çok önemsenir 

ve herkes şölene davet edilmeyi bekler. Şölenler, toplumun birlik ve 
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beraberliğinin teminatı, şöleni düzenleyen kişinin ise gücünün ve 

iktidarının göstergesi olarak algılanır.  

Bütün bu bilgiler göz önüne alındığında adı potlaç olmasa da potlaç 

olarak kabul edilebilecek uygulamalar eski Türk kültüründe 

mevcuttur. Bu yüzden potlaç geleneğini pek çok toplumun geleneği 

olarak kabul ettiğimiz gibi kadim bir Türk geleneği olarak da kabul 

edebiliriz.  
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesinden sonraki süreçte 

1944’de kurulan Yugoslavya Devleti, 1990’lı yılların başına 

gelindiğinde parçalanarak dağılmıştır. Makedonya Cumhuriyeti de 

1991’de eski Yugoslavya’nın ardından kurulan bir devlettir. 

Komşularıyla olan bir takım siyasî sıkıntılar sonrasında bu devlet 

adını 2019 yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak 

değiştirmiştir. 

Biz bu çalışmamızda, Yugoslavya zamanında ve ondan sonra kurulan 

Makedonya ve Kuzey Makedonya diye devam eden süreçteki ders 

kitaplarında ve lektür/okuma kitaplarında (lekür kitapları denilen şey, 

bizdeki 100 Temel eser uygulamasının bir benzeridir. Bizde, kitaplar 

tavsiye edilirken Yugoslavya ve sonrasında Makedonya’da Lektür 

kitapları her sınıf için ayrı ayrı belirtiliyor ve bu kitapların 

okutulması/okunması zorunludur. İmtihanlarda bu kitaplardan da 

sorular soruluyor) Ömer Seyfeddin’in yer alıp almadığını araştırdık.  

Ömer Seyfeddin, Yugoslavya ve Kuzey Makedonya’da Ders 

kitaplarında 

Yugoslavya’da yaşayan Türkler, II. Dünya Savaşında Almanların; 

Balkanların bu kısmını işgal etmelerin önünde en büyük engel olarak 

vatan savunmasında en ön safta yer almışlardır. M.Ö. 700 yıllarından 

beri Türkler değişik adlarla Balkanlara gelmişler ve bu coğrafyayı 

vatanlaştırmışlardır. En son da Osmanlı adıyla 512 sene bu coğrafyada 

hâkim olmuşlardır (Gürel 2016:11-43). İşte bu bakiyenin evlatları olan 

Türkler, II. Dünya Savaşında vatanlarını savunmuşlardır. Bu savaş 
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sonrası kurulan Yugoslavya’da Türkler, anayasada devleti kuran 

halklar arasında yer almıştır. Yugoslavya Devleti, Türklere Türkçe 

eğitim ve Türkçe yayın hakkı da tanımıştır. Bu süreçte Türkçe eğitim 

veren okullar ve bazı okullarda da Türkçe eğitim veren sınıflar 

açılmıştır. Basın yayın alanında da Türkçe yayın olarak Birlik gazetesi 

(Gürel 2017:6-10)ve daha sonra da Birlik Yayınları çatısı altında 

Türkçe dergi ve kitap yayıncılığı da başlamıştır. Piyoner, Sesler, 

Sevinç ve Tomurcuk dergileri, Yugoslavya zamanında Makedonya’da 

yayınlanan süreli yayınlardır (Gürel 2015:276-305). 

Yugoslavya’da Türkçe eğitimin başlamasıyla Türkçe ders kitapları da 

hazırlanıp yayınlanmaya başlamıştır. Bu süreçte ilk hazırlan kitaplar 

Türkçe alfabe kitapları olmuştur. Makedonya’daki Türkçe eğitimin 

temel taşlarından biri de Abdülhakim Hikmet doğandır (Hasan 

1998:5). Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti, Öğrenim ile 

Eğitimin İlerletilmesi Kurumu’nun hazırladığı müfredatlar 

çerçevesinde yeni ders kitapları ve lektür/okuma kitapları 

hazırlanırken bu süreçte; devletin belirlediği müfredata bağlı 

kalınarak, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları ve 

beraberlerinde lektür/okuma kitapları da hazırlanıp yayınlanmıştır. 

Bütün Balkanlarda olduğu gibi Makedonya’da da Osmanlı Devleti 

zamanında Arap harfleriyle Türkçe okuma yazma öğretilir ve eğitim 

yapılırken, 1912’den sonra Osmanlı Devleti’nin bu coğrafyadan 

çekilmesinden sonra bir ara Sırpça, daha sonra Batı Makedonya’da 

Arnavutça ve Doğu Makedonya’da Bulgarca eğitim yapılmıştır. 

Makedonyalı şair, yazar ve devlet adamı İlhami Emin (1931-2020), bu 
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durumu “Üç farklı devlet düzenini yaşadım.” Cümlesiyle 

özetlemektedir (Emin 2011:12-16). Dünya Savaşından sonra kurulan 

Yugoslavya’da ise Latin Harfli Türk Alfabesi kullanılmaya 

başlanmıştır.  Recep Bugariç, bir yazısında bu konuda şu yorumu 

yapıyor: 

“1928 Türkiye’de yapılan harf devrim bütün Türkler için tarihi 

bir olaydı. Doğu uygarlığından ayrılıp Batı uygarlığına geçmek 

için yapılan büyük adımlardan biriydi. Bu durumda Makedonya 

da Halk Kurtuluş Savaşı sonrasında 1944 yılında Türk azınlığı 

kendi ana dilinde okuma hakkını kazandı.” (Bugariç 1981:46-

47). 

Yugoslavya’nın bir bölgesi olan Makedonya’da yaşayan milletler için, 

Kurtuluş Savaşından hemen sonra 1944-1945 öğretim yılında ilk defa 

okullarda Makedonca, Türkçe, Arnavutça eğitime müsaade edilmiştir.  

Bu okullar için önemli olan konu, eğitimin 1955 yılına kadar 7 yıllık 

iken 1955’ten sonra 8 yıllık olmasıdır (Alil 2012: 156).  

1955 yılından bu güne gelinceye kadar Makedonya’da Türkçe eğitim 

ve dolayısıyla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları ile 

lektür/okuma kitaplarını düzenlemek amacıyla öğretim 

programlarında zaman zaman yeni düzenlemelere gidilmiştir. Söz 

konusu müfredatlarla ilgili ilk düzenleme 1957 yılında yapılmıştır. 

1960 yılında yapılan müfredat değişikliğinde anadili derslerinin 

öğretiminde lektür/okuma kitapları da programa dâhil edilmiştir. Söz 

konusu kitaplar arasında ilköğretimin ilk kademesinde Makedon 

edebiyatı ve dünya edebiyatından kitaplar varken Türk edebiyatından 
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kitapların olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır. İlköğretimin ikinci 

kademesinde 5. Sınıflarda Nasreddin Hoca Fıkraları, 6. Sınıflarda ise 

Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin kitapları lektür/okuma kitapları 

arasında yer almıştır. Daha sonraki süreçte sırasıyla 1973, 1981, 

1985’de müfredatlarda kısmi de olsa değişiklikler yapılmışsa da 

hareket noktaları daima resmî ideolojiyi/komünizmi öven eserler öne 

çıkartılmıştır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte; UNESCO 

tarafından 21.Yüzyıl ve geleceğin insan profiline uygun bireyler 

yetiştirilmesi amacına yönelik olarak müfredatlarda 1992 yılında yeni 

bir değişiklik daha yapılmıştır. 

Biz bu çalışmamızda söz konusu müfredat değişiklikleri çerçevesinde 

yazılan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları ile lektür/okuma 

kitapları listesinde Ömer Seyfeddin’in eserlerine yer verilip 

verilmediğini; kitapların yayın tarihlerine ve lektür listelerinin 

oluşturuluş tarihlerine göre sıralayıp, araştırıp ortaya koymaya 

çalışacağız. 

Yugoslavya’da ve sonrasında Makedonya’da ders kitapları genellikle 

“Prosvetno Delo” Yayınevi tarafından yayımlanmaktadır. “Prosvetno 

Delo” yu, Türkiye’deki TC Millî Eğitim Bakanlığı yayınevi gibi 

düşünün. Önce müfredata uygun kitap yazımı için konkur/yarışma 

açılıyor, yarışmaya katılan kitaplar değerlendiriliyor, uygun olan kitap 

da basılıyor. Kitaplar basılırken, söz konusu kitaba rapor 

yazanların/önerenlerin adları ve kurumları da mutlaka iç kapağın 

arkasına yazılıyor. Bunlar sahanın uzmanlarından oluşan üç kişidir. 
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Esad Bayram tarafından hazırlanan VIII. Sınıf Okuma Kitabı, 1990’da 

ikinci baskısını yapmıştır. Kitabın ilk sayfasında TİTO’nun fotoğrafı 

ve altında da “Bojidar Yakaç: TİTO yazıyor. 2. Sayfada ise bölüm 

başlığı olarak “Adımız Tito Canımız Özgürlük” cümlesi yer alıyor. 

Kitaptaki ilk edebî metin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Fazıl 

Hüsnü Dağlarca’nın “Tito’ya Kutlama” başlıklı şiiridir (Bayram1990: 

11). 

Esad Bayram’ın hazırladığı bu kitapta Ömer Seyfettin, “Kaşağı” adlı 

hikâyesiyle yer alıyor. Hikâye ve altında da metin üzerinde çalışmalar 

var. Ömer Seyfettin’in biyografisine ve bir de portresine/resmine yer 

verilmiştir. Söz konusu biyografi şöyle: 

“Ömer Seyfettin 1882-1920 yılları arasında yaşamış olan 

Türkiye hikâyecisi olup, zamanı için sade bir dille birçok 

hikâyeler yazmıştır. Türk hikâyeciler arasında özel bir yeri 

vardır. Konularında bir yenilik sezilir, sıcak bir anlatış tarzı 

vardır. Konuları tarihî olmakla birlikte, günün olaylarını da 

gözden kaçırmamıştır. Genç öldüğü halde çok sayıda hikâyeler 

bırakmıştır. Bütün hikâyeleri on kitapta derlenmiştir. Çocuk 

psikolojinse yatkın hikâyeleri ‘kaşağı’ adlı kitapta derlenmiştir” 

((Bayram1990: 139). 

Fahri Kaya’nın1994’de yayımlanan Okuma Kitabı VI’da Ömer 

Seyfettin’in “Perili Köşk” hikâyesine yer verirken, hikâyenin baş 

tarafını özetliyor ve sonrasını orijinal metin olarak sunuyor. Metin 

üzerinde çalışmalardan sonra da Ömer Seyfettin’in biyografisini 

veriyor: “Ömer Seyfettin/1884-1920/ en tanınmış Türk 
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hikâyecilerinden biridir. Yabancı sözcükleri Türkçe’den atma, arı bir 

dille yazmak gerektiğini savunmuş ve kendi de arı bir dille yazmıştır. 

Bütün hikâyeleri on bir kitapta toplanmıştır. Yazdığı hikâyeleri bulup 

okuyun. Beğeneceksiniz.Hikâyeleri birçok dillere çevrilmiştir. Çocuk 

dergilerinde hikâyelerine sık sık yer verilir” (Kaya 1994:99). 

Fahri Kaya, Esad Bayram’ın kitabında yer alan bir yanlışı düzeltmiş; 

doğum tarihini 1882 yerine doğru olarak 1884 yazmıştır. Ömer 

Seyfettin’in bütün hikâyelerinin on kitapta değil on bir kitapta 

toplandığını belirttikten sonra çocuk dergilerinde de yayınlandığı 

bilgisini de vermiştir. 

Fahri Kaya’nın bu kitabının üçüncü baskısı ise Skopye’de “Prosvetno 

Delo” yayınevi tarafından 1998’de yapılmıştır. Kitabın bu baskısında 

Ömer Seyfettin ile ilgili sayfalardaki tek fark, biyografi kısmına Ömer 

Seyfettin’in bir portresin konmuş olmasıdır. Bu portre, Esad 

Bayram’ın kitabındaki portrenin aynısıdır (Kaya 1998:109). 
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Fahri Kaya’nın1994’de yayımlanan Okuma Kitabı VII’de Ömer 

Seyfettin’in “Kaşağı” adlı hikâyesine yer vermiştir (Kaya 1994:38-

41). Fahri Kaya, bu kitabında Ömer Seyfettin’in biyografisini biraz 

daha geniş tutmuştur: “Ömer Seyfettin, (1884-1920) Türk edebiyatının 

çok ünlü hikâyecilerinden biridir. Yaşadığı dönemin geleneksel dil ve 

yazın anlayışına bağlı almayan yenilikçi kişiliği Türk edebiyatındaki 

düz yazının gelişme aşamasında büyük dönüşümler yaratmış, 

öykülerinde yalın bir anlatım kullanmıştır. Günlük yaşamın geniş 

sahnelerinden bulup çıkardığı ilginç olayları insansal öğelerle 

yazmıştır. Hikâyelerinin başarılı bir akışı olup, eserleri çok sevilerek 

okunur. Yapıtları sekiz ciltte toplanmıştır. ‘Kaşağı’ adlı hikâyeler 

kitabı bizde yayınlanmıştır. Kimi hikâyeleri de Sırpça’ya 

çevrilmiştir.”(Kaya 1994:41). 

Fahri Kaya, burada, Ömer Seyfettin’in hikâyelerinden bir seçkinin 

“Kaşağı” adıyla Makedonya’da kitap halinde yayımlandığı ve kimi 

hikâyelerinin de Sırpçaya çevrildiği bilgisini vermektedir. 

Ferdane Elmazoviç –Altanay’ın 1996’da Skopye’de yayımlanan Lise 

II’ler için Örneklerle Edebiyat ders kitabında Ömer Seyfettin’e önce 

“Türk Edebiyatında Gerçekçilik” balıklı bölümde yer vermiş ve 

burada Ömer Seyfeddin’i Türk edebiyatında gerçekçiliğin temsilcileri 

arasında saymıştır:   

“Türk edebiyatında gerekçilik, şair ve yazarların yapıtlarında halktan 

olan kişilere yer vermesiyle başlar.1908 yılında idealist kişiler in daha 

önce kurmuş olduğu İttihat ve Terakki Partisi (Birlik ve İlerleme 

Partisi ki bu partiyi Jön Türkler kurmuştu), padişaha meşrutiyet 
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rejimini kabul ettirdi. Ve bu tarihten sonra edebiyatçılar arasında 

“Halka Doğru” adıyla anılan bir halkçılık devinimi başladı. Edebiyatta 

başlatılan halkçılık devinimi, 1911 yılında, Selanik’te Ömer Seyfettin 

ve Ali Canip’in birlikte çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisinin 

başlattığı Türk dilinde sadeleşme devinimiyle yeni bir anlam kazandı. 

Bu dergiye sonradan Ziya Gökalp de katıldı. (…)Türk ulusuna ve ülke 

gerçeklerine yalın ve sanatsal bir anlatımla yönelen ve sözcüğün en 

genel anlamıyla gerçekçi olarak nitelenebilen şair ve yazarların 

başlıcalar şunlardır: Şairler, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif 

Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Hamdi 

Tanpınar, Nazım Hikmet.Yazarlar, Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi 

Gürpınar, Ahmet Rasim, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Memduh Şevket Esendal, Sabahattin 

Ali” (Elmazoviç 1996:65-68). 

 “Yüksek Ökçeler” isimli hikâyesiyle yer alıyor Elmazoviç 1996:70-

74). Elmazoviç, önce Ömer Seyfettin’in biyografisini vermiş daha 

sonra da Yüksek Ökçeler hikâyesini ve metin üzerinde çalışmaları 

vermiştir. Bu biyografi, Makedonya’da daha önceki kitaplardan da yer 

alandan daha geniş tutulmuştur. Bu biyografide Ömer Seyfettin’n 

Makedonya’da asker olarak görev yaptığına da yer verilmiştir: 

“Ömer Seyfettin (1884-1920) Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği: 

Ömer Seyfettin Gönen’de doğdu (1884). İstanbul’da baytar okulunda, 

Edirne Askeri Lisesinde ve Harb Okulunda okudu, subay olarak görev 

aldı. Çeşitli askeri birliklerde çalıştı. Makedonya’da bir sınır 

kasabasında jandarma komutanlığı yaptı. Burada iken kendi isteğiyle 
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ordudan ayrıldı (1910) ve Selanik’e yerleşti. Genç Kalemler dergisini 

çıkardı (1911). Balkan Savaşı çıkınca yeniden subay olarak orduya 

döndü (1912). Yanya’da esir düştü.  Bir yıl Yanya kalesinde esir kaldı. 

Sonra İstanbul’a döndü Lise öğretmenliği, devlet görevleri ve 

yazarlıkla uğraştı. En güzel kısa Türk öykülerini yazdı. Büyük bir ün 

kazandı. Şeker hastası idi, çok genç yaşta bu hastalıktan öldü. 

Türk edebiyatında gerçekçilik bölümünde geniş olarak anlattığımız 

“yeni Dil”, “Genç Kalemler” dergisi vb. olayların öncüsü olan Ömer 

Seyfettin, halkın anlamadığı yazı diline karşıydı. Bu nedenle, Türk 

dilinin yabancı sözcüklerden arındırılıp yalınlaştırılması yolunda 

gerçek bir devrim yapılmasına neden oldu. “Genç Kalemler” 

dergisinde yazdığı “yeni Lisan” adlı makale-bildiri Türk dilinin 

sadeleştirilmesi girişiminin başlangıcı oldu. Ömer Seyfettin ve 

arkadaşlarının başlattıkları bu sadeleşme isteği, İstanbul aydınları 

tarafından da coşkunlukla benimsendi ve Türkçenin sadeleşmesi 

süreci başlatıldı. 

Ömer Seyfettin, yirminci yüzyılın ilk yıllarındaki gerçekçi Türk 

öykücülüğünün en önemli kişisidir. 100’den çok öykü yazmıştır; onun 

yaşadığı dönemde Türk toplumu olağan üstü toplumsal değişiklikler 

ve sarsıntılar geçirmiştir: Bu değişikliklerin ve sarsıntıların izleri 

Ömer Seyfettin’in öykülerinde açıkça görülmektedir. 

Ömer Seyfettin, Servet-i Fünunculara karşı olduğu için onların öykü 

anlayışlarının tersinde ürünler vermiş, bu nedenle Servet-i 

Fünuncularda bulunan ayrıntı ve çevre betimlemesi zenginliğine 

öykülerinde yer vermemiştir. Ayrıca öykülerini söz, biçim, benzetme, 
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düşsellik gibi öğelerle süslemiştir. Şiirselliğe hiç yer vermemiştir; bu 

da kim öykülerinin kuru olmasına yol açmıştır. Açıklık ve anlaşılır 

olmak, geniş halk kitlelerine seslenmek gibi inançlarını ve bunlara 

bağlı olan öncülüğünü yaptığı düşüncelerini başarıyla öykülerine 

uygulamıştır. 

Ömer Seyfettin, günümüz Türk öykücülüğünde de önemli bir yer 

tutmaktadır, yapıtlarının sık sık yeni baskıları yapılmaktadır. Kısaca 

Ömer Seyfettin, Türk toplumuyla kucaklaşmış bir yazar olarak, bugün 

de tazeliğini korumakta ve sevgiyle okunmaktadır. Yapıtları: Efruz 

Bey, Kahramanlar, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler, Kurumuş 

Ağaçlar, Yalnız Efe, Falak” (Elmazoviç 1996:70-71). 

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın ilkokulların Türkçe 

dersi için öngördüğü plân ve programa göre hazırlanan ve Kuzey 

makedonya’da ilk defa özel bir yayınevi tarafından basılan “Okuma 

Kitabı VI. Sınıf”, Mr. Sevin Alil tarafından yazılmıştır. Logos-A 

yayınevi tarafından yayımlanan bu kitapta Ömer Seyfettn’in “İy Kalp” 

başlıklı fıkrasına yer verilmiştir. Fıkranın metni ve arkasından da 

metin üzerinde çalışmalar vardır. Ömer Seyfettin’in karakalem çizimi 

bir portresi ve kısaca biyografisi de bulunmaktadır. (Alil, 2002:129-

130). 

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 23 Eylül 2003 

tarihli ve 07-5832/1 numaralı kararıyla Kuzey Makedonya’daki 

liselerde ders kitabı olarak kullanılmasına izin verilen “Türk Dili ve 

Edebiyatı Lise III” kitabı, Prof. Dr. Hamdi Hasan-Yrd. Doç. Dr. 

Hayati Yavuzer ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel tarafından yazılmış olup; 
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Kiril Metodiy Üniversitesi Blaje Konevski Filoloji Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mücahit Asimov ile 

Prof. Dr. Arif Ago ve prof Gızim Hacieyup tarafından 

değerlendirilmiştir. Bu kitap 2003-2004 Öğretim yılından beri Kuzey 

Makedonya’da ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Bu kitapta Ömer 

Seyfettin, 260-268. Sayfalarda yer almaktadır. Bu kitapta Ömer 

Seyfettin’in eserlerinden “Forsa” hikâyesi işlenmiştir (Hasan vd. 

2003:260-268). Bu kitabın Lektürler sayfasında da Ömer Seyfettin’in 

Lise üçüncü sınıflarda zorunlu okuma kitapları arasında yer aldığını 

görmekteyiz (Hasan vd. 2003:310). 
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Kuzey Makedonya’da yayınlanan ders kitapları içerisinde Ömer Seyfettin’e 

en geniş yer bu kitapta verilmiştir. Biz, bu kitabın ilgili sayfalarını anlatmak 

yerine buraya aynen almayı tercih ettik: 
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Bu çalışmayı yaparken, dilbilgisi kitaplarını da taradık. Çünkü Kuzey 

Makedonya’da yazılıp yayımlanmış pek çok Türk Dilbilgisi kitapları da 

bulunmaktadır. Hatta bu kitaplar arasında Prof. Dr. Marya Leontiç tarafından 

Türkçe hazırlanıp yayımlanan “Makedonya’da Temel Türkçe Dilbilgisi Gel 

Türkçeyi Öğrenelim Gel Türkçeyi Sevelim” kitabı da vardır (Gürel 

2017:240-249). Ama bu kitaplardan sadece birinde Ömer Seyfeddin’e yer 

verildiğini gördük. Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın lise 

dördüncü sınıflar için kabul ettiği Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatına 

göre hazırlanmış olan “Türk Dili ve Edebiyatı Lise IV” ders kitabının 

yazarları Prof. Dr. Hamdi Hasan ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel’dir. Bu kitabın 

“Türk Dili” bölümünü Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel yazmıştır (Çelik-

Gürel 2018:1621). Gürel, bu bölümü yazarken yeri geldikçe Ömer 

Seyfettin’in cümlelerini de örnek olarak vermiştir: 

“Barutsuz, susuz bir kale ne işe yarardı.” (Ömer Seyfeddin, Vire 

hikâyesinden) 

“Abdestini tazelemeğe kalktığı zamanlar dizleri çözülüyor, gözlerinde 

karanlık, kırmızı benekler uçuşuyordu.” (Ömer Seyfeddin, Forsa 

hikâyesinden) (Hasan vd. 2004:20,37).  

Yugoslavya’da yüksek öğretimde Türkoloji bölümlerinin açılışı 1976 yılında 

Üsküp’te Kril ve Metodiy Üniversitesi Blaje konevski Filoloji Fakültesi 

bünyesinde gerçekleşmiştir. Daha sonra Kosova’da Piriştine Üniversitesinde 

ve Sırbistan’da Belgrad’da da açılmıştır. Yugoslavya dağıldıktan sonra, 

Kuzey Makedonya’da İştip’te Gotce Delcev Üniversitesinde, 

Kalkandelen’de Kalkan Delen Üniversitesinde, Saraybosna’da ve Tuzla’da 

da açılmıştır. Bunların yanı sıra özel üniversitelerde de yeni yeni Türkçe 

öğretmenliği bölümü açma girişimleri vardır. Üsküp’te 1976 yılında kurulan 

bölüm, Türkiye dışında adı “Türk Dili ve Edebiyatı” olan ilk bölümdür. 
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“Türk Dili ve Edebiyatı” adıyla açılan ve bu yıl 10 kuruluş yıldönümünü 

kutlayacak olan İştip Gotse delcev Üniversitesindeki bölümdür. Diğerleri ise 

Şarkiyat Bölümleri içerisinde anabilim dalı olarak varlığını sürdürmektedir 

(Çelik-Gürel, 2016:16-19) 

Kuzey Makedonya’da yüksek öğretimdeki ilgili bölümlerde okutulan “Yeni 

Türk Edebiyatı”, “Çağdaş Türk Edebiyatı” dersleri için Kuzey 

Makedonya’da hazırlanıp yayımlanmış bir tek kitap bulunmaktadır. İştip 

Gotce Delcev Üniversitesi yayını olan bu kitap, bu üniversitenin Filoloji 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapan Kuzey Makedonya 

vatandaşı Prof. Dr. Mahmut Çelik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Dr. 

Öğr. Üyesi Zeki Gürel tarafından hazırlanmıştır. Makedonya’daki 

Üniversiteler İçin Çağdaş Türk Edebiyatı adlı bu kitapta Ömer Seyfeddin de 

yer almaktadır (Çelik-Gürel 2016:127-133). Kitapta Ömer Seyfeddin’in 

hayatı-sanatı ve eserleri anlatılmaktadır. Ömer Seyfeddin’e ait metin 

bulunmamaktadır. 

SONUÇ 

Türk kültür coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Balkanlardaki 

ülkelerden biri olan Kuzey Makedonya’da yaşayan Türkler, Ohri Çerçeve 

Antlaşması’nın ve ülke anayasasının kendilerine tanıdığı anadilde eğitim 

hakkını kullanırken Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı ders kitapları da 

yayınlayıp kullanmaktadırlar. 

Biz bu yazımızda söz konusu kitaplarda Ömer Seyfeddin ve eserlerine ne 

kadar ve nasıl yer verildiğini araştırıp dikkatlere sunmaya çalıştık. Söz 

konusu kitaplar, Yugoslavya Devleti dağılmadan önce sadece Makedonya’da 

değil, Yugoslavya bünyesinde bulunan Türklerin olduğu her yerde –özellikle 

de Kosova’da- ders aracı olarak kullanılmıştır. Bu hususun da bilinmesinde 

fayda vardır. 
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Kuzey Makedonya’da eğitimde Lektür/okuma kitapları uygulamasının 

olduğunu yukarda belirtmiştik. Lektür/okuma kitapları arasında da Ömer 

Seyfeddin’in eserlerine yer verildiğini belirtmeliyiz. Aslında Kuzey 

Makedonya’da Türkçe lektür/okuma kitapları konusu başlı başına bir yazı 

konusudur ve biz bunu bir bildirimizde dile getirmiştik (Gürel-Gürel 

2019:136-164). 

Kuzey Makedonya’da; gazete ve dergilerde de Ömer Seyfeddin ile ilgili 

yazılara ve Ömer Seyfeddin’in eserlerine yer verildiğini görüyoruz. Bu 

konuda yaptığımız araştırmamızı da bir başka vesile ile paylaşmak isteriz. 

Şimdi soru ve sorun şu: 

1.Türkiye dışında Türk devlet ve topluluklarının hangisinde resmî eğitim 

öğretim süreçlerinde kullanılan ders kitaplarında; Kuzey Makedonya’da 

olduğu kadar Ömer Seyfeddin’e yer verilmiştir? 

2. Ömer Seyfeddin dâhil pek çok Türkiyeli yazar ve şaire resmî eğitim 

öğretim süreçlerinde kullanılan ders kitaplarında yer veren Kuzey 

Makedonya’nın Türk şair ve yazarlarından kaç tanesi Türkiye’deki resmî 

eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan ders kitaplarında yer almaktadır? 

3.Türkiye’deki resmî eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan/okutulan ders 

kitaplarında Ömer Seyfeddin ve eserleri ne kadar yer almaktadır? 

3. Kuzey Makedonya’da Türkler, Türkiye Türkçesi ile eğitim yapıp bu dille 

edebiyat eseri kaleme aldıkları için suç mu işlemektedirler. 

4.Kuzey Makedonyalı şair ve yazarlarla ilgili araştırmalar yapıp bunları 

yayına dönüştüren Türkiyeli bir akademisyen; Yeni Türk Edebiyatı alanında 

doçentlik için müracaat ettiğinde “Ağırlıklı olarak Makedon edebiyatı 

çalışmış” diye dosyasına olumsuz rapor yazılırsa; Türk edebiyatının 
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kapsama alanı nerede başlayıp nerede bitmektedir sorusuna doğru cevabı 

kim verecek? Bu gaflet niye?  

Kuzey Makedonya’yı merak edenler için, yazımızı; Necati Zekeriya ve 

Nusret Dişo Ülkü’nün 3. Sınıfların Türkçe dersi için birlikte hazırladıkları 

Uçun Kuşlar Uçun adlı Okuma Kitabı’ndaki bir şiirle bitirmek istiyoruz. Söz 

konusu şiir, Yugoslavya’da 1974 yılında “Altın Çelenk Ödülü”nü de alan 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya aittir: 

MAKEDONYA 

Makedonya çocuklar ülkesi 

Her yıl Ohrid Gölünde 

Struga’da toplanır bin bir çocuk. 

 

Vardardan gelenler  

Elleri üzüm 

Elleri buğday. 

 

Kimi Makedon, kimi Arnavut, kimi TÜRK 

Bütün yeryüzü çocuklarını çağırırlar, 

Ulaşır onlara bütün yeryüzü çocukları. 

 

Yürekleri karışır 

Bir birine hepsinin 

Gülerken de, çalışırken de. 
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Makedonya’lı çocuklar okumayı öyle severler ki 

Geceleyin bile 

Okurlar yıldızları. 

 

Bitmez tükenmez bir bayramdır başkent ÜSKÜP 

Her gün yeni 

Her gün pırıl pırıl. (Zekeriya-Ülkü, 2001:118) 
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1 Bu araştırma daha önce Tarihte ve Günümüzde “Cimrilik” Teması ile çıkması 
planlanan fakat yeterli sayıda makale gelmediği için  hayata geçirilemeyen bir 
projeye hazırlanmıştır.  
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BUHL ( Cimrilik )  

Cimrilik, insanın servet edinme tutkusuyla karşılıksız harcama ve 

hayır yapmaktan kaçınma eğilimidir. Adi, alçak, soysuz anlamına 

gelen Farsça “cimri” kelimesi Türkçe’de “pinti, hasislik” manasında 

kullanılır. İslam ahlak literatüründe “buhl, şuh” kelimeleriyle ifade 

edilir. Dil alimleri ve müfessirlerin çoğunluğu özel olarak mal varlığı 

konusundaki cimriliğe “buhl” ve iyiliğin her türlüsünden kaçınacak 

derecede köklü ve yaygın bir huy almış bulunan cimriliğe de “şuh” 

demişlerdir2. 

Hasis olma, hasisçe davranma durumu cimriliktir, pintiliktir 3. Cimri 

insan az şey vermekle israftan kaçındığına inanır 4. Cimri kişi bir 

paylaşımda bulunacağı zaman çok rahatsız olur ve kayıp yaşayacağını 

düşündüğünü belirterek “Sosyopatiknarsist” yapı her haliyle cimri 

kişide kendini belli eder. Kendinden başka kimselere yoğun bir 

güvensizlik hisseder ve para onun için en sağlam güvence ve her 

kapıyı açan bir kilit durumundadır 5.  

Cimrilik konusu Gazali tarafından da ilmi bir yaklaşımla ele alınıp 

incelenmiştir. Gazali cimriliğin psikolojik temelleri üzerinde durarak 

bu olumsuz duyguyu mal sevgisine bağlamış ve bu durumun her 

 
2 Mustafa Çağrıcı, “Cimrilik”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 8, Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul , 1993,  s. 4 . 
3 http://www.lugatim.com. “Hasislik”, (Erişim Tarihi: 15.01. 2020) . 
4 Cahiz, Cimriler Kitabı, Çeviren: Selahattin Hacıoğlu, Bordo Siyah Klasik 
Yayınlar, İstanbul, 2004, s. 28 . 
5 Mehmet Yavuz, Cimrilik Bir Hastalık Mı?  http://www.haber7.com. (Erişim 
Tarihi: 16.01. 2020) . 

http://www.lugatim.com/
http://www.haber7.com/
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insanda az veya çok bulunduğunu belirtmiştir. Gazali’ye göre her 

servet biriktiren insan cimri değildir6.  

Gazali’ye göre cimriliğin sebebi mal olmadan kişinin mutlu 

olamayacağı duygusudur ve kişinin uzun ömür ümidini taşımasıdır. 

Eğer cimri ömrünün bir gün veya bir yıl kaldığını bilse malını 

harcaması daha kolay olur. Ancak eğer evladı varsa ve onların 

yaşamasını kendi yaşaması gibi arzularsa cimriliği devam eder 7.  

Gazali, insan cimri ise bunun kötü bir şey olduğunu ve insanların 

cömert olması gerektiğini ifade eder. Gazali’ye göre başlangıçta insan 

kendini cömertliğe zorlar ve nefsi ağır gelse de sevdiği malları 

cömertlik yolunda sarf etmeye çalışır. Ancak daha sonra bunu gönüllü 

olarak yapar ve cömert huylu birisi olur 8. Gazali’ye göre cömertlik, 

insanın malının fazlasını ihtiyacı olan kimseye vermesidir.  Gazali 

insanın, malının bir kısmını kendisi için saklayıp bir kısmını vermesini 

cömertlik olarak tarif etmiştir 9. 

Cimrilik hususuna Kuran ve hadislerde de farklı şekillerde temas 

edilmiştir: Konuyla ilgili ayetlerde;  

“Cimrilik eden, kendisini müstağni gören, güzel kelimeyi” (şehadet 

kelimesini) yalanlayan kimseye, güçlüğe götüren yolları kolaylarız; 

 
6 Çağrıcı, “Cimrilik”, s. 4 .  
7 Ömer Saruhan, Cömertlik, Dua Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 115 .  
8 Orhan Karataş, “Gazali Dönemi İslam Düşüncesinde Ahlak Tartışmaları”,  
Eğitişim Dergisi, S. 23, Haziran 2009 . 
9 Havva Durgu, “Gazi’nin Yetkinlik Anlayışı”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İzmir, 2010, s. 55 . 
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helak olduğunda onun malı fayda vermez”, “Kendisini cimrilikten 

koruyan kimse felah bulmuştur.” 10. 

“Allah’ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyde cimrilik edenler, 

sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Hayır, o, onlar için bir 

kötülüktür. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal, boyunlarına 

tomruk olarak asılacaktır. Göklerin ve yerin mirası ( göklerde ve yerde 

elde edilen her şey ), Allah’ındır. Allah her ne yaparsanız 

haberdardır”11. 

 Peygamberimiz de genel olarak insanlar hakkında düşünebilen en 

kötü ve alçaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu, cimrilik 

duygusuyla imanın bir arada bulunamayacağını ifade etmiştir. Bir 

hadiste mal hırsı, demir zırha benzetilmiştir. Cimri insandaki mal hırsı 

kişiyi gittikçe sıkan bir zırh gibi rahatsız etmiştir 12. Bu durum Ebu 

Hureyre tarafından nakledilen bir hadiste şöyle ifade edilmiştir: 

 Rasulullah buyurdu ki: “Babil ile sadaka veren cömertin örneği, 

üzerlerinde demirden iki zırh bulunan iki kişi gibidir. Sadaka veren 

cömert kişi, bir sadaka vermeye davranınca üzerindeki zırhı 

yürüyüşündeki ayak izlerini silecek kadar genişleyip uzar. Cimri olan 

kimse, bir sadaka vermek istediğinde üzerindeki zırhı büzülüp kasılır 

ve iki elini köprücük kemiklerine sımsıkı yapıştırır. Her bir halkası da 

kendine uygun gelen eşine geçip büzülür”.  

 
10Muhiyiddin Nevevi, Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Birinci 
Cilt, Ankara, 1976,  s. 445. 
11 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerim Meali, Al-i İmran Suresi 180. Ayet, 
Sadeleştiren: Mustafa Özel, Dergah Ofset, 2008, s. 59 .  
12  Cimrilik Nedir? , https://www.sabah.com.tr. , (Erişim Tarihi: 16.01.2020 ) . 

https://www.sabah.com.tr/
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Ebu Hureyre’nin naklettiği bir diğer hadisi şerif ise şu şekildedir: “O 

cimri, zırhı genişletmeye çalışır fakat muktedir olamaz” 13. 

Konuyla ilgili olarak Hz. Aişe validemizin rivayet ettiği bir hadis de 

şöyledir: “Cömertlik cennette bir ağaçtır. O ağacın dalları dünyaya 

sarkmıştır. Kim o dallara yapışırsa o dallar, o kimseyi cennete çeker 

götürür. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Onun dalları da dünyaya 

sarkmıştır. Kim ki o dallara yapışırsa o dallar o kimseyi cehenneme 

sürükler.” 14. 

Cabir (R.A.) den nakledilen rivayette de Resulullah şöyle 

buyurmuştur: Zulümden kaçınınız; çünkü zülüm kıyamette 

karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de korununuz, çünkü cimrilik sizden 

evvel geçenleri helak etmiş, onları kan dökmeye, haramı helal 

görmeye sevk etmiştir (Müslim) 15.  

Çalışmamıza esas olarak aldığımız Dr. Hüseyin Remzi Bey’in ise 

cimrilikle İlgili tespitleri şu şekildedir: 

Cimrilik kişinin dünyayı çok yaşayacağını kestirmesiyle kişiye hasıl 

olur.  Yani kişinin malını aşırı sevmesi, düşkün olmasıdır. Böyle 

kişiler malına olan muhabbetinden dolayı zekatını dahi vermezler 16.  

 
13 Ebu’l–Hüseyin Muslimu’bnu’l-Haccac  el–Kuşeyri en-Niysaburi, Sahih-i Müslim 
ve Tercümesi, Mütercüm: Mehmet Sofuoğlu, C. 3, İrfan Yayıncılık, İstanbul, 1988, 
s. 212 .  
14 Mustafa Öztürk, Cimrilik ve Cömertlik, Aylık Gençlik Dergisi, 
http://gencdergisi.com. (Erişim Tarihi: 16.01.2020) . 
15Muhiyiddin Nevevi, Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,  Birinci 
Cilt, Ankara, 1976,  s. 445. 
16  Doktor Hüseyin Remzi Bey,  ( Mekatib-i Aliye-i Şahane İlm-i Hayvanat 

Muallimi), Hanımlara Yadigar,  Ali Ulvi Ermiş Kitapları, Aragel Matbaası, 
İstanbul, 1316, s. 56 . 

http://gencdergisi.com/
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Cimrilik denilen şey kötü bir haslettir ki zenginlik arzusundan ve 

geçici dünya hayatını şiddetle sevmekten kaynaklanır. Cimrilik 

paraya, altın ve gümüşe aşırı bağlılıktan ibarettir. Bu fena haslet 

yüzünden insan akçesini biriktirdikçe hırsı artar.  

Cimri adam bu birikintiyi beşeri ihtiyaçlarının gereği olarak yapmıyor. 

Cimri adamanın akçesi kendi ömür ve hayatından, sıhhat ve 

afiyetinden daha kıymetlidir. Cimrilik ve pintilik insan yaşlandıkça 

kökleşir. Hele ihtiyarlıkta kuvvet ve şiddetini arttırır. Ölüm bile cimri 

adamın altın ve gümüşe olan sevgi ve bağlılığını yok edemez. 

İnsan kalbini katılaştıran ahlakın en şiddetlisi cimrilik ve pintiliktir. 

Bir defa bu kötü haslet insanın kalbinde yerleşir ve kökleşirse dostluk, 

sadakat, insaniyet kalbinden yok olur17. 

Bir kıssada cimrilik şu örnekle anlatılmıştır: Bir gün cimri adamın biri 

denize düşer. Yüzmede bilmediğinden kurtulabilmek için çabaladığını 

bir adam görür. Adam kendisini o ölüm tehlikesinden kurtarabilmek 

için elini ver der. Pinti adam ömründe vermek sözünü öğrenmemiş 

olduğundan elini kendisini sudan kurtarmak isteyen adama uzatmaz. 

O esnada cimriliğe aşina olan biri cimrinin boğulmak üzere olduğunu 

görür ve pinti adama “al şu elimi!” der ve cimriye elini uzatır uzatmaz 

cimri adam memnuniyetle adamın elini tutarak sudan çıkar. Bu 

kıssadan anlaşılan adam cimriliği yüzünden ölüyor da yine de elini 

vermiyor.  

 
17 Doktor Hüseyin Remzi Bey,  Hanımlara Yadigar, s. 52-53 . 
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Konuyla ilgili bir diğer kıssa ise şu şekildedir: Bir gün bir cimri adam 

yeni almış olduğu şemsiye ile sokağa çıkar. Yanındakilere der ki “vah 

vah şunu yeni aldım. İşte yağmur da başladı. Bu ne talihsizlik 

şemsiyemi berbat edecek !”.  

Bir diğer kıssada da: Biri der ben para sarf etmiyor muyum sanki ! 

Bana böyle iftira atıyorlar. Halbuki ben yıllık yirmi bin kuruş vergi 

veriyorum. Ah ne kadar fena usuller! Paramı, akçemi ben kazandım 

bu vergi vermek ne olacaktır? demiştir 18.  

Mehmet Sadık Rıfat Paşa da “ Risale-i Ahlak” isimli eserinde 

cimrilikle ilgili şu tespitleri yapmıştır:  

Buhl yani cimrilik ve hasislik (cimrice davranmak)  sehavetin yani 

cömertliğin zıddıdır. Elinde ve yanında olan şeyden, gereken 

kimselere gerek insanlık gereği gerekse zaruret gereği vermemektir. 

Bu da pek kötü bir şeydir. Cenab-ı Hakkın ihsan buyurduğu her türlü 

nimetten hak yoluna tayin olunduğu üzere insanlık gereği diğer 

insanlara da israf olmayarak verip ikram etmek insan olmanın 

şartlarındandır. Mesela varlığa göre akçe, bağış, hediye, yiyecek, 

giyecek vermek, insanların çeşitli yollarla birbirine hürmet etmesi 

insanlık adeti, sevgi ve dostluğun gereğidir. Bu herkesin yanında 

beğenilen, hürmet edilen, makbul olan bir hal olduğundan insan 

kendini cimri olmamaya alıştırmalıdır19. 

 

 
18  Doktor Hüseyin Remzi Bey,   Hanımlara Yadigar, s. 54-55 . 
19  Mehmet Sadık Rıfat Paşa,  Risale-i Ahlak , A. Haydar Taner Kitapları, İstanbul, 
1288 , s. 16 . 
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SEHÂVET (Cömertlik) 

Cömertlik, insanın elindeki imkanları meşru ölçüler içinde gönüllü 

olarak ve hiç bir karşılık beklemeden başkalarının yararına 

sunmasıdır20. İnsanın sahip olduğu malı-mülkü Allah yolunda ve 

Allah rızası için harcaması cömertliktir 21. Cömertlik kelime olarak; 

elinde olanı harcamak, eli açık olmak ve başkalarına yardımdan 

kaçınmamaktır 22. Hiçbir karşılık beklemeden elindeki mal ve imkan 

ile başkasına iyilik ve ihsan etmektir 23. Cömert olmak insan olmanın 

temeli sayılmıştır 24. 

Cömertlik ihtiyaç duyulan bir şeyi ihtiyaç sahibine veya ihtiyaç sahibi 

olmayan birine vermektir 25.  

Cömertliği Özdenören, şu kıssayla örneklendirmiştir:  

“Ünlü sanat merkezlerinden birinde çocuğun biri vitrinde çok hoş bir 

tablo görür. Tablonun bedeli oldukça yüksektir. Çocuk bu tabloyu bir 

sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt 

kanaat biriktirdiği tüm parasıyla mağazaya gider. Şanslıdır, tablo hala 

satılmamıştır.  İçeri girer, tabloyu bir süre yakından izledikten sonra 

resmi yapan sanatçıyı bulur ve abimin doğum günü için bu resmi satın 

 
20  Mustafa Çağrıcı, “Cömertlik”,  Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 8, Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul , 1993, s. 72 .  
21 Fatih Yıldızlı, “Cömertlik ve Cimrilik”, Sayı: 120, Aralık 2017, 
http://www.gulzarihacegandergisi.com. (Erişim Tarihi: 15.01.2020) . 
22 Saruhan, Cömertlik, s. 11. 
23 Dilaver Selvi, Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik, Semerkand Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 9 . 
24 Cemalnur Sargut, Aşktan Dinle, Nefes Yayınları, İstanbul, 2012, s. 121 .  
25 İmam-ı Gazali, Cömertliğin Fazileti ve Cimrilik, Tercüme: Harun Ünal, Çelik 
Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 130. 

http://www.gulzarihacegandergisi.com/
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almak istiyorum, tüm param da bu kadar der. Ressam bir süre 

düşündükten sonra resmi paketler ve çocuğa satar. Çocuk paketini alır 

ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada ressamın arkadaşları da vardır ve 

şaşkın şaşkın sorarlar: Sen ne yaptın, o resmin değeri milyonlar 

ederdi. Neden bu kadar düşük rakama sattın? Ressam cevap verir: 

Evet ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim. 

Ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim” 26. 

Çalışmamızda ana kaynak olarak kullandığımız Dr. Hüseyin Remzi 

Bey’e ait Hanımlara Yadigar isimli eserde ise cömertlikle ilgili şu 

tespitler yapılmıştır: 

Mürüvvet ve sehavet cimrilik ve hasisliğin tamamen zıddıdır. Akraba 

ve yakınlarından veya bildiklerinden yardıma muhtaç olanlara yardım 

etmek ve onlara cömertlik ve iyilikte bulunmak insanın ve insaniyetin 

hükmettiği soylu, güzel bir huydur27. 

Mürüvvet ve cömertlik denilen şeye sahip olan kişi bunların icap ettiği 

hususları kendisini bildirmeksizin yaparsa aferin o kişinin bu 

davranışına. Mesela gerek yakını olsun, gerek yabancısı olsun yakacak 

odunu, yiyecek ekmeği, giyecek giysisi olmadığını gören cömert bir 

adam bu ihtiyaçları tedarik edip mahalline teslim ederse hem kendisi 

vicdanen memnun olur, hem de böyle cömert kişilerin yanında takdir 

alır. 

 
26Rasim Özdenören, “Cömertlik Üzerine İki Kıssa”, http://www.yenisafak.com. 

(Erişim Tarihi: 15. 01. 2020). 
27 Doktor Hüseyin Remzi Bey, Hanımlara Yadigar,   s. 56 . 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 223 

 

İşte cömertlikte gözetilecek terbiye bunun içindir. Öyle cömert 

adamlar bulunur ki kendisi yardıma muhtaç olduğu halde kendisinde 

daha muhtaç kişiye yardım etmek cömert insanların gösterdiği güzel 

davranışlardandır 28.  

Osmanlı aydını Mehmet Sadık Rıfat Paşa da cömertliğin çocukluktan 

itibaren aşılanması gereken bir haslet olduğu meyanında şunları ifade 

etmiştir:  

Çocuklara cömertliği aşılamak gerekmektedir. Bir elmanın bir kere 

bile olsun yarısını yanındakine vermek ve yanındakinin de istek ve 

arzusunu mümkün mertebe karşılamak çocukluktan itibaren insanlara 

öğretilmelidir. Çocuk okullarda vesair yerlerde anne ve babasının 

iznini alarak kendisine verilen harçlıkları cömertçe ve güzel bir 

şekilde harcamalıdır29. 

SONUÇ 

Farsça cimri kelimesinin Türkçesi pintilik ve hasisliktir. Cimrilik 

dinin ve örfün gerekli gördüğü yerlere harcama yapmaktan 

kaçınmaktır. Cimrilik kişiyi mal edinme hırsına sevk eden ve kişiyi 

yardım etmekten alıkoyan bencil bir duygudur.  

Cömertlik ise eldeki imkanlar ölçüsünde hiçbir karşılık beklemeden 

başkalarına yardım etmektir. Cömertlik insana ümit ve neşe getirir, 

cimrilik ise kasvet getirir. Cömert olmak bizim kültürümüzün 

temelidir. Cimrilik hakkındaki hükümler çoğunlukla görecelidir. Bir 

 
28  Doktor Hüseyin Remzi Bey, Hanımlara Yadigar, s. 57 .  
29  Mehmet Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlak”, A. Haydar Taner Kitapları, İstanbul, 
1288, s. 16 . 
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insan kendini cömert gördüğü halde başkaları onu cimri görebilirler. 

Bu durum genellikle cimrilik kavramının farklı anlaşılmasından 

kaynaklanmıştır. 

İslam ahlakçılarından Gazali cimriliğe psikolojik açıdan bakmış ve 

bunun kişinin aşırı mal sevgisinden kaynaklandığını belirtmiştir. 

Gazali’ye göre cimrilik kişinin malı olmadan mutlu olamayacağı 

duygusudur. İnsanın malını hayır yolunda harcamaktan kaçınmasıdır. 

 Çalışmada esas olan Hüseyin Remzi Bey’in Hanımlara Yadigar isimli 

eserinde de cimrilik yerilmiş ve yazar kıssalardan örnekler vererek 

konunun okuyucular tarafından daha somut bir şekilde anlaşılmasına 

imkan vermiştir.  

Bu örneklerde Hüseyin Remzi Bey cimriliğin kişinin malına aşırı 

düşkün olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Cimrilik, pintilik 

insan kalbini katılaştıran kötü bir ahlak olarak görülmüş ve bu 

durumun insanda yaşlandıkça daha da kökleştiği ifade edilmiştir .  

Cömertliğin ise cimriliğin tamamen zıttı olduğu ve kişinin yardıma 

muhtaç kişilere gönülden yardım etmesinin cömert insanların 

hasletlerinden olduğu belirtilmiştir.    
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GİRİŞ 

Türkiye’de Özbek Edebiyatı 

Türkiye’de edebiyat tarihi çalışmalarında ve eğitimin lise ve üniversite 

seviyesinde Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün 1925’de yaptığı şu 

taksimattan hareket edilmektedir: 

      “I.İslâmiyet’in Tebliğinden Öncesi Türk Edebiyatı (İlk Devir) 

       II.İslâm’la Kaynaşmış Türk Edebiyatı (Orta Devir) 

      III.Batı’ya Yönelmiş Türk Edebiyatı (Son Devir) 

Prof. Dr. Fuad Köprülü’nün yaptığı bu tasnif, reddedilmez tarihî 

gerçekler üzerine dayandığı için zamanla ‘Klasik’ hale gelmiştir.” 

(Kabaklı, 1997:1) 

Fuat Köprülü’nün yaptığı bu tasnifteki “Türk Edebiyatı” kavramı daha 

çok “Türkiye Türkleri edebiyatı”na uygun düşmektedir. Bu tasniften 

hareketle oluşturulan Türk dili ve edebiyatı dersi müfredatlarında ve 

yine bu tasniften hareketle yazılan Türk Edebiyatı Tarihi kitapları ile 

Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında da Türk Edebiyatı 

kavramından anlaşılan ağırlıklı olarak Türkiye Türklerinin edebiyatı 

olmuştur. Söz konusu kitaplar ve müfredatlar incelendiğinde bu 

rahatlıkla görülmektedir. Çünkü bu tasnifin alt başlıklarına 

baktığınızda hiçbir yerde Türk Dünyası edebiyatlarına; Özbek, Kırgız, 

Kazak, Azerbaycan, Kırım, Karakalpak, Ahıska, Yakut, Çuvaş, 

Kıbrıs, Bulgaristan, Makedonya, … gibi Türk edebiyatlarına yer 

verilmediğini görmekteyiz. 
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     Fuad Köprülü, yaşadığı zamanın siyasî şartlarına ve eldeki 

malzeme kıtlığına bağlı olarak böyle bir tasnif yapmış olabilir. Ama 

ondan sonra gelenlerin bu tasnifte ısrarcı olmalarını anlamak mümkün 

değildir. Bunun ancak iki sebebi olabilir: Birincisi siyasetin ilmi 

perdelemesi, ikincisi de; Osmanlıyı da yıkan nakilci anlayışın hâlâ 

devam ediyor olmasıdır diye düşünüyoruz (Gürel,2012:451). 

Zeki Gürel, Redif Dergisinde yayımlanan “Edebiyat Tarihi mi?” 

başlıklı yazısında; adı Türk Edebiyatı Tarihi olan kitapların çoğunun, 

Türk Edebiyatını tarihî olarak derinliğine, coğrafî olarak da 

genişliğine Türk Dünyasının tamamını kapsayacak şekilde 

yazılmadığını bunun için de adları dışında Türk Edebiyatı Tarihi olma 

özelliklerinin olmadığını belirtmektedir (Gürel,2001:18-22). 

Edebiyatı, malzemesi dile dayanan sanattır.” Diye tarif edip de Türk 

Edebiyatı Tarihi yazarken bu tariften hareket etmemek niye? 

1990’lı yılların başında, devlet ve millet olarak önümüze çok nadir 

çıkabilecek bir şans kapısı açıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri, bir anda 

dünya siyasetinde yeni çalkalanmaları ve değişimleri, oluşumların da 

beraberinde getirmiştir. Dünyanın yeniden yapılanma sürecinde Orta 

Asya’da Türk Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan 

etmişlerdir. Bu süreçte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye 

arasında sıcak bir ilişki kurulmuş; Türkiye bu kardeş ve dost ülkelerin 

bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülke olmuştur. Bu ilişkinin devamı için 

de karşılıklı ekonomik, siyasî,  kültürel ve edebî alış veriş başlamıştır. 

Yıllarca birbirinden uzak ve iletişimsiz yaşayan kardeş Türk halkları, 
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SSCB’nin dağılmasıyla birlikte çok yönlü bir ilişki içerisine 

girmişlerdir. Binlerce yıldır aynı gelenek ve görenekleri, aynı kültürü 

yaşayan ve paylaşan, aynı dili farklı şive ve lehçeleriyle kullanan bu 

cumhuriyetler yeniden bir Türk Dünyası yaratmanın heyecanı 

içindedirler. Bu heyecanın paylaşıldığı ilişkilerin başında da edebî 

ilişkiler gelmektedir. 

Özbekistan ile Türkiye arasındaki tarihten gelen edebî ilişkiler 1990’lı 

yıllardan sonra gözle görülür bir şekilde artmıştır. 8-10 Kasım 

Tarihlerinde Türkiye’de Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen “I. 

Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu”nda 

Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel, “Dünyanın Yeniden Yapılanma Süreci 

ve Sonrasında Özbekistan-Türkiye Edebî İlişkileri ve Tahir Kahhar” 

başlıklı bildirisinde Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerinin Türkiye 

ayağını etraflı bir şekilde ortaya koyup anlatmıştır (Gürel,2018:182-

199). Meraklıların bu bildiriyi okumalarını ve daha ileri okuma 

yapacaklar için de bildiri ekinde sunulan kaynakçada künyeleri verilen 

yayınları incelemelerini tavsiye edebiliriz. 

Türkiyeliler Adil Yakuboğlu’nu Nasıl Tanıyor? 

Adil Yakubov, 1926 yılında; Hace Ahmed Yesevî atamızın kabrinin 

de bulunduğu Türk-İslâm Dünyasının manevî başkenti olan Yesi 

(Bugün Kazakistan sınırları içinde kalan Türkistan) şehri yakınlarında 

Karnak köyünde doğdu. Babası, 1937’de “vatan hâinliği” 

suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılınca, Nufusa dedesi Yakub’un adıyla 

kaydedildi. Çalışarak annesine yardımcı olmak ve kardeşlerine 

bakmak mecburiyetinde kalan Adil Yakuboğlu, rençberlikten, 
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kolhozlarda çalışmaya kadar pek çok iş yaptı.  “O dönemin Sovyetler 

Birliğinde babası ‘milliyetçilik’ suçlamasıyla kurşuna dizildiğinde yıl 

1944’müş” (Fırat, 2018:5). 

Adil Yakuboğlu orta öğrenimini tamamladıktan sonra askere alındı., 

1945-1950 yıllarında Sovyetler Birliği ile Japonya arasında cereyan 

eden savaşa katıldı. Gönüllü olarak katıldığı İkinci Dünya Savaşı 

sırasında ilk romanı Akranlar’ı yazmışsa da bu eseri onun edebiyatçı 

çevrelerde tanınmasına yetmedi. Askerden dönünce, 1951-1956 

yıllarında Orta Asya Devlet Üniversitesinde okudu. Eğitimini 

tamamladıktan sonra Özbekistan Yazarlar Birliği’nde çalıştı (1955-

1959). Moskova’da yayınlanan Litaraturnaya Gazeta’nın Özbekistan 

muhabirliğini yaptı (1959-1970). Özbekfilm’de, Gafur Gulam 

Neşriyatında (1970-1982), Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı gazetesinde 

muharrir ve başmuharrir olarak çalıştı (1982-1989). Özbekistan 

Yazarlar Birliği Başkanlığı vazifesinde bulundu ve 1991 yılından 

itibaren de vefatına kadar bu birliğin fahri başkanı olarak çalıştı.  2009 

yılında Özbekistan’da vefat etti. 

Adil Yakuboğlu’nun ilk mensur eseri olan Tengdaşlarım adlı uzun 

hikâyesi 1951 yılında basıldı. Bunun ardından 1956 yılında İki 

Muhabbet adlı mensur eserlerini ihtiva eden kitabı yayımlandı. 

Bundan sonra tiyatro eserleri kaleme alan yazarın Çin Muhabbet ve 

Aytsam Tilim, Aytmasam Dilim Küyedi adlı piyesleri sahneye kondu 

(1958). 1960’tan sonra yazdığı Bir Felyoton Kıssası (1961), Mukaddes 

(1963),Tille Üzük (1963), Kanat Cift Boladı (1969), Matlube (1970), 

Billur Kandiller (1975) gibi uzun hikâyeleriyle geniş bir şöhretin 
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sahibi oldu. Bu eserlerde esas olarak gençlik, aşk ve sevgi, günlük 

hayat, insanın olgunlaşma sürecinde karşılaştığı güçlükler, aldanmalar 

ve verilen mücadeleleri hikâye etti. Yazar, Er Başıge İş Tüşse 

romanında (1965), kendisinin de katıldığı savaşı, cephe gerisinde, 

Özbek köylerinde yaşanan facialarla dolu meşakkatli hayatı anlattı. 

1970-1980’li yıllarda Özbekistan’da yaşanan hayatı, siyasî ve sosyal 

çalkantıları, Özbeklerin maruz kaldığı haksızlıkları, Diyanet (1973) ve 

Ak Kuşlar Appak Kuşlar (1988) adlı romanlarında dile getirdi. 

Bilhassa bu son iki romanla birlikte tarihî romanlar başka dillere de 

tercüme olunmuştur (Kolcu, 2010:338). 

Adil Yakuboğlu’nun Uluğ Bey’in Hazinesi ve Köhne Dünya 

Romanları Üzerine 

Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanlığı da yapan Adil Yakubov, 

Çağdaş Özbek Edebiyatının en büyük romancılarından sayılmaktadır. 

Adil Yakubov’un milletlerarası asıl şöhretini sağlayan eserlerinin 

başında tarihî romanları gelmektedir. Bu romanlar başka dilere ve 

Türkiye Türkçesine de çevrilince milletlerarası bir şöhret kazanmıştır.  

Bizim bu bildirimizde konu edeceğimiz iki romanı; Uluğ Bey’in 

Hazinesi ve Köhne Dünya isimli romanlarıdır. Uluğ Bey’in 

Hazinesi’nde ilim ve devlet adamı Uluğ Bey zamanındaki hayat; 

siyasî entrikalar, ilim ve kültür faaliyetleri etrafında romana konu 

olmuştur. 
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Adil Yakubov’un Uluğ Bey romanı Ahsen Batur tarafından Türkiye 

Türkçesine aktarılarak Türkiye’de ilk baskısını 1993’de yaptıktan 

sonra 2012-2018 yılları arasında 8 baskı yapmıştır. Uluğ Bey, Emir 

Timur’un torunu ve Semarkand’ın hâkimidir. Ama hükümdarlığı ile 

değil bilim adamlığı ile daha çok bilinir ve tanınır. Dünyada astronomi 

ilminin babası olarak Kopernik bilinir ama Uluğ Bey astronomi 

alanında çağının en büyük dehasıdır; böyle olduğu için de Ay’daki 

kraterlerden birine Uluğ Bey adı verilmiştir. 

Uluğ Bey’in Hazinesi, Uluğ Bey ve dönemini anlatan ve tümüyle 

tarihî hakikatlere bağlı kalınarak yazılmış tarihî bir romandır. Bu 

romanda kendini bilime adayan bir hükümdarı ve bilim ile din 

adamları arasındaki kavgaya şahit oluruz. Semarkand’ta bir rasathane 
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kuran Uluğ Bey ve manevî evladı büyük astronomi bilgini Ali Kuşcu, 

çağlar sonrasına bir hazine bırakmak zorundadır. 

Adil Yakuboğlu’nun Köhne Dünya adlı tarihî romanı da yine Ahsen 

Batur tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Kitap ilk baskısını 

İstanbul’da 1993 yılında yapmıştır. Köhne Dünya romanında, Uluğ 

Türkistan’da aynı çağda yaşayan Türk-İslâm tarihinin üç büyük 

şahsiyeti Gazneli Mahmud, Birünî ile İbn-i Sina’nın hayatları, ilim ile 

sanatın amansız savaşı konu edilmiştir.   

 

Adil Yakuboğlu, tarihî roman türü olarak kaleme aldığı bu eserlerinde 

tarihî hakikatlere de sadık kalarak, geçmişe bir ayna tutmuştur. O 

geçmişi güncelleyerek, bugünün okuruna kendi bakış açısı ve 

değerlendirmeleriyle aktararak da; dün-bugün-yarın çizgisinde, 

özellikle genç okur üzerinde etkili olmayı başarmıştır. 
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SONUÇ 

Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerinde istenilen seviyede olmasa da 

bir hayli yol kat edilmiştir. Bu sahada yapılanlardan bazılarını; Özbek 

yazarı Adil Yakuboğlu üzerinden bu bildirimizde anlatmaya çalıştık. 

Bunlarla yetinelim mi? Tabii ki hayır, bunları yeni çalışmalar takip 

etmelidir. Türkiye’de Adil Yakuboğlu ile ilgili tezler ve pek çok da 

yayın yapılmıştır. Biz bu çalışmalardan bazılarını kaynakçada 

vermekle yetindik. 

Kendisi de bir kültür unsuru olmakla birlikte iyi bir kültür taşıyıcısı 

olan dilimize sahip çıkmak, onu yabancı dillerin boyunduruğundan 

kurtararak aynı alfabe ile bütün Türk Dünyasında ortak anlaşma ve 

yazı dili olarak kullanılır hale getirmek, edebiyat eserlerimizi karşılıklı 

olarak bilmek ve okumak, okutmak. Edebî ilişkilerimizi en üst 

seviyelerde tutmak gereğini özellikle vurgulamak istiyorum. 

 “Eskiden Türk Dünyası bir idi, bölünmemişti. Bütün dünya Türklere 

heves eder, saygı, izzet duyardı. Yeryüzünün dört bir köşesi ona 

ulaşmayı kendine amaç edinir, iç ve dış siyasette onunla hesaplaşmaya 

mecbur kalır, güç ve kudretinden çekinirdi.” Yarının da böyle 

olmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Yapılması gereken 

atamız Bilge Kağan’ın bengü taşlara kazıttığı gibi titreyip kendimize 

dönmemiz, ortak insanlık ideallerini benimsemiş, kendisiyle, ailesiyle, 

tarihiyle,  milletiyle ve Yaratanıyla barışık yeni nesiller yetiştirmemiz 

gerekmektedir. Bunun için de vakit geçirilmeden bir Türk Dünyası 

Çocuk Edebiyatı Enstitüsü’nün kurulmasını teklif ediyoruz (Gürel, 

2014:17-38). 
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“Bir milletin düşünce ve duygu plânında çağlar boyu devam eden 

değişme ve gelişme seyrini ortaya koyan bütün eserleri inceleyip, 

tahlil ve tasvire çalışan Edebiyat Tarihi; bu çerçevede, kültür ve 

medeniyet tarihinin de, en önemli cephesini oluşturur. 

Edebiyatımızı, duygu ve düşünce platformunda derinliğine inip, 

kavramadan millet olma hüviyetimizi bütün canlılığı ile 

sürdüremeyeceğimiz; gençlerimizi de duyan, düşünen ve nihayet 

yaratıcı kabiliyetlerini geliştirerek, olgunlaşan insanlar olarak 

yetiştiremeyeceğimiz gerçeğini, asla hatırdan çıkarmamamız gerekir. 

Bunu sağlamanın yolu ise, insanımızı edebî eserler ve şahsiyetler 

vasıtasıyla yeni dinamiklere yöneltecek tarda edebiyat tarihleri kaleme 

almaktır. Çünkü edebiyat, insan dimağını ve ruhunu disiplin altına 

alarak terbiye eden, daha iyiye, güzele, mükemmele ulaşma yolunda 

gelişip değişen bir sosyal realitedir! Edebiyat tarihi de öyle olmalıdır.” 

(Göçkün, 2001:XVII-XVIII). 

Dünyanın siyasî coğrafyasında 1991 yılından sonra meydana gelen 

hızlı değişmeler Türk Dünyasında da aralarında tarih, kültür ve dil 

bağı bulunan Türk Cumhuriyetlerini yeni iş birliklerine de davet etti. 

Bu iş birliklerinden birincisi de elbette ki dil ve edebiyat alanında 

olacaktı. 29 Eylül-3 Ekim 1992 tarihleri arasında Kırgızistan’ın 

başkenti Bişkek’de düzenlenen “Türk Cumhuriyetleri Eğitim 

Bakanları ve Türk Halkları Temsilcileri II. Konferansı Sonuç 

Bildirgesi”nde ortaya çıkan hususlardan biri de Türk Devlet ve 

topluluklarında okullarda okutulacak Türk Edebiyatı derslerinde 

kullanılacak ders kitabının aynı kitap olması idi. Bu amacın 
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gerçekleşmesi için Türkiye’den ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden 

seçkin uzmanlardan oluşan komisyon çalışmaları sonucunda 

hazırlanan “Ortak Türk Edebiyatı” kitabının yayını Türk 

Cumhuriyetlerinin 10. Bağımsızlık yılında TİKA Türk İşbirliği ve 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından iki cilt olarak yayımlandı. Bu 

projede Özbekistan Edebiyatı kısmını yazanlar Prof. Dr. Begali 

Kasımov ve Prof. Dr. Nesimhan Rahmanov’dur. (Gürel, 2018:186). 

Bugün için yapılması gereken bu projenin yeni baştan hayata 

geçirilmesi ve Türkiye, Özbekistan başta olmak üzere bütün Türk 

devlet ve topluluklarında gençlerimiz Edebiyat derslerinde liselerde 

aynı ders kitabını okumalıdırlar diye düşünüyoruz. 

Şu da bir gerçek ki, bu proje sonucu yayımlanan ders kitabı diğer Türk 

lehçeleriyle maalesef yayımlanamamıştır. Türkiye de dâhil hiçbir Türk 

devletinde ve topluluğunda da hedeflendiği gibi ortak bir ders kitabı 

olarak kullanılmamıştır. Yani, İsmail Gaspıralı’nın dediği “Dilde 

fikirde işte birlik” düsturu için atılması gereken ilk adım bile lafta 

kalmıştır.  

Türkiye-Özbekistan edebî ilişkileri elbette ki bizim burada 

anlattıklarımızla sınırlı değildir. Biz sadece bu çalışmalardan bir 

kısmını dile getirerek konunun önemine dikkatleri çekmek istedik. 21 

Aralık 2009 tarihinde vefat eden Adil Yakubov’u ölümünün 12. 

Yılında rahmetle anıyor, Türk-İslâm Dünyasının Bugününü 

taçlandıracak yeni Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Birünî ve İbn-i Sinaları 

bekliyoruz. Türk-İslâm Dünyasının yeni uyanışı ancak bu tür 
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şahsiyetlerin yetişmesiyle mümkündür… Uluğ Türkistan’ın bereketli 

toprakları bu yeni uyanışa gebedir… 

Bu yazının Türkiye-Özbekistan edebî ilişkilerinin gelişmesinde, birlik 

ve beraberliğimizde katkılar sunmuş olmasını temenni ediyorum 
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GİRİŞ 

Baskil ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer 

almaktadır2. Elazığ ilinin batısında bulunan ilçenin, doğusunda 

merkez ilçe, güneydoğusunda Sivrice, kuzeyinde Keban ilçesi, 

güneyinde Malatya’ya bağlı Kale, Pütürge ve Battalgazi ilçeleri, 

batısında da Malatya’ya bağlı Yazıhan ve Arguvan ilçeleri yer 

almaktadır3. 

Elazığ yöresinde Altınova, Malatya bölgesindeki Fırat vadisi ile 

birlikte MÖ. 6. bin yılından beri en yoğun yerleşme alanıdır. İkinci 

önemli bölge, birçok prehistorik höyüğün bulunduğu Baskil yöresidir. 

Bu platoda dağlar, Fırat sahillerine doğru alçalmaktadır. Nehirler ve 

daha küçük su kaynakları dağlardan verimli ovalara doğru akmaktadır. 

Bunların en büyüklerinden birisi de Kale yöresinin güneyindeki 

dağlardan Fırat’a doğru ovalara inmektedir. İmikuşağı ve Hasikli 

bölgesinde bu ovalardan biri bulunmaktadır. Söz konusu ova, 

Kadıköy’den sonra Habibuşağı sınırlarının sonuna doğru 

daralmaktadır. Bu noktada Fırat Nehri derin bir yatak içerisinde 

akmaktadır. Bölgedeki en büyük prehistorik höyükler Fırat boyunca 

yer alırken küçük siteler, daha iç kısımlardaki küçük su pınarlarının 

kenarında yer almaktadır4. 

Hitit İmparatorluk dönemine ait belgelerde “Isuwa” olarak 

adlandırılan bölge bugünkü Elazığ ilini kapsamaktadır. Isuwa’nın 

 
2Ayşe Çağlıyan, Baskil İlçesi (Elazığ) Coğrafyası, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler   
Enstitüsü Doktora Tezi, Elazığ 2002, s. 1.  
3 Enver Çakar, Elazığ Baskil Yöresi Aşiretleri, Ankara, 2012, s. 13.  
4 Jak Yakar, Prehistoric Anatolia, Tel Aviv, 1991, s. 100.  
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kuzeyde Murat Irmağı, batı ve güneybatıda Fırat Nehri ile sınırlandığı, 

güneydoğuda ise sınır kesin olarak belli olmamakla birlikte, Yukarı 

Mezopotamya düzlükleri ve Yukarı Dicle Havzası’na kadar ulaştığı 

kabul edilmektedir. MÖ 2. bin yılına ait Isuwa’nın tarih öncesi 

dönemlerini, yapılan kazıların sonuçlarından öğrenmekteyiz. Ancak 

burada Keban ve Karakaya Baraj Gölleri alanlarındaki kurtarma 

kazıları ve yüzey araştırmaları dışında, geniş kapsamlı bir araştırma 

yapılmamıştır. Bununla beraber, sadece bölgedeki baraj gölleri 

alanlarında yapılan araştırmalar bütün bölge hakkında fikir 

verebilecek nitelikte ve niceliktedir5. 

Elazığ Baskil Yöresi Kazı Çalışmalarına Dair Analizler 

Karakaya Barajı, Diyarbakır ilinin sınırları içerisinde il merkezine 134 

km uzaklıkta, Çüngüş ilçesinin batısında Sekibağları mevkiinde Fırat 

Nehri üzerinde inşa edilmiştir. 1976 senesinde yapımına başlanan 

baraj, 1988 senesinde tamamlanmıştır6. 

Karakaya Baraj gölü suları altında kalacak olan bölgede yapılan 

kurtarma kazı çalışmaları ile Cafer Höyük, Pirot, Köşkerbaba, 

Değirmentepe, Şemsiyetepe, İmikuşağı gibi tarih öncesi döneme ait 

birçok eser ve höyük tespit edilmiştir. Ele geçirilen arkeolojik 

 
5 Machteld J. Mellink, “Archaeology in Asia Minör”, American Journal of 
Archaeology, Vol. 73, No. 2 Boston, 1969, s. 203-227; Turgut Yiğit, “Tarih Öncesi 
ve Hitit Döneminde Isuwa Bölgesi”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 1995, C. XVII, S. 28, Ankara 1996, s. 233; 

Muhammet Beşir Aşan, Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskân İzleri (XI- 
XIII Yüzyıllar), Ankara, 1992, s. 19-24; Kemalettin Köroğlu, Urartu Krallığı 
Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, İstanbul, 1996, s. 1-3.       
6 Ahmet Yıldırım, “Karakaya Barajı ve Doğal Çevreye Etkileri”, D. Ü., Ziya Gökalp 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 2006, s. 32-34.  
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kalıntılar, insanlık tarihi ve Anadolu tarihinin aydınlanması açısından 

oldukça önemlidir. 

 

Harita 1. Karakaya Baraj Gölü Alanındaki Höyükler (Sevin 1995, 

Resim 3) 

Cafer Höyük kazısı ile başlayacak olursak, Karakaya baraj gölü 

altında kalan, Malatya’nın yaklaşık 40 km kuzeydoğusunda, Doğu 

Torosların eteklerinde, Fırat’ın sağ kıyısından 750 metre içeride, 

Değirmendere’nin kıyısında, Fırat Vadisi’nin iki kanyon arasında 

genişlediği bereketli ova üzerinde kurulmuş olarak7  bulunan Cafer 

Höyük’te MÖ VII. bin yılı başlarına kadar giden bir Neolitik köyü 
 

7Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 
Dağılımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2011, s. 29.   
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ortaya çıkarılmıştır. Höyük, Karakaya Baraj Gölü altında kalacak 

yerleşmeleri tespit ve kurtarma amacıyla Mehmet Özdoğan 

başkanlığında yürütülen yüzey araştırması sırasında bulunmuştur. 

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) adına 1979-1986 

seneleri arasında Prof. Dr. Jacques Cauvin başkanlığında kazı 

çalışmaları yapılmıştır. Karakaya Baraj sularının höyüğü basması 

sonucunda Cafer Höyük günümüzde tamamen sular altında kalmıştır. 

Höyüğün uyarlanmış radyoaktif yaşı MÖ 8450. 7810 olduğu 

düşünülmektedir 8. Höyüğün daha yüksek olan ve geç dönem çanak 

çömleği veren batı kısmına dokunulmamış, doğu kısmında ana 

toprağa ulaşmak amacıyla 50 metrekarelik orta kısmında ise tarih 

öncesi yerleşmenin son evresini ortaya çıkaran 175 metrekarelik iki 

tane açma açılmıştır. İki açma 40 m uzunluğunda 1 m genişliğinde bir 

açma ile bağlanmıştır. Kazılan tüm alanlarda Neolitik Dönem 

yerleşmesi ortaya çıkmıştır. Neolitik dolgu 6 m olup, 13 tabakadan 

oluşmaktadır. Kesintisiz devamlılık gösteren yerleşme mimari gelişim 

ve buluntular açısından 3 evreye ayrılmıştır: Erken evreler (13–9 

tabakaları) ve Orta evreler (9–5 tabakaları) sadece doğu açmada; Geç ̧

evre (4–1 tabakaları) hem batı hem doğu açmalarında ortaya 

çıkarılmıştır9. 

 
8 Sevil Özterzi, Anadolu’da Neolı̇tı̇k ve Kalkolı̇tı̇k Dönemdekı̇ Mezar Tı̇plerı̇nı̇n ve 

Ölü Gömme Geleneklerı̇nı̇n Sosyokültürel Açıdan Değerlendı̇rı̇lmesı̇,  Ankara 

Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Antropolojı̇ (Paleoantropolojı̇) Anabı̇lı̇m Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011, s. 49-50; Fatih Kerim Ertaş, Fadime Suata 
Alpaslan, Değirmentepe ve Caferhöyük Faunal Çalışmaları, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XLIV, Vol. XLIV, 

Haziran 2020, s. 283.   
9 Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 
Dağılımı, s. 30. 
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Erken evre MÖ 8000’lere tarihlenir. Burada, iç mekanı birbirine 

geçişli yan yana iki veya üç odadan oluşan, güneşte kurutulmuş kerpiç 

bloklardan yapılma dikdörtgen evlerin kalıntıları bulunmuştur10. 

Höyüğün erken evresinde iki gömüt ele geçirilmiştir. Gömütlerin 

birincisi erişkin bir bireye ait kafatası haricinde bütün bir iskelet olan 

gömüt, diğeri ise yine kafatası olmayan fetüs durumunda sol tarafına 

yatırılmış̧ bir bebek iskeletidir. Bunların üzerine geniş düz bir taş 

yerleştirilmiştir.  Tüm gömüler iç mekanda olup kafatasları alınmıştır. 

Kafataslarının alınması onların başka bir yerde saklandığına işaret 

eder ki, bu durum da Cafer Höyük’te bir çeşit “Kafatası Kültü” nün 

olduğunun göstergesi sayılabilir11.  Orta evre, yaklaşık olarak MÖ 

8000 – 7500 yıllarına denk gelmektedir. Birbirine geçişli üç odalı (7–8 

x 4 m) dikdörtgen yapılar bu evrede iki katlıdır; içinde siloların yer 

aldığı alt katları (hücre planlı) vardır. Taş kaplar, üç tüm kapla temsil 

edilmektedir. Ayrıca kilden yapılma üç adet kadın ile bir erkek figürü 

dikkat çeken buluntulardır. Yivli ve gözlü iğneler kemik aletlerini 

oluşturmaktadır. Öğütme, el taşları ve havanelleri tüm tabakalarda 

yaygın olarak bulunmaktadır. Geç evre ise, MÖ 7500 ile 7000 

yıllarına denk gelmektedir. Bu evrede alt katlı (hücre planlı) 

dikdörtgen yapılar kullanılmakla beraber, bu evrelerin birkaç̧ mekana 

bölünmesi, yeni bir uygulamadır. Genellikle büyük çakıl taşlarından 

yapılma temeller üzerinde kerpiç duvarlar yükselir. Zaman içinde 

 
10Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 
Dağılımı, s. 30.  
11Sevil Özterzi, Anadolu’da Neolı̇tı̇k Ve Kalkolı̇tı̇k Dönemdekı̇ Mezar Tı̇plerı̇nı̇n Ve 

Ölü Gömme Geleneklerı̇nı̇n Sosyokültürel Açıdan Değerlendı̇rı̇lmesı̇, s. 51; Ece 

Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 
Dağılımı, s. 30. 
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evlerin yöneliminde değişiklik olmuştur. Bunlar kısmen yan yana inşa 

edilmişlerdir, kısmen aralarından geçen dar yollarla ayrılmışlardır. 

Yapılaşma yerleşmenin merkezinde, etek kesiminde daha yoğundur. 

Kazılan alanda, Çayönü ve Nevali Çori’de bulunan kamu yapılarına 

rastlanmamaktadır. Bu evrede yer alan 3 no’lu yapının hücrelerinden 

bir tanesinde bir mezar bulunmuştur. 8–9 erkek çocuğuna ait olan 

iskelet hocker pozisyonunda olup, beyaz bir madde ile kaplanmıştır12. 

Cauvin 1982 senesinde hazırladığı raporda, Cafer Höyük mezar 

kazılarında bronz, demir, cam bilezikler, bronz yüzük ve küpeler, 

muhtelif renkli boncuklardan yapılmış kolyeler gibi ziynet eşyalar ile 

az sayıda da olsa pişmiş topraktan yapılmış kandiller ele geçirdiklerini 

not etmiştir13. 

Cafer Höyük, Çayönü (Diyarbakır) bölgesinden farklı olarak yoğun 

yapılı ve birbirine yakın mimariye sahiptir14. Cafer Höyük’te tarım 

varken hayvancılığın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamaktadır15. 

İlk yapılan fauna analizleri ise, Cafer Höyük halkının avcı olduğunu 

ve zamanla avcılık stratejilerinin geliştiğini göstermektedir.  Hayvan 

faunasında ele geçirilen kemikler ise sığır, geyik, domuz, koyun ve 

 
12Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki   
Dağılımı, s. 31. 
13 Jacques Cauvin, “Caferhöyük Kazısı 1982 Yılı Raporu” , V. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
İstanbul, 1983, s. 65.   
14 Jacques Cauvin, “Caferhöyük Kazısı 1982 Yılı Raporu”, s. 66.  
15 Turgut Yiğit, “Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde Isuwa Bölgesi”, s. 234; Göknur 
Akçadağ, “Malatya Şehir Adı ve Şehrin Tarihi Süreçleri”, Akra Kültür Sanat ve 
Edebiyat Dergisi, 2016 (S. 9), s. 189.    
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keçi türlerine aittir16. Faunasının 1/3’ü yaban keçilerinden oluşan 

Cafer Höyük’te VIII. binyıl ortalarında otlatıcılığa geçilmiş, ancak 

yine de avcılık tamamen bırakılmamıştır17. 

Cafer Höyük’te söğüt ve kavak ağaçları çokça bulunmaktadır. Kavak 

mimari ögelerde ve yakacak olarak, söğüt ise sadece yakacak olarak 

kullanılmıştır. Bunun yanısıra çınar, dişbudak, akçaağaç, meşe 

ağaçları ve meyve ağaçlarından çitlenbik, pistachia ve badem ağaçları 

hem yiyecek hem de yakacak olarak kullanılmıştır18. Cauvin’e göre 

Cafer Höyük, Türkiye’de üretime geçişin en ilk evresini gözler önüne 

sermektedir19. Höyük en başından itibaren bir tarım köyüdür. Bölgede 

yapılan analizler, köyde tahıl ve baklagiller (bilhassa mercimek) 

tarımının yapıldığını göstermektedir. Siyez buğdayı ve arpanın en 

erken kullanıldığı bölgelerden biridir20. Başlarda tahıllar ve baklagiller 

eşit oranda seyrederken, son evrede tahıllar ve arpa ortaya 

çıkmaktadır21.
 

 
16 Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 
Dağılımı, s. 32.  
17 İzzet Çıvgın, “Bereketli Hilal’de Hayvan Evcilleştirme Sürecinin Evrimi ve 
Kültürlerarası Karşılaşmalar (MÖ 10000- 7000)”, Social Sciences Studies Journal, 
2018, Vol: 4, Issue: 16, s. 1328.    
18 Ehud Weiss, Daniel Zohary, “The Neolithic Southwest Asian Founder Crops 

Their Biology and Arcaeobotany”, Current Anthropology, Vol 52, No S4, The 

Origins of Agriculture: New Data, New Ideas (October 2011), s. 252.   
19 Jacques Cauvin, “Caferhöyük Kazısı 1982 Yılı Raporu”, s. 66.     
20 Ehud Weiss, Daniel Zohary, “The Neolithic Southwest Asian Founder Crops 
Their Biology and Arcaeobotany”, s. 252.   
21 Ece Çoksolmaz, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu’daki 

Dağılımı, s. 31.  
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Resim 1. Cafer Höyük Genel Bir Görünüm (Ece Çoksolmaz 2011, s. 

240)
 

Günümüzde sular altında kalan İmikuşağı, Baskil ilçesinin güneyinde, 

aynı adlı köyün (Malhasan) kuzeybatı kenarındadır. Höyük bugün 

Karakaya Baraj Gölü’nün suları altında kalmış olan İmikuşağı 

Malatya’nın 26 km kuzeyinde olup, Eski Malatya (Battalgazi), 

Çiğdemlik, Şıhhasan veya Bilaluşağı üzerinden feribot ya da stabilize 

yollarla, Baskil’in ilçe merkezine 56 km’lik stabilize bir dağ yolu ile 

bağlıydı22. 100x110 m ölçülerinde, altındaki konglomera ile beraber 

Fırat tabanından 38 m yükseklikte orta boy bir höyüktü. 1981-86 

yıllarında Veli Sevin yönetimindeki bir ekip tarafından kazılmıştır. 

Kuzey ve batı yamaçları nehir tarafından aşındırılmış olan yerde, 

 
22Veli Sevin, İmikuşağı, Ankara, 1995, s. 1; Machteld J. Mellink, “Archaeology in 
Anatolia”, American Journal of Archaeology, Vol. 87, No.4, (January, 1983), 

Boston, 1983, s. 434; Machteld J. Mellink, “Archaeology in Asia Minor”, American 
Journal of Archaeology, Vol. 88, No. 4, (October, 1984), Boston 1984, s. 441-459.  



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 255 

 

Kalkolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar yerleşim olduğu 

saptanmıştır23. 

Fırat’ın doğu yakasında bulunan höyük, Tohma Çayı’nın Fırat’a 

karıştığı kesimin karşı kıyısında yer alır. Bu alan karşıdan karşıya 

geçmek için uygun bir alandır ve Eskiçağ’da da bu alanın geçiş için 

kullanılmış olması muhtemeldir. Yüzeyinden ele geçen, yeşilimsi bej 

astar üzerine açık kahverengi boya ile yapılmış ve verevine hatlarla 

bezeli parçanın, Son Kalkolitik Çağ yerleşmesine tanıklık ettiği kabul 

edilmektedir24. İmikuşağı’nda İlk ve Orta Tunç Çağı, mimarlık 

kalıntıları ortaya çıkarılmıştır25. İmikuşağı kazılarında çanak-çömleğin 

dağılımından Uruk devrinden sonra Elazığ-Malatya bölgesinde Balikh 

ve Habur bölgesiyle ticari ilişkilerin devam ettiğini gösteren bilgilere 

ulaşılmıştır26. İmikuşağı’nın İlk ve Orta Tunç tabakalarındaki 

mimarisi ile ilgili fikir beyan edecek kadar yeterli bilgiye kazılarda 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle burada İmikuşağı’nın bu dönem mimarisi 

ile ilgili ayrıca bilgi verememekteyiz. 

İmikuşağı prehistorik katlarında el yapımı olan seramikler tek renkli 

ve çok renkli olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. Saman ve kum 

katkının birlikte kullanılan kaplar tek renkli ve daha çok siyah ya da 

devetüyü astarlı, değişik ağız kenarlıdır. Kimileri daha ince çeperli ve 

 
23 Veli Sevin, “İmikuşağı Kazıları, 1986”, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, (6-10 

Nisan 1987, Ankara), Ankara 1987, s. 313-14; Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi 
Dönemde Elazığ, Elazığ, 2017, s. 105.  
24 http://tayproject.org/03.03.2020.  
25 Veli Sevin, “İmikuşağı Kazıları, 1986”, s. 173.  
26 Machteld J. Mellink, “Archaeology in Asia Minor”, s. 434; Jak Yakar, “The Later 
Prehistory of Anatolia- The Late Chalcolithic and Early Bronze Age”, Part I, 
Oxford-Great Britain, 1985, s. 282.  

http://tayproject.org/03.03.2020
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iyi pişirilmiş olan boya bezemeli kaplar ise daha çok içe dönük ağız 

kenarlı çömleklerdir. İçten ve dıştan iyi astarlanmış olan açık bej 

zeminli bu türde kapların ağız kenarlarının ve boyunlarının etrafında, 

kahverengi boya ile yapılmış bezemelere yer verilmiştir27. 

İmikuşağı kazılarında Orta Tunç I dönemi tabakalarına ulaşmak için 

yapılan sondajda Habur türü seramik ele geçirilmişse de, bunlar daha 

çok Orta Tunç II yapı katlarından karışmış eserler olarak kabul 

edilmektedir. Tek renkli ve çok renkli olarak iki bölüme ayrılan kap 

grubuna girenler kırmızı ve kurşuni siyah metalik renktedir. Bu 

türdeki kapların teknik ve biçim yönünden benzerlerine Norşuntepe, 

Tepecik, Korucutepe, İmamoğlu ve Arslantepe’de rastlanmıştır28. Orta 

Tunç I’den Orta Tunç II’ye geçişte İmikuşağı’nda, bilhassa Orta 

Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’dan kaynaklanan etkilerle MÖ 3. 

bin yıldan beri devam eden geleneksel kültürün kesintiye uğradığı 

kaydedilmektedir29. Orta Tunç II dönemi ya da Eski Asur Koloni 

Çağı’nın son dönemleriyle çağdaş olan iki alanda ele geçen 

seramikler, bölgenin kuvvetli şekilde Kuzey Mezopotamya ve Orta 

Anadolu etkisi altına girdiği bir dönemi yansıtacak özelliklere 

sahiptirler. Bazı alanlarda bulunan Habur türü seramiğin sayıca çok 

fazla oluşu yerli yapım olduklarını düşündürmektedir30. 

 
27 Veli Sevin, “İmikuşağı Kazıları, 1986”, s. 313-14; Machteld J. Mellink, 

“Archaeology in Anatolia”, s. 11.  
28 Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi Dönemde Elazığ, s. 174.   
29 Veli Sevin, “İmikuşağı Kazıları, 1983”, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, (16-20 

Nisan 1984, İzmir), s. 96.  
30 Veli Sevin, Kemalettin Köroğlu, “İmikuşağı Kazıları 1984”, VII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, (20-24 Mayıs 1985, Ankara), s. 170-71.   
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İmikuşağı’nda birçok madeni alet tespit edilmiştir. İmikuşağı kazıları 

maden buluntuları arasında, uzunca namlusu üçgen biçimli kanatlı ok 

uçlarıyla ve tunçtan bir balta bulunmuştur31. İmikuşağı Tunç 

katlarında çok sayıda gözlü dikiş iğnesi, keskiler, kolcuklu balta, 

hançer ve bıçak gibi tunç eserler bölgedeki madencilik faaliyetlerinin 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır32. İmikuşağı buluntularında 

iki tür bakır alaşımı belirlenmiştir. Birincisi arsenikli bakır, ikincisi 

kalaylı bakırdır. Bu dönemde zaten bu tür alaşımlar üretiliyordu. Bu 

alaşımların kurşun miktarları analiz edilen diğer eser elementlerden 

daha yüksektir33. 

 

Resim 2. İmikuşağı Kuzeyden Görünüm (Sevin 1995, Lev. B) 
 

31 Veli Sevin, “İmikuşağı Kazıları, 1983”, s. 94; Veli Sevin, Zafer Derin, “İmikuşağı 
Kazıları 1985”, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, (26-30 Mayıs Ankara 1986), s. 
181-204.   
32 Veli Sevin, Zafer Derin, “İmikuşağı Kazıları 1985”, s. 204-281; Charles Burney, 

“Aspects of The Excavations in The Altınova, Elazığ” Anatolian Studies, Vol. XXX, 

Ankara, 1980, s. 157-167.  
33 Hasan Tahsin Uçankuş, Arkeoloji, Ankara, 2000, s. 151.  
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Değirmentepe’ye bakacak olursak, Keban Barajı’nın yapılmasıyla 

birikecek suların altında kalacağı anlaşılan geniş bir alanda bulunan 

tarihi ve arkeolojik eserleri saptamak, kurtarma imkanı olanları 

kurtarmak, bazı yerleşmelerde kazı yapmak ve imkanlar ölçüsünde 

bölgenin uygarlık sürecini anlayabilmek amacıyla 1968 yılında ODTÜ 

önderliğinde başlatılan “Keban Kurtarma Kazıları Projesi” 

kapsamında yürütülen Değirmentepe kazısı 1973 yılında 

gerçekleştirilmiştir34. 

Günümüzde Karakaya Barajı suları altında kalan Değirmentepe, 

Malatya’nın 24 km. kuzeydoğusunda, İmamlı ve Adaören köyleri 

arasında Fırat Nehri kenarında bulunan önemli bir arkeolojik 

merkezdir. Keban kurtarma projesi kapsamında yürütülen büyük 

ölçekli Norşuntepe, Tepecik ve Korucutepe gibi kazılar yanında küçük 

ölçekli Değirmentepe’nin kazı yeri olarak seçilmesinde göz önünde 

tutulan husus, bölgenin köy ölçeğindeki bir yerleşmenin niteliklerini 

gösterdiğinin anlaşılmasıdır35. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına ODTÜ’nün parasal 

desteğiyle Refik Duru başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülen 

kazı sadece 1 yıl sürmüştür. 1974 yılı başlarında barajda su tutulmaya 

başlaması ve su düzeyinin yükselmesi nedeniyle höyükte daha fazla 

çalışma yapma imkanı olmadığından ana toprağa varılamadan kazı 

 
34 Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi Dönemde Elazığ, s. 199.  
35 Ömür Dilek Erdal, Metin Özbek, Değirmentepe (Malatya) Çocuk İskeletlerinin 
Antropolojik Analizi, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25-29 Mayıs 2009 
Denizli, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Ankara, 2010, s. 279; Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi Dönemde Elazığ, 
s. 199.  
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sona ermiştir36. Höyükte yapılan kazı neticesinde, Orta Çağ/Bizans 

Geç Roma dönemi, Demir Çağı, İlk Tunç Çağı I/ Karaz Kültürü (MÖ 

IV. bin yıl sonları ile III. bin yılın başları), Kalkolitik Çağ/Obeid 

Kültürü (MÖ V. bin yıl sonları ile IV. bin yıl başları) olmak üzere on 

bir tabaka tespit edilmiştir37. Höyükte ilk 4 tabaka İlk Tunç Çağı’nın 

son evrelerine ait olduğu için alt tabakaların İlk Tunç Çağı’nın son 

evreleri ve Kalkolitik Çağ yerleşmelerine ait olduğu ileri sürülmüştür. 

Hatta ana toprağın ova yüzeyinden 2 metre daha altında olduğu 

düşünülürse, Değirmentepe yerleşmesinin Kalkolitik Çağ’ın başlarına 

kadar gittiği tahmin edilebilir38. 

İlk Tunç Çağı yerleşmelerinin mimarlık nitelikleri, yapı katları 

arasında önemli sayılabilecek bazı farklılıklar göstermektedir. 

Değirmentepe’nin en yüksek kesiminde, İlk Tunç çağı içinde uzunca 

süre yaşanmış olduğu, daha sonra höyüğün terk edildiği 

anlaşılmaktadır. İlk Tunç Çağı yerleşmeleri süresince yapı gelenekleri 

açısından önemli farklılıklara karşın höyük her zaman bir köy 

yerleşmesi niteliğindedir. Çamur sıvalı çit duvarlı yapılar, o bölgenin 

ağır kış şartlarında, içinde yaşamaya pek elverişli olmasa gerek. Bu 

 
36 Refik Duru, “Değirmentepe Kazısı Kuzey Suriye-Kuzey Mezopotamya Kökenli 
Denilen Çanak Çömlek Türlerinin Yayılışı”, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 
(Ankara, 11-15 Ekim 1976), I. Cilt, Ankara, 1979, s. 129; Refik Duru, “Elazığ 
Değirmentepe Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, (Editör Oktay 
Belli), İstanbul, 2000, s. 130-32.  
37 Veli Ünsal, Doğu Anadolu’da (Malatya-Elazığ) Karaz Türü Yerleşmeler, Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Elazığ, 2012, s. 323.  
38Refik Duru, “Değirmentepe Höyüğü Kazısı, 1973”, s. 17.  
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bakımdan bazı binaların mevsimlik olarak yapılmış olabileceği 

düşünülebilir39. 

Değirmentepe kazıları ile Altınova gibi olağanüstü verimli ve zengin 

bir bölgede, köy nitelikli bir yerleşme kısmen tanınmıştır. Bölgede 

yapılan kazının kısa sürmesi nedeniyle ayrıntılı bilgiye 

ulaşılamamıştır. Bununla birlikte yakın çevrede yer alan kent nitelikli, 

büyük kent olabilecek ölçekte merkezler yanında, küçük bir 

yerleşmenin mimari özellikleri ile diğer buluntu türlerinin nitelikleri 

hakkında ilginç tespitler yapılabilmiştir. Örneğin Norşuntepe ve 

Tepecik’te pek görülmeyen çit duvar tekniğinin varlığı burada 

öğrenilmiştir. Çömlekçilik konusunda ise köyler ile kentler arasında 

pek farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bölgedeki başka kazı 

yerlerinde görülmeyen çitten kulübe yapma tekniği de dikkat 

çekicidir40. İlk yapı katı kalıntıları arasındaki çanak çömlek 

buluntuları İlk Tunç Çağı’na tarihlendirilmektedir41. Bunun yanısıra 

İlk Tunç Çağı’nda egemen olan Karaz türü keramik çok sayıda 

bulunmuştur. Çanak çömlek parçalarının %80’inden fazlasını bu tür 

oluşturmaktadır. Koyu gri, siyahımsı kahverengi hamurlu, çok iyi 

perdahlanmış ve elde yapılmış bu türlerde en çok kaseler, tabakalar ve 

çömlekler bulunmaktadır42. Yerleşmenin güneybatısında da yine aynı 

 
39 Refik Duru, “Elazığ Değirmentepe Kazısı”, s. 130-33.  
40 Refik Duru, “Elazığ Değirmentepe Kazısı”, s. 134.  
41 Refik Duru, “Değirmentepe Höyüğü Kazısı, 1973 ”, Keban Projesi 1973 
Çalışmaları, Ankara, 1979, s. 14. 
42 Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi Dönemde Elazığ, s. 202.  
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çağa ait bir tahıl silosu ve Karaz kültürüne ait çok sayıda kap parçası 

bulunmuştur43. 

 

Resim 3. Fırat Kıyısında Değirmentepe Höyüğü, 1986 Yılında Kazı 

Alanlarının Havadan Güneyden Kuzeye Görünümü (Türkiye 

Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 2000, s. 80) 

Şemsiyetepe, Malatya-Elazığ bölgesinde Elazığ ili sınırları içinde 

bulunan bir höyüktür. Elazığ’ın batısında eski Bilaluşağı köyünün 500 

m güneyinde, Kumlu mevki adı verilen yerde, Fırat nehrine doğru 

uzanan bir burun üzerindedir. 70x90 m ölçülerinde 5-6 m 

yüksekliğinde yuvarlak biçimli küçük bir tepedir44. İstanbul 

Üniversitesi adına, Kültür Bakanlığı’nın izniyle ODTÜ “Tarihi 

Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Projesi” kapsamı içinde yer alan 

Şemsiyetepe kazıları Muhibbe Darga başkanlığında yapılmıştır. 
 

43 Veli Ünsal, Doğu Anadolu’da (Malatya-Elazığ) Karaz Türü Yerleşmeler, s. 324.  
44 http://tayproject.org/05.03.2020  

http://tayproject.org/05.03.2020
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Günümüzde 3/4’ü Karakaya Baraj Gölü alanında kalmış olan 

Şemsiyetepe Höyüğü’nün, sitadel ve çevresinde yer alan kazı 

yapılamayan bölüm korunmuştur. Şemsiyetepe, Fırat’ın doğu 

kıyısında Pleistosen döneminden kalan konglomeralar üzerinde 

kurulmuştur. İlk defa Kılıç Kökten tarafından 1945 yılı 

araştırmalarında Şemsi Höyük adıyla tanıtılan bu yerleşme yeri 

Mehmet Özdoğan başkanlığında Aşağı Fırat Eski Eserleri Kurtarma 

ve Değerlendirme Araştırma Merkezi’nin (TEKDAM) adına yapılan 

yüzey araştırmalarında bir kez daha belgelenmiştir. Göl suları altında 

kalma ihtimali olmamasına rağmen OTDÜ TEKDAM’ın yürüttüğü 

araştırma projesi çerçevesinde 1978 yılından itibaren İstanbul 

Üniversitesi öğretim üyelerinden A. Mühibbe Darga yönetiminde 

kazılmıştır. Bilaluşağı köyünün sular altında kalması ve yörede 

çalışmanın zorluğu nedeniyle kazı başlangıcının 10. Yılında (1987) 

sona erdirilmiştir. Kazılarda toplam on bir kültür tabakası tespit 

edilmiştir. 4. Tabakadan itibaren İlk Tunç dönemi ve Kalkolitik 

dönem tabakları ortaya çıkarılmıştır45. Mimari kalıntılarının 

çoğunluğu İlk Tunç Çağı’na aittir. Şemsiyetepe ’de yapılan 

araştırmalar sonucunda at nalı şeklinde bir fırın tabanına yarısı ve 

kubbeden kalmış bir kenar parçası ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar 

sırasında ayrıca Semer biçimli pişmiş toprak gereçleri ele geçmiştir. 

 
45 Mühibbe Darga, “Şemsiyetepe İlk Tunç Çağı Boyalı Çanak Çömleği”, IX. Türk 
Tarih Kongresi Bildirileri, (Ankara, 21-25 Eylül 1981), C. 1, Ankara, 1986, s. 73; 
Mühibbe Darga, “Aşağı Fırat Havzası Şemsiyetepe Kazıları 1978-1989”, Türkiye 
Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, (Editör Oktay Belli), İstanbul, 2000, s. 140; 
Machteld J. Mellink, “Archaeology in Asia Minor”, (October, 1983), s. 434.  



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 263 

 

Bunlar çanak çömlek fırınlarında kapların fırınlanması esnasında, 

kapların altına destek olarak konulmuş gereçlerdir46. 

Orta Tunç Çağı I taş duvarlı temeller altında, İlk Tunç Çağı III ve II 

evrelerinde bitişik düzende, ortak duvarları olan dörtgen planlı 

konutlar ortaya çıkarılmıştır. Sel yatağı taşlarından duvarlar, 

konutların içinde, köşelerinden hafif yuvarlatılmış olarak 

örülmüşlerdir. Taş duvar kalınlıkları 40 cm civarındadır. Birbirlerine 

geçitlerle bağlanan mekanlarda ve avlulardaki at nalı biçimli küllüklü/ 

tabanlı ocaklar duvarlara bitişik veya odanın ortasında yapılmışlardır. 

Mimari buluntular arasında bir tane de çanak çömlek pişirme fırını 

ortaya çıkarılmıştır. 150x70 cm boyutlarındaki fırın belki de Elazığ-

Malatya boyalı kaplarının yapıldığı alandır. Şemsiyetepe’de İlk Tunç 

Çağı’nın son dönemlerine ait konutların içinde pişmiş topraktan alt 

kısımları çan biçiminde stilize kadın, koç ve kuş başlı figürler ortaya 

çıkarılmıştır. Bunların benzerleri İmamoğlu ve Arslantepe kazılarında 

bulunmuştur. İlk Tunç Çağı kültürünün tanrısal/majik anlam taşıyan 

objeleridir ve Altınova kültürüne özgün buluntulardır47. 

Şemsiyetepe’de yapılan yüzey araştırmalarında elde edilen çanak 

çömlek, burada İlk Tunç Çağı ağırlıklı bir yerleşmenin varlığına işaret 

etmektedir. Höyük üzerinde ve çevresinde kuzey ve güney yönünde 

kıyı konglomerası içinde oluşmuş sel yataklarında, çanak çömlek 

parçaları bulunmuştur48. 

 
46 Yüksel Arslantaş, Tarihi Öncesi Dönemde Elazığ, s. 223. 
47 Mühibbe Darga, “Şemsiyetepe İlk Tunç Çağı Boyalı Çanak Çömleği”, s. 145 ; 
Machteld J. Mellink, “Archaeology in Asia Minor” (October, 1984), s. 441-459.  
48 Yüksel Arslantaş, Tarihi Öncesi Dönemde Elazığ, s. 224.  
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Resim 4. Şemsiyetepe Güneyden Görünüm ( Türkiye Arkeolojisi ve 

İstanbul Üniversitesi 2000, s. 140) 

Pirot Höyüğe bakacak olursak, Keban ve Aşağı Fırat Projeleri 

çerçevesinde Kültür bakanlığı adına yürütülen projenin başkanlığını 

Özgen Karaca’nın yaptığı kazı çalışması 1978-1985 tarihleri arasında 

yapılmıştır.  Pirot Höyük, Malatya ilinin yaklaşık 40 km doğusunda, 

Fırat Nehri’nin hemen kenarında, şimdiki Kıyıcak (Pirot) köyü içinde 

bulunmaktadır. Burası çift konili olduğu için İkiz Höyük diye de 

anılmaktadır. Pirot Höyüğün yüksekliği ortalama 25 m civarında olup 

güney/kuzey doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 140 m, doğu/batı 

doğrultusundaki uzunluğu ise 95 m kadardır49. 

Batı konisinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kültür izine 

rastlanılmamıştır. Doğu konisinde yapılan kazı çalışmalarda 15 tabaka 

belirlenmiştir50. Höyükteki kazı çalışmasının dikkat çeken 

 
49 Özgen Karaca, “Pirot Höyük 1980 Çalışmaları”, III Kazı Sonuçları Toplantısı, 
Ankara, 1981, s. 109-110.   
50 Serap Yaylalı, “Göz İdolleri ve Pirot Höyük Örneği”, Cedrus The Journal of 
MCRI, Cedrus II, (2014), s. 2.   
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buluntusuna XII. Tabakada rastlanmaktadır. 1981 yılında yapılan kazı 

ile açığa çıkarılan tabakada duvar resmi saptanmıştır. Bu resim, 

Elazığ-Malatya bölgesi Kalkolitik Çağ duvar resim geleneğine örnek 

olması açısından önem taşımaktadır. Burada köylülerin toprak almak 

amacıyla açtıkları yarma, duvar resminin batı kısmının tahrip olarak 

yok olmasına neden olmuştur. Tahribatın diğer sebebi ise, duvarın 

ikinci kullanım geçirerek, resmin bulunduğu duvarın sonraki evrede 

dik bir duvarla kesilmesidir.  Bu resmin tabana oldukça yakın bir yere 

yapılmış olması enteresandır. Bu tarz duvar resimleri genelde daha üst 

kesimlere yapılmaktadır51. Pirot Höyük'te 2 sezon boyunca yapılan 

kazılar sonucunda sondaj çalışmasıyla 10 yapı katı saptanmıştır. Bu 

yapı katlarından ilk ikisi Bizans, 3. yapı katı MÖ I. bin başı  Il. bin 

sonu, 4. ve 5. yapı katları MÖ II bin, 6 - 7 - 8 - 9 ve 10. yapı katları ise 

İlk Tunç Çağı’nı vermektedir52. 

Köşkerbaba Höyük ise Aşağı Fırat Projesi çerçevesinde, ODTÜ’nün 

yürütücülüğünü üstlendiği kazı projenin başkanlığını Prof. Dr. Önder 

Bilgi’nin yaptığı kazı çalışması 1978-1985 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Köşkerbaba Höyüğü adını, yerel olarak ayakkabı 

yapımcısı ve tamircisi manasına gelen Gökçerbaba’dan almıştır. 

Höyüğe, Malatya’dan Battalgazi’ye (Eski Malatya) kadar asfalt, 

Battalgazi’den yörenin en büyük yerleşmelerinden biri olarak bilinen 

Meydancık köyüne giden ve İmamlı, Kilisik, Rostuşağı, Fırat gibi 

köylerin içinden geçen stabilize bir yol ile ulaşılmaktadır. Fırat 
 

51 Engin Akdeniz, Özgen Karaca, “Elazığ-Malatya Yöresi Duvar Resmi Geleneği ve 
Pirot Höyük Duvar Resmi”, TÜBA-AR VI (2003), s. 118-19.  
52 Özgen Karaca, “Pirot Höyük 1980 Çalışmaları”, III Kazı Sonuçları Toplantısı, 
Ankara, 1981, s.114.  
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köyünden Meydancık köyüne giden yolun 1.2 km’sinde, yolun hemen 

ve yolun öteki tarafındaki Göçkerbaba’nın mezarının kuzeyine denk 

gelen Höyük, yoldan 15.40, Fırat Nehri seviyesinden 37.20 ve deniz 

seviyesinden de 673.40 m yüksekliktedir. Günümüzde Fırat 

Nehri’nden yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan Köşkerbaba Höyüğü, 

Fırat tren yolu köprüsü yakınında bulunmaktadır. Yapılan kazılar 

sonucunda 4 kültür katının varlığı saptanmıştır. İlk kültür katında 

Osmanlı dönemine ait bir yerleşime rastlanmıştır. İkinci kültür katı 

Roma Çağı’nı temsil etmektedir. Üçüncü kültür katında ise Urartu 

uygarlığının izine rastlanmıştır. Dördüncü katmanda ise, Eski Tunç 

Çağı kalıntılarına rastlanmıştır53. 

 

Resim 5. Köşkerbaba Höyük Genel Görünüm (Türkiye Arkeolojisi ve 

İstanbul Üniversitesi 2000, s. 133) 
 

53 Önder Bilgi, “Köşkerbaba (Göçkerbaba) Höyük 1979 Yılı Kazıları Sonuçları”, II. 
Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1980, s. 83-86.    
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SONUÇ 

Keban Barajı’nın yapımına karar verildikten sonra yörede yapılması 

planlanan araştırmaların çok kısa sürede sona ereceği, çünkü bölgede 

çok fazla tarihi kalıntının mevcut olmadığı zannediliyordu. Fakat ilk 

yüzey ve inceleme araştırmalarında bile bölgede binlerce yıllık 

dönemlere ait onlarca yerleşim merkezi olduğu saptanmıştır. Bu 

bağlamda gölalanı ve çevresinde birçok kurtarma kazıları 

yürütülmüştür. Araştırmalar yapılırken kazıların sonucunda 

yayınlanan raporlar bizim için temel kaynak niteliğinde olmuştur. 

Böylece Baskil yöresinin tarih öncesi dönemlerle ilgili aşağıdaki 

sonuçlara varabiliriz: 

Elazığ ve Baskil yöresi, sahip olduğu su kaynakları, orman alanları 

avlanabilecek hayvan türlerinden dolayı Paleolitik dönemden 

başlayarak insan topluluklarının yaşam alanı haline gelmiştir. 

Araştırmacılar tarafından yörede yapılan kazılarda ve yüzey 

araştırmalarında çok sayıda buluntu ve Paleolitik barınma tespit 

edilmiştir. Bölgenin Doğu Anadolu’nun diğer bölgelerine nazaran 

yaşamaya daha elverişli bir iklim ve bitki örtüsüne sahip olduğu 

görülmektedir. Baskil yöresinde çok yoğun buluntu tespit 

edilmemekle birlikte, yörede Neolitik dönem kalıntılarına Cafer 

Höyük gibi bölgelerde saptanmıştır. Bundan sonra bölgede 

yürütülecek araştırmalar Neolitik Çağ ile ilgili bilgilerimizi artıracağı 

gibi yeni merkezleri ortaya çıkarabilecektir. 

Kalkolitik Çağ, insanlığın Neolitik Çağ’ın sonunda tanıştığı bakırı 

daha yoğun bir biçimde işlemeye başladığı bir dönemdir. Bu çağda, 



268 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Doğu Anadolu’nun kendine has bölgesel bir yapı teşkil ettiği 

bilinmektedir. Yapılan kazı araştırmaları sonucunda Elazığ-Malatya 

bölgesinin Kalkolitik Çağı’nı iyi bir şekilde bilmekteyiz. Çalışma 

alanımız olan Baskil yöresinde ise Kalkolitik Çağ buluntularına 

İmikuşağı ve Değirmentepe Höyüklerinde rastlanmaktadır. Ele 

aldığımız yerleşim merkezleri bölgenin temel ekonomik yapısının 

tarım, avcılık, hayvancılık ve madenciliğe dayandığını göstermektedir. 

Gözlü Dikiş iğnesi, keskiler, kolcuklu balta, hançer ve bıçak gibi tunç 

eserler bölgedeki madencilik faaliyetlerinin göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Mimaride taş ve kerpiç kullanılmıştır. Ölü 

gömme gelenekleri, tekli gömü ve çoklu gömü tarzları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Fırat ve Dicle boylarında yapılan barajlar her ne kadar birçok tarihi 

kalıntıyı sular altında bıraksa da, yörenin tarihini anlamamız açısından 

bir kapı aralamıştır. Yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarıyla 

ciddi keşiflerde bulunulmuştur. Ancak hala ortaya çıkarılacak birçok 

tarihi merkezler olduğu kanaatindeyiz. 
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GİRİŞ   

Hz. Peygamber döneminden itibaren başlayan (Mûte ve Tebük) 

Bizans'la mücadeleler, Dört Halife (Ecnâdeyn ve Yermük), Emevîler 

ve Abbasîler döneminde büyük bir ivme yakaladı. Kısa bir süre 

zarfında Suriye ve Mısır topraklarına egemen olan İslâm Devleti, 

Emevîler döneminde gücünün doruklarına ulaştı. Nitekim İslâm-

Bizans mücadeleleri kapsamında en aktif yıllar Emevîler döneminde 

yaşandı. Öyle ki bu dönemde Anadolu’nun içlerine yapılan akınlar ve 

İstanbul kuşatmaları Bizans varlığının en büyük tehdidi oldu. Başta 

Muâviye b. Ebû Süfyân olmak üzere Velid b. Abdülmelik ve Hişâm b. 

Abdülmelik dönemlerinde verilen mücadeleler bunun en büyük 

delilidir. Özellikle İstanbul kuşatmalarında istedikleri başarıyı elde 

edemeyen Emevîler, İslâm dünyasındaki iktidar mücadeleleri 

sırasında Bizans’a karşı verdikleri mücadeleye ara verdiler1. 

Emevîlerin ardından hilafeti devralan Abbâsîler ise başkentin 

Bağdat’a taşınmasına ve merkezî otoritede meydana gelen 

bozulmalara rağmen Bizans sınırını ihmal etmediler. Aksine bu sınırı 

her zaman kontrol altında tutmak için çaba sarf ettiler. Özellikle 

Harûnürreşîd döneminde; Tarsus’tan başlayarak Adana- Maraş-

Malatya güzergahını takip ederek doğuya doğru Fırat’a uzanan Bizans 

sınır hattı tahkim ettirildi (786-787). Geniş bir sahayı içine alan ve 

sugûr2 adı verilen bölge, Âvasım adı altında müstakil bir hâle getirildi. 

 
1 Âdem Apak, “Emevîler Döneminde Anadolu’da Arap-Bizans Mücadelesi”, 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/2, Bursa, 2009, s. 118.  
2 Hz. Ömer döneminde Suriye topraklarının fethedilmesi İslâm Devleti sınırlarını 
Toroslar’a kadar genişletmişti. Bizans İmparatoru Heraklios bu durum karşısında uç 
bölgelerde yaşayan halkı iç taraflara çekmek durumunda kalmıştı. “Yarık sınır” 
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Me’mûn döneminde ise Bizans ile verilen mücadeleler zirve noktasına 

ulaştı. İslâm topraklarından toplanan gaziler ve mücahitlerin yanı sıra 

gönüllü savaşçılar ile desteklenen Abbasî birlikleri; sâife (yazlık) ve 

şâtiye (kışlık) adı verilen seferler ile Bizans üzerine uzun soluklu 

akınlar gerçekleştirdiler. 

Abbâsî Halifesi Ebü’l-Abbâs el-Mu‘temid-Alellah (870-892) 

döneminde, Tarsus emiri olduktan sonra 882 ve 891 yılları arasında 

gerçekleştirdiği seferlerle Bizans’ı uzun bir süre uğraştıran Yâzmân 

el-Hadim, vermiş olduğu kararlı mücadeleler ile tarih sayfalarında 

adından söz ettirdi. Yâzmân el-Hadim'in, bölgedeki siyasî dengeler 

açısından oldukça önemli olan bu mücadeleleri, Taberî başta olmak 

üzere Ioannes Skylitzes, Theophanes Continuatus, Ioannes Zonaras, 

İbnü’l Esîr, İbn el-Cevzî, İbn Kesîr, Süyûtî ve Mesudî gibi meşhur 

tarihçilerin eserlerinde de yerini aldı. Ancak Yâzmân el-Hadim'in bu 

faaliyetleri literatürde ihmal edilen konular arasındadır. Konu ile 

alakalı her ne kadar bazı araştırmalar yapılmış olsa da Bizans 

kaynakları göz ardı edilmiştir. Bu nedenle Yâzmân el-Hadim'in hudut 

 

anlamını taşıyan ve sugûr adı verilen bu bölgeler askerî ilkeler doğrultusunda tahkim 
edilerek özel bir statüye büründürülmüştü. Stratejik yollara ve şehirlere sahip olan 
bu saha, Tarsus’tan başlayarak Maraş-Malatya hattından doğuya Fırat’a kadar 
uzanıyordu. Abbasî halifesi Harûnürreşîd, 786-787 yılında, oldukça geniş bir sahayı 
kaplayan bu bölgeyi, Cundikınesrîn’den ayırarak Cündülavâsım yani Âvasım adıyla 
müstakil bir bölge haline soktu. Bu yeni eyaletin ilk başlarda merkezi Menbic idi 
daha sonra ise Antakya bu işlevi devraldı. Casim Avcı, “Sugûr”, DİA, c. XXXVII, 

İstanbul, 1991, s. 473-474; Saim Yılmaz, Mutazıd ve Müktefi Döneminde Abbasîler, 

İstanbul, 2006, s. 197. Ayrıca bkz; Ahmet b. Yahya Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, Trk. 

trc. Mustafa Fayda, Ankara 2002, s. 234-246; Ubeydullah b. Abdullah İbn 
Hurdâzbih (300/913); Kitabu’l-Mesâlik ve’l-memâlik, Leiden, 1967; Trk. trc. Murat 

Ağarı, Yollar ve Ülkeler Kitabı, İstanbul, 2008, s. 85-87; Hakkı Dursun Yıldız, 
“Avâsım”, DİA, c. IV, İstanbul, 1991, s. 111-112. 
2 Ömer Tokuş, Başlangıçtan Mirdâsîlerin Sonuna Kadar Bilâdü’ş-Şâm’da 
Müslüman-Bizans Münasebetleri, Araştırma Yayınları, Ankara 2020, s. 64. 
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bölgelerine canlılık getiren ve Bizans'a ağır kayıplar verdiren bu 

akınlarının mahiyeti yeterince anlaşılamamıştır. 

Abbasî hilafeti, Mu'temid döneminde içerideki birçok problem ile 

uğraşmak zorunda kaldı. Bu sorunların başında Zenc İsyanı3 (869-

883) ve Saffârîlerin zararlı faaliyetleri gelmekteydi. Halife Mu'temid 

bu sorunlarla uğraşırken Bizans sınırını güvene almak adına Ahmed b. 

Tolun’u görevlendirdi. Dolayısıyla Tolunoğulları, Abbâsîler adına 

 
3 Abbasî hilafet merkezindeki karışıklığı görerek, devletin aciz ve zayıf kaldığı 
noktaları anlayan Ali b. Muhammet adlı kişi 869 yılında Basra’da bütün gücüyle 
tahriklere başlayıp, Basralıların içinde bulunduğu çekişmelerden de istifade ederek 
isyana girişti. Büyük çiftliklerde çalışan Afrikalı kölelerin perişanlığından da 
faydalanan Ali b. Muhammet, bu zenci köleleri de isyana teşvik ederek binlerce 
kişiyi kendisine katmayı başarmıştır. Hızlı bir şekilde Basra’ya ve civarına hâkim 
olan Ali b. Muhammet, hareketini Ahvaz, Curcan ve Kûfe taraflarına kadar 
genişletmeye muvaffak oldu. Onun bu hareketine başta Beni Temim olmak üzere 
birçok Arap kabilesi ve Bahreyn’den onunla birlikte gelen Arap’lar destek 
vermekteydiler. Abbasî hilafeti, bu isyanı bastırmakta oldukça aciz kalmış ve 
göndermiş olduğu ordular Hicrî 258. yıla kadar her defasında mağlup olarak geri 
dönmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine zayıf bir kişiliğe sahip olan halife el-
Mu’temid, Mekke’de bulunan el-Muafak lakaplı kardeşi Talha’dan yardım talep 
etmek zorunda kalmıştı. Muafak oldukça zeki biri olup, iyi bir komutan, idareci ve 
savaşçı bir kişiliğe sahipti. Muhammed b. Ali ile onun arasında yaklaşık 12 yıl süren 
mücadelenin ardından bu isyan hareketi ortadan (h. 270/884) kaldırılmıştır. Bu isyan 
hareketi yaklaşık on beş yıl devam etmiştir. Sahibu’z-Zenc hareketi gerek Abbasî 
hilafeti gerekse de İslâm toplumu için, iktisadî, mali kayıplar bir tarafa, bunun yanı 
sıra, kan, gözyaşı, yıkım ve üzüntü bırakmıştı. Bu hareketin yaşandığı dönem 
içerisinde Basra’nın harap olduğu, birçok insanın öldürüldüğü ve yine bu dönemde 
Irak’ın yıkıcı depremlere maruz kaldığı zikredilmektedir. Ayrıca abartılı bir şekilde 
Muhammet b. Ali ve taraftarlarının elinde öldürülen insan sayısının milyona 
ulaştığını, Basra’da bir gün içerisinde 300.000 insanın katledildiği dile 
getirilmektedir. İsyan ile ilgili geniş bilgi için bkz; Mustafa Demirci, Siyah Öfke 
(Ortaçağ İslâm Dünyasında Zenci Kölelerin İsyanı 869-883), Konya, 2005; Ayrıca 
bkz. Muhammed b. Cerîr Taberî, (310/922); Târîhu’t-Taberî “Tarîhu’l-Umem ve’l-
Mulûk”, thk. Muhammed Ebü’l Fazl İbrahim- Muhammed Ali Baydoun, c. XI, 
Beyrut, 1962, s. 178 vd.; Ali b. Hüseyin Mes’ûdî, (346/957); Mürûcu’z-Zeheb ve 
Me’adinü’l-Cevher fi’t-Tarih, thk. Said Muhammed el-Hâm, Beyrut, 1997, s. 194. 
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Bizans ile yürütülecek mücadeleyi üstlenmiş oldular4. Bizans tarafında 

ise I. Basileios’un hâkimiyeti sürmekteydi. İkonoklastik dönemin 

ardından Makedonya sülalesinin başa geçmesiyle tarihinin en kudretli 

devirlerinden birisini yaşayan Bizans Devleti, toparlanma evresine 

girmiş, içtimaî ve siyasî anlamda oldukça gelişmişti. Bu süreçte 

Bizans dikkatini tamamen Doğu’ya verecek durumdaydı. Nitekim 

Batı’da Venedik, Kutsal Roma Germen ve Bulgaristan gibi devletlerle 

barışçıl ilişkiler içerisinde idi5. İmparator I. Basileios bu koşullar 

altında Samsat’ı6 ele geçirip ardından Malatya’yı kuşattı fakat başarılı 

olamadı. Bir süre sonra ise Ulukışla ve Tarsus’u hâkimiyeti altına aldı. 

Hâl böyle olunca Bizans kuvvetleri sugûr hattındaki baskısını giderek 

arttırdı. Ancak Ahmed b. Tolun’un Bilâdü’ş-Şâm’a hareketiyle 

birlikte güçler dengelenecek7 ve ardından bu bayrağı Yâzmân el-

Hadim devralacaktı. 

Ahmed b. Tolun, Mısır valiliğine nâib olarak tayin edilmeden önce 

sınır hattındaki Tarsus’ta, Bizans’a karşı askerî faaliyetlerde 

bulunmaktaydı8. Dolayısıyla bölgeyi iyi tanıyan birisiydi. 878 yılında 

 
4 Ebülfez Elçibey, Tolunoğulları Devleti (868-905), Ötüken Yayınları, İstanbul 
1997, s. 74-75; Kazım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulları”, Doğuştan Günümüze 
Büyük İslâm Tarihi, İstanbul, 1989, VI, 62; Nadir Özkuyumcu, “Abbâsîlere Bağlı 
Türk Devletleri”, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Siyer Yayınları, İstanbul, 2018, s. 165; 
Nadir Özkuyumcu, “Tolunoğulları”, Türkler Ansiklopedisi, V, Ankara, 2002, s. 16. 
5 Alexander A. Vasiliev, “The Struggle with the Saracens (867-1057)”, The 
Cambridge Medieval History, IV, Cambridge, 1923, s. 138. 
6 Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan Samsat (Sümeysat), Diyârbekir ve Diyârrebîa 
şehirleri ile birlikte el-Cezîre coğrafyasında, Diyârmudâr bölgesinde yer alır. Geniş 
bilgi için bkz;Mustafa Alican-Taner Yıldırım, Ortaçağlarda Samsat(Sümeysat), 
Cappadocıa Journal Of Hıstory And Socıal Scıence, Volume 2, 2014, s. 55. 
7 Ömer Tokuş, Başlangıçtan Mirdâsîlerin Sonuna Kadar Bilâdü’ş-Şâm’da 
Müslüman-Bizans Münasebetleri, Araştırma Yayınları, Ankara 2020, s. 64. 
8 Hakkı Dursun Yıldız, “Ahmed b. Tolun”, DİA, II, Ankara 2012, s. 141.  

http://www.cahij.com/SonSayi.aspx
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emrindeki kuvvetlerle birlikte Bizans’a karşı harekete geçti ve 

Tarsus’u yeniden ele geçirdi. Fakat oğlu Abbas’ın Mısır’da çıkardığı 

iç karışıklıklar dolayısıyla daha fazla ilerleyemeden geri dönmek 

durumunda kaldı. Bu noktada dikkat çeken gelişme Tolunoğullarının 

bağımsızlık arayışlarıdır. Nitekim sugûr hattını ele geçiren Ahmed b. 

Tolun bu bölgeyi kendi hâkimiyetine katmak niyetindeydi. Bu durum 

Abbâsî hilafeti açısından sakıncalı bir gelişme idi. Fakat Ahmed b. 

Tolun’un bölgedeki nâibi Tarsus Emiri Halef el-Fergânî’nin yerine 

geçecek olan Yâzmân el-Hadim, Tolunoğulları aleyhine faaliyetlere 

girişecek ve Abbâsîler adına hareket edecekti. 

Feth b. Hâkān el-Fârisî’nin emirlerinden biri olan ve takip ettiği 

politika ile Tolunoğullarını karşısına alan Yâzmân el-Hadim, Ahmed 

b. Tolun’un dikkatini çekti9. Bu nedenle Tarsus Emiri Halef el-

Fergânî’ye Yâzmân’ı yakalama emri verildi. Kısa sürede yakalanan 

Yâzmân hapsedildi. Ancak Tarsus ahalisinin desteği sayesinde 

kurtuldu (882). Yâzmân el-Hadim, Halef el-Fergâni’nin şehirden 

kaçmasıyla birlikte Tarsus emiri oldu. Yaşanan bu gelişmeler 

karşısında Ahmed b. Tolun bölgeye hareket ederek Tarsus’u kuşatma 

altına aldı. Şehri başarıyla savunan Yâzmân, Ahmed b. Tolun’un geri 

çekilmesini sağlayarak bölgedeki gücünü ve itibarını daha da 

arttırdı10. Sugûr hattının batı sınırını oluşturan Tarsus11 gibi stratejik 

ve askerî üs olma özelliğine sahip merkezi bir şehrin Yâzmân el-

Hadim'in elinde olması, sonraki mücadeleler açısından oldukça 
 

9 Yâzmân’ın bu olaylar öncesindeki askerî ve siyasî hayatına ilişkin kaynaklarda 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
10 Ebülfez Elçibey, Tolunoğulları Devleti, s. 84. 
11 Casim Avcı, “Sugûr”, DİA, XXXVII, İstanbul, 2009, s. 473. 
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önemli12 sonuçlar doğuracaktır. Böylelikle kısa sürede civar yerlerdeki 

stratejik noktalara da hâkim olacak ve Bizans üzerine saldırılara 

başlayacaktı.  

Abbasî Emiri Yâzmân El-Hadim'in Bizans'a Karşı Akınları 

Abbasî halifesi Mu’temid'in (870-892) Tarsus'daki âmili/emiri olan 

Yâzmân el-Hadim, 882-891 yılları içerisinde Tarsus’ta yarı-bağımsız 

bir statüde bulunuyordu. Birçok Bizans seferine katılan Yâzmân el-

Hadim'i, Mesudî; “kara ve deniz savaşlarında emsalsiz biriydi. 

Yanındaki denizciler, eşi emsali görülmedik derecede zorlu insanlardı. 

Onun düşmanla yaptığı çarpışmaların hikayesi uzundur. Düşmanları 

ondan çekinir. Hristiyanlar kalelerinde onlardan korkarlardı.”13 

şeklinde tanımlamaktadır. Yâzmân’ın Tarsus şehrine ne vakit geldiği, 

öncesinde yapmış olduğu siyasî ve askerî faaliyetlerin neler olduğu 

hususunda bir bilgi mevcut değildir.  Ancak 882 yılında Tarsus emiri 

olduğu anlaşılan Yâzman’ın bu tarihin evvelinde sugûra geldiği ve 

birtakım askerî icraatlarda bulunduğu düşünülmektedir14. 

Tolunoğlu tehlikesinin üstesinden gelen ve Tarsus üzerindeki 

hâkimiyetini sağlamlaştıran Yâzmân el-Hadim, Bizans’a karşı 

mücadeleyi kendisine misyon olarak belirlemişti.15 Nitekim bunun ilk 

 
12 Gürhan Bahadır, “Geç Antik Dönem ve Ortaçağ’da Tarsus Tarihi”, Fırat 
Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, VII, 2, Elazığ 2010, s. 53; Kazım 
Paydaş, “Emevîler Ve Abbâsîler Döneminde Önemli Bir Sugûr Şehri Tarsus”, TAD, 

C. 31, sayı 51, Ankara 2012, s. 180.    
13 Mesudî, Murûc ez-Zeheb, Trk. trc. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 424-425. 
14 Bkz; "Abbasiler", DGBİT, c. 3, s. 270. 
15 Süreç hakkında bkz. Âdem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi, IV, Ensar 

Yayınları, İstanbul 2020, s. 339-340; Ahmet Çelebi, “Abbâsîler Devri”, Trk. trc. 
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adımını beklenmeyen bir saldırı ile gerçekleştirdi. Stypeiotes 

komutasındaki bir Bizans ordusu, I. Basileios’un doğu politikası 

kapsamında Tarsus’u ele geçirmek üzere görevlendirildi. Stypeiotes, 

daha önceden bölgede faaliyet gösteren ve başarılı bir kariyeri 

bulunan Andreas’ın yerine atanmıştı. Tarsus ve Malatya hattı boyunca 

giriştiği mücadelelerle Bizans sınırını sağlama alan Andreas, 

imparator tarafından yüksek payelerle onurlandırılmıştı.  Şimdi ise 

Tarsus’u ele geçirmek üzere vaatler sunan Stypeiotes, güçlü bir 

orduyla görevi devralmıştı.  

Harekete geçen ordu, gece Chrysobullus16 mevkiinde (Tarsus 

yakınları) konaklamak zorunda kaldı. Gelişmeleri iyi bir şekilde takip 

ettiği anlaşılan Yâzmân, yaptığı plan doğrultusunda Bizans kampının 

etrafını sardı. 14 Eylül 883 gecesi Tarsus birlikleri beklenmedik bir 

anda hücuma geçti. Yâzmân komutasındaki birlikler karşısında 

tutunamayan Bizans kuvvetleri büyük bir bozguna uğradı. Ioannes 

Skylitzes, imparatorluk ordugâhının bu saldırı karşısında büyük bir 

korku ve panik yaşadığını, askerlerin titremeye kapıldığını, ordunun 

büyük bir kıyıma uğradığını kaydetmektedir17. Ayrıca Bizans 

ordusunun bu denli kötü bir bozguna uğramasında Stypeiotes’in 

 

Arif Aytekin vd., Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, C. III, Konya 1994, s. 

270-272; Casim Avcı, “Abbasiler Döneminde Bizansla İlişkiler”, İslâm Tarihi ve 
Medeniyeti, C. 6, Siyer Yayınları, İstanbul, 2018, s. 381-382; Kazım Paydaş, 
“Önemli Bir Sugûr Şehri Tarsus”, s. 180-182. 
16 Tarsus’a bağlı bir nahiye olduğu anlaşılan bu mevkii İslâm kaynaklarında 
Kalâmiyya olarak geçmektedir.  
17 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, nşr. I. Thurn, Corpus Scriptorum 
Historiae Byzantinae, V, Bonn 1973, s. 144-145; John Skylitzes, A Synopsis of 
Byzantine History, 811-1057, İng. trc. Jean-Claude Cheynet, Bernard Flusin, and 

John Wortley, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 141-142. 
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ihmalkârlığının rol oynadığını ve kurduğu kampı korumak adına 

herhangi bir tahkimat yaptırmadığını da öne sürmektedir. Yine seferin 

planlanması konusunda Stypeiotes’in büyük yanlışlarının olduğunu 

yazmaktadır18. Bu doğrultuda yapılan eleştirilerin haklılık payı vardı. 

Nitekim sugûr hattına giren bu büyüklükteki bir ordunun gerekli 

tedbirleri alması gerekirdi. Öyle ki Bizans İmparatorluğu’nun savaş 

stratejilerinde askerî konaklama kamplarının sağlam tahkimatlarla 

emniyet altına alınması temel bir kuraldı19.  

Theophanes Continuatus, Andreas’ın bölgedeki önemli başarılarından 

bahsettikten sonra Stypeiotes’in Tarsus seferi hakkında bilgiler 

vermektedir. Chrysobullus mevkiinde kamp kuran ordunun bir gece 

baskını ile etkisiz hale getirildiğini yazan Theophanes, bu yenilgide 

Stypeiotes’in büyük bir pay sahibi olduğunu ve ihmalkâr davrandığını 

açıkça ifade etmektedir. Müellife göre Stypeiotes imparatorluğa 

yakışmayacak bir yönetim sergilemiştir. Düşman birliklerinin ise onun 

ne kadar basiretsiz biri olduğunu anladıklarını, bundan faydalanmak 

adına iyi bir plan yapıp galip geldiklerini belirtmektedir20.  

Yâzmân el-Hadim’in kazanmış olduğu bu zafer Müslüman 

kaynaklarında da geniş yer tutmaktadır. Taberî; Kalâmiyya’da kamp 

kuran Bizans ordusunun 100 bin kişilik bir mevcudu olduğunu 

belirtmektedir. Açıkçası imparatorluğun içinde bulunduğu durum 

dikkate alındığında bu sayının abartılı olduğu ortadadır. Ayrıca 

 
18 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 144; İng. trc., s. 141.  
19 Taktika of Leo VI, İng. trc. George T. Dennis, CFHB Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, Washington 2014, s. 195.  
20 Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon magister, Georgius 
monachus, ed. I. Bekker, Bonn, 1838, s. 286-287.  
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Yâzmân’ın politik konumu gereği bu büyüklükteki bir orduyu yenecek 

nitelikte kuvvetlerinin olmadığı da aşikârdır. Taberî, Bizans 

ordusunun Andreas komutasında olduğu bilgisini vermektedir.21. 

Ancak bu konuda yanılmıştır. Nitekim yukarıda da değindiğimiz üzere 

Bizans kaynakları Andreas’ın yerine Stypeiotes’in görevlendirildiğini 

açıkça belirtmektedirler. Yâzmân el-Hadim’in gece gerçekleştirdiği 

saldırının detaylarına yer veren Taberî, Bizans ordusunda komutanlar 

başta olmak üzere Kapadokya ve Anatolikon Themalarının 

Stretegoslarının dahi kılıçtan geçirildiğini kaydetmektedir. Ayrıca 

mağlup edilen Bizans birliğinden geriye kalan 15 bin at, altın ve 

gümüşten yapılmış haçlar, değerli kumaşlar, mücevherler, süslemeli 

silahlar ve lüks kaplar gibi yüksek miktarlarda ganimetin ve son 

derece kıymetli olan büyük bir haçın ele geçirildiği bilgisini de 

vermektedir22. Taberî, bu saldırının 11 Eylül 883 tarihinde 

gerçekleştiğini ayrıca bazı kişilerin Bizans ordusundan 70 bin kişinin 

öldürüldüğüne dair iddialar ortaya koyduğunu bilgisini de 

vermektedir. Burada verilen rakamların abartılı olduğunu söylemek 

gerekir. Nitekim gerek ordu sayısı gerekse de kayıplar alınan zaferin 

boyutlarını büyütmek anlamında kullanılmıştır. Bizans kaynakları 

imparatorluk ordusunun ciddi bir yenilgi aldığını belirtmiş ancak 

ordunun sayısı ve kayıpları hakkında sessiz kalmışlardır.23 

 
21 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, s. 666; History of al- Tabari, XXXVII (The 

Abbassid recovery), İng. trc. Philip M. Fields, State University of New York Press, 
New York 1987, s. 143. 
22 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, IX, s. 666; İng. trc. s. 144. 
23 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 144-145; İng. trc., s. 141-142; 

Theophanes Continuatus, s. 286-287. 
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İbnü’l Esîr ise Taberî’nin kayıtlarına sadık kalarak Bâzmâr adıyla yer 

verdiği Yâzmân el-Hadim’in Bizans’a karşı büyük bir zafer 

kazandığını ifade etmektedir. Ayrıca Bizans ordusundaki asker 

sayısının 100 bin, kayıplarının ise 70 bine ulaştığı bilgisini 

vermektedir24. Ayrıca İbnü’l Cevzî ve Süyûtî de benzer ifadelerde 

bulunmaktadırlar25. Bu noktada söz konusu müverrihlerin mevzubahis 

olayı kaleme alırken Taberî’den faydalandıkları aşikârdır.  Yâzmân el-

Hadim’in Bizans ile ilk karşılaşması büyük bir zaferle sonuçlanmıştı. 

Bu doğrultuda İslâm dünyasındaki itibarı artan Yâzmân, seferlerine 

hız kesmeden devam etti. Stypeiotes’e karşı elde ettiği galibiyetten 

hemen sonra imparatorluğa karşı bir başka saldırıda bulundu. Söz 

konusu bu harekât maalesef İslâm kaynaklarına yansımamıştır. Bizans 

müellifleri Ioannes Skylitzes, Theophanes Continuatus ve Ioannes 

Zonaras’ın yer verdiği bilgilere göre Yâzmân el-Hadim koumparia adı 

verilen otuz büyük gemi ile birlikte Euripos26 şehrine saldırdı27. Bu 

olaydan hemen önce Yâzmân’ın yapacağı harekatın istihbaratını alan 

imparator I. Basileios, Hellas (Orta Yunanistan) Strategosu Oiniates’i 

söz konusu şehri savunmakla görevlendirdi. Oiniates önceden aldığı 

tedbirler sayesinde Euripos’u başarıyla savundu. Öyle ki şehre gelir 

 
24 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil Fi’t-Târîh, c.VI, Trk. trc. Ahmet Ağırakça, Ravza Yayınları, 
İstanbul 2009, s. 259. 
25 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-Ümem ve’l-Mülûk, thk. Muhammed 

Abdülkadir Atâ-Mustafa, c. XII, Beyrut, 1992, s. 229; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 

568.  
26 Günümüzde Yunan Adaları içerisinde yer alan Khalkis limanına yakın bir 
şehirdir. 
27 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 151; İng. trc., s. 146-147; Theophanes 

Continuatus, s. 298-299; Ioannes Zonaras, Epitome historion, nşr. L. Dindorf, IV, 
Leipzig 1871, s. 31-32. 
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gelmez tahkimatları onarıp, mancınıklar inşa ettirdi28. Ona başarıyı 

getiren en önemli amil ise Rum Ateşi29 oldu30. Nitekim Bizans 

güçlerinin etkili bir şekilde kullandığı Rum Ateşi kuşatmanın seyrini 

değiştirdi31. Tarsus donanması mağlup oldu ve kuşatma başarısızlıkla 

sonuçlandı. Bizans kaynakları Yâzmân el-Hadim’in Euripos önlerinde 

ölümcül yaralar aldığını ve öldüğünü belirtmektedirler,32 ancak bu 

bilgi yanlıştır. Zira, İslâm tarihi kaynaklarında Yâzmân’ın Bizans'ın 

seferlerine devam ettiği, ölüm tarihinin ise 891 yılı olduğu kaydı 

mevcuttur33.     

Euripos kuşatması başarısızlıkla sonuçlanan Yâzmân, 885 yılı yazında 

bir başka sefere çıktı34. Detaylarına rastlayamadığımız bu harekât 

muhtemelen dar kapsamlı idi. Ocak-Şubat 888 yılında ise Bizans 

topraklarına büyük bir saldırı gerçekleştiren Yâzmân el-Hadim, 

Taberî’ye göre Maskanîn'i (Ereğli ile Konya arasında)35 ele geçirerek 

 
28 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 151; İng. trc., s. 147. 
29 Rum ateşi, “Grejuva” adıyla da bilinmektedir. Kimyasal bir bileşimden oluşan bu 
özel yanıcı madde hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılmaktaydı. Düşmana 
patlayıcı ve yanıcı maddeler püskürten bu silah, temas ettiği yüzeye yayılıyor ve 
suyla söndürülemediği gibi, suda bile yanma özelliğini sürdürüyordu. Nihal Şahin 
Utku, Kızıl Deniz -Çöl, Gemi ve Tacir-, Klasik Yayınları, İstanbul, 2012, s. 194-195.   
30 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 151; İng. trc., s. 147; Theophanes 
Continuatus, s. 298.  
31 John H. Pryor ve Elizabeth M. Jeffreys, The Age of The Dromon: The Byzantine 
Navy ca. 500-1204, Brill, Boston 2006, s. 620; George C. Miles, "Byzantium and 

the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area", Dumbarton Oaks Papers, 18, 

1964, s. 7.   
32 Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, s. 151; İng. trc., s. 146-147; Theophanes 

Continuatus, s. 298-299; Ioannes Zonaras, Epitome historion, nşr. L. Dindorf, IV, 
Leipzig 1871, s. 31-32. 
33 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. X, s. 27; İng. trc., s. 176; İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil, c. VI, s. 294; Mesudî, Murûc ez-Zeheb, s. 424.  
34 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. X, s. 11; İng. trc., s. 152. 
35 Abbasiler”, DGBİT, c. 3, s. 272. 
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çevre yerleri yağmaladı ve başarılı bir şekilde geri döndü36. Bu seferi 

887-888 yılı olayları içerisinde ele alan İbnü’l Esîr ise Tarsus 

birliklerinin Bizans topraklarında ilerlediğini, sonuçta ise birçok esir 

ve yüklü ganimetlerle muzaffer bir şekilde geri döndüğünü 

kaydetmektedir37. İbn Kesir de aynı doğrultuda bilgiler vermektedir.38 

Ancak mezkûr harekât Bizans kaynaklarında yer almamaktadır. Taberî 

ve İbnü'l Cevzî, Yâzmân el-Hadim'in aynı yıl içerisinde denizden 

gerçekleştirdiği bir seferle Bizans donanmasını mağlup edip dört gemi 

ele geçirdiği bilgisini de kaydetmektedirler39. Bu gelişme donanma 

anlamında kat edilen mesafenin ne denli önemli olduğunu gözler 

önüne sermektedir. 

891 yılında Ahmed b. Togan el-Uceyfî ile birlikte çıktığı yaz seferi 

(sâife) Yâzmân’ el-Hadim'in Bizans’a karşı gerçekleştirdiği son askerî 

harekâtı oldu. Salandu Kalesi’ne ulaşan Tarsus birlikleri kuşatmaya 

koyuldular. Zorlu geçen kuşatma sırasında müdafilerden atılan bir 

mancınık taşı Yâzmân’ın kaburgasına isabet etti. Yâzmân ağır şekilde 

yaralanınca, Tarsus birlikleri geri dönmek zorunda kaldılar ve 

kuşatma kaldırıldı. Sedye içerisinde taşınan Yâzmân, Tarsus’a 

götürülürken yolda, 23 Ekim 891 Cuma günü şehit oldu. Askerleri 

tarafından omuzlarda taşınarak şehre getirildi ve buradaki Bâb el-

 
36 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk,c. X, s. 13; İng. trc., s. 155. 
37 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, c. VI, s. 275. 
38 İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, Trk. trc. Mehmet Keskin), c. XI, Çağrı 
Yayınları, İstanbul 2017, s. 104.  
39 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. X, s. 14; İng. trc., s. 157; İbnü’l-Cevzî, el-
Muntazam, s. 264. 
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Cihâd'da defnedildi.40 Yâzmân’ın ardından Tarsus amilliğine ilk önce 

İbn İsâ hemen ardından ise Ahmed b. Togan el-Uceyfî getirildi.41  

Kara ve deniz savaşlarında benzersiz bir özelliğe sahip olarak 

tanımlanan42 Yâzmân el-Hadim, son derece donanımlı askerî birliklere 

sahipti. Ayrıca üstün taktik bilgisi ve savaşçılığıyla bölgeye korku 

salan Yâzmân, Bizans’a karşı vermiş olduğu başarılı mücadelelerle 

adını tarihe kazımış bir komutandır. 

 

SONUÇ 

Hz. Ömer döneminde İslâm Devleti sınırlarının Toroslar’a kadar 

uzanmasıyla birlikte, Bizans ve İslâm Devleti arasında ortaya çıkan 

sugûr hattı, Emevîler döneminde iskân faaliyetlerine sahne olmuş ve 

askerî ilkeler doğrultusunda özel olarak tahkim edilmişti. Zira askerî 

güzergahların birleştiği ve stratejik noktalara sahip olan bu bölge, 

Tarsus’tan başlayarak Adana, Maraş-Malatya boyunca doğuya doğru 

Fırat’a kadar uzanıyordu. Abbasî hilafetine gelindiğinde ise, sınırları 

tahkim ettirilen ve oldukça geniş bir alanı kaplayan bu saha, Âvasım 

adıyla özel bir bölge haline getirildi. Bizans sınırında tahkim edilen bu 

bölgenin; Bizans İmparatorluğu’na karşı hem müdafaa hem de taarruz 

merkezi konumunda olan şehri Tarsus idi. Sugûr bölgesinin oldukça 

 
40 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. X, s. 27; İng. trc., s. 175-176; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil, c. VI, s. 294; Mesudî, Murûc ez-Zeheb, s. 424. Ayrıca bkz. Edmund 
Bosworth, "The City of Tarsus and the Arab-Byzantine Frontiers in Early and 

Middle Abbāsid Times", Oriens, 33, 1992, s. 275; Abbasiler”, DGBİT, c. 3, s. 272. 
41 S. M. Stern, "The Coins of Thamal and of Other Governors of Tarsus", Journal of 
the American Oriental Society, 80/3, 1960, s. 220.  
42 Mesudî, Murûc ez-Zeheb, s. 425. 
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önemli bir şehri ve idari merkezi olan Tarsus, bu statüsünden dolayı 

taraflar arasında sürekli el değiştirmekteydi.   

Abbasîlerin Tarsus emiri olarak 882 yılında göreve başlayan olan 

Yâzmân el-Hadim'in bu görevi devralması İslâm tarihi açısından önem 

arz eden bir gelişmedir. Zira, Yâzman el-Hâdim, Bizans’a karşı 

yapılan gazâların zayıf kaldığı bir süreçte Tarsus’ta bulunan gazilere 

önderlik ederek bu savaşlara büyük bir hız verdi ve yeni bir boyut 

kazandırdı. Karadan ve denizden yaptığı akınlar neticesinde, herhangi 

bir yerleşim biriminin Müslümanlar eline geçmemiş olmasına rağmen, 

bilhassa sınır hatlarına yeni bir dinamizm kazandırmış ve Bizans 

kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. Bizans İmparatorluğunun en 

güçlü devirlerinden biri olan Makedon hanedanlığının hüküm sürdüğü 

sıralarda, kazanılmış olan bu başarılar Yâzmân el-Hadim'in başarısını 

açıkça göstermektedir. Nitekim onun ölümünden hemen sonra sugûr 

hattı zayıflayacak ve saldırı sırası Bizans’a geçecekti43. 

Yâzmân el-Hadim, İslâm gücünün münferit bir kimliğe büründüğü 

dönemde, başlattığı gazâ akınları ile Bizans’ı durdurmayı başarmıştır. 

Attığı adımlarla bölgede kendisinden sıkça söz ettiren Yâzmân, İslâm 

dünyasının da takdirini toplamıştır. Onun karadan ve denizden yaptığı 

akınlar her ne kadar bir şehrin ve kalenin alınması ile neticelenmemiş 

olsa da her biri stratejik önem taşıyan bu faaliyetlerin önemi, onun 

ölümünün ardından Bizans lehine değişen ortam ile kendisini 

göstermiştir.  

 

 
43 “Abbasiler”, DGBİT., c. 3, s. 272. 
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GİRİŞ 

Roma İmparatorluğu sınırlarının genişlemesiyle birlikte M.Ö. 3. 

yüzyıldan başlamak üzere doğu sınırlarında merkezi otoritesini 

korumakta zorlanmıştır. Nitekim tarihin her döneminde doğu 

sınırlarından gelen tehditler Roma İmparatorluğu’nu çeşitli çözüm 

arayışlarına itmiştir. Bunlardan biri İmparator Diocletianus tarafından 

oluşturulan Tetrarkhia/Dörtlü yönetim sistemiyle imparatorluğun 

doğusuna ve batısına Augustus ve Caeasarların atanmasıdır. Ancak 

İmparator Büyük Konstantinos’un tahta çıkmasıyla yeniden tek ve 

büyük Roma İmparatorluğu sistemine dönülmüş ve devletin merkezi 

biraz daha doğuya İstanbul’a taşınmıştır. Böylece İmparatorluğun 

doğu sınırlarında merkezi otoritenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir 

(Ostrogorsky, 1999, s,40-42). Nitekim İmparatorluk başlangıçtan 

itibaren doğu sınırlarında öncelikle Persler, sonrasında sırasıyla 

Sasanîler, Müslüman Araplar ve Selçuklu Türklerinin akınlarına 

maruz kalmıştır. Bu akınlar karşısında yapılan mücadelelerin bir kısmı 

başarıya ulaşırken sonuncuları olan Selçuklu Türklerine karşı alınan 

yenilgilerin ardı arkası kesilmemiştir. Türkler Bizans topraklarına 

yaptıkları bu akınlar sonucunda Anadolu’yu yurt tutmaya başlamıştır. 

Bizans İmparatorları bu durum karşısında bazen siyasi bazen de askeri 

çözümler üretmek zorunda kalmıştır. Ancak özellikle 1071 Malazgirt 

Meydan Muharebesi’nin sonuçları Bizans açısından bir daha 

onarılamayacak siyasi sorunlara neden olmuştur1. Anadolu’nun 

Türkler tarafından vatan haline getirilmeye başlaması üzerine Doğu 
 

1 Daha geniş bilgi için bkz. Osman Turan, Türkler Anadolu’da, Hareket Yayınları, 
İstanbul,1973, s.5-32. 
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Roma İmparatoru VII.Mikhail(1071-1078) Papa VII.Gregorius’tan 

yardım istemiştir. Ancak bu yardım şartların olgunlaşmaması 

nedeniyle gerçekleşmemiştir. Bu durum yıllar sonra Papa II.Urbanus 

ve Doğu Roma İmparatoru I.Aleksios Komnenos arasında yeniden 

gündeme gelmiştir. Türkleri Anadolu’dan atmak için çaresiz kalan 

Bizans İmparatoru I.Aleksios Komnenos (1081-1118)2 esasen 

aralarında çeşitli siyasi ve dini ayrılıklar olan Latin Batı’dan ücretli 

asker talebinde bulunmak zorunda kalmıştır. Ancak bu talep Batı’da 

çok farklı niyetlerle yorumlanmış ve Haçlı Seferleri çağrısı 

yapılmıştır. Avrupa’nın sosyo-ekonomik açıdan fakirleştirilen ve dini 

açıdan kolay bir şekilde sömürülen Hıristiyan halkı öncelikle dini 

nedenlere bağlı olarak Kudüs’teki Hıristiyan kardeşlerine yardım 

amacıyla bu ordulara katılsa da asıl amaçları doğunun zenginliklerine 

ulaşmak olmuştur (Demirkent, 2011, s,76).  Diğer yandan Papa II. 

Urbanus’un Hıristiyan dünyasının tek lideri olma hırsı da bu çağrıda 

etkili olmuştur. Böylece öncelikle keşiş Pierre l’Hermit kumandasında 

gelen öncü Haçlı birlikleri Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan 

tarafından imha edilmiştir3. Ancak öncü birliklerin bu şekilde ortadan 

kaldırılması Batı’da büyük bir yankı uyandırmış ve bu kez Haçlılar 

daha büyük ordular halinde doğuya doğru harekete geçmiştir. I. Haçlı 

Seferi sonunda Urfa, Antakya, Kudüs gibi önemli stratejik bölgelerde 

Haçlı kontlukları kurulmuştur Küçüksipahioğlu, 2017, s,37; 

 
2 Bu dönem politikaları ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Anna Komnena, 
Alexıad(Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda İmparator Alexios Komnenos 
Dönemi’nin Tarihi) Malazgirt Sonrası, (Türkçeye Çev., Bilge Umar),İnkılâp 
Kitapevi Yayınları, İstanbul,1996. 
3 Işın Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdarı I. Kılıçarslan, TTK Yayınları, 
Ankara, 1996, s.21-22. 
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Demirkent, 2005, s,525-530; Altan, 2009, s,77-78). Ancak bundan 

sonraki süreçte kalabalık Haçlı orduları ile meydan savaşı 

yapmaktansa vur-kaç taktiği ile onları yıpratmayı tercih eden ve 

geçtikleri yerlerde yiyecek ve su kaynaklarını imha eden Selçuklu 

Türkleri Haçlılara büyük kayıplar verdirmiştir (Altan, 2003, s,126; 

Khoniates, 1995, s,40-48). Diğer yandan Eyyubîlerin büyük 

hükümdarı Sultan Selâhaddin Eyyubî Hıttîn Savaşı4 ile 2 Ekim 1187 

tarihinde kutsal şehir Kudüs’e girmeyi ve 88 yıl süren Haçlı 

hakimiyetine son vermeyi başarmıştır (Demirkent, 2005, s,535-536; 

Altan, 2009, s,80). Ancak Kudüs’ün elden çıkması Batı’da büyük bir 

şok ve korkuya neden olmuştur. Bunun üzerine Papa VIII. Gregorius 

tarafından yeni bir Haçlı seferi çağrısı yapılmıştır. Papa VIII. 

Gregorius yayınladığı fermanda Kudüs’ün Müslümanlar tarafından 

alınmasının tanrının acı bir tokatı ve Hristiyanlara gazabı olduğunu 

iddia etmiştir. Hatta daha da ileriye giderek Selâhaddin ve ordusunun 

canavarca haz alan kasaplar olduğunu söylemiştir (Alıcı, 2016, s,144). 

Papa’nın yaptığı bu çağrılar ve söylemler üzerine Batı’da III. Haçlı 

Seferi hazırlıkları başlamıştır. Bu sefere Alman İmparatoru Friedrich 

Barbarossa, İngiltere Kralı Richard ve Fransa Kralı Philippe de 

Auguste katılmıştır. Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa (1152-

1190) Macaristan üzerinden Belgrad-Niş-Sofya ve Filibe üzerinden 

kara yoluyla ilerlerken Fransız ve İngiliz kralları deniz yoluyla hareket 

etmeyi tercih etmiştir (Küçüksipahioğlu, 2017, s,40). Ancak Alman 

Kralı Friedrich Barbarossa yolda hayatını kaybetmiş ve orduları 

 
4 Hıttîn Savaşı ile ilgi daha geniş bilgi için bkz. Ramazan Şeşen, “Hittîn 
Savaşı”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.18,İstanbul, 2012, s.165-167. 
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dağılmıştır (Ayönü, 2014, s.185-187; Altan, 2018, s,25; Eyice, 1998, 

s,6; Rıncıman, 1992, s,13). İngiltere ve Fransa kralları ise aralarındaki 

anlaşmazlıklar nedeniyle dört yıl sonra sefere çıkabilmiştir 

(Demirkent, 1988, s,1549-1551). 

Bu sırada Batı’dan yardım bekleyen doğudaki Haçlılar Kudüs’ü 

Eyyubîlerden almak için mücadeleye devam etmiştir. Onların bu 

mücadeleleri öncelikle stratejik, büyük ve güvenli bir liman kenti olan 

Akkâ’yı ele geçirmekle başlamıştır. Bu dönemde Akkâ, Kudüs’ün 

güvenliği açısından koruyucu bir kalkan görevinde olduğu için 

Haçlıların ele geçirmek istediği çok önemli bir kale olmuştur. Sultan 

Selâhaddin, hem Kudüs’ün güvenliği hem de sahil bölgelerinin 

güvenliği açısından stratejik konuma sahip olan Akkâ’nın 

korunmasına büyük bir önem vermiştir. Bu nedenle şehrin tahkimi ve 

güvenliğinin sağlanması için Akkâ halkına her türlü desteği verdiği 

gibi kendisi de Akkâ yakınlarına kurduğu karargâhından ordularıyla 

birlikte dışarıdan şehir savunmasını desteklemiştir. Ancak Sultan 

Selâhaddin başlangıçta Haçlılara karşı başarılı mücadeleler vermesine 

rağmen Fransa ve İngiltere krallarının yardıma gelmesiyle güçlenen 

Haçlı orduları karşısında başarı elde edememiştir ve Akkâ şehri 

yeniden M.12 Temmuz 1191’de (H.587 17 Cemaziyelahir) Haçlıların 

eline geçmiştir (Şeşen, 2009, s,339; Demirkent, 2005, s,537). Nitekim 

Sultan Selâhaddin, Akkâ halkının talepleri üzerine Haçlılarla halkın 

can güvenliği ve 1500 Haçlı Şövalyesinin serbest bırakılması şartıyla 

bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Böylece büyük mücadeleler 

verilerek ele geçirilen Akkâ şehri düşmüştür. Sultan Selâhaddin, 

anlaşmaya uygun olarak ilk grup esirleri serbest bırakmıştır. Ancak 
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İngiliz Kralı Richard, belirtilen esirlerin tamamının verilmediği 

gerekçesiyle kendisine yük teşkil eden Müslüman esirleri serbest 

bırakmamış ve yaklaşık 3000 kişiyi öldürtmüştür. Richard’ın bu 

şekilde davranmasının sebebi ise bir an önce Akkâ’dan Kudüs’e 

hareket etmektir (Runcıman, 1992, s,47; İbn Şeddâd, 2015, s,125). 

Bundan sonraki süreçte Haçlılar Kudüs’ü yeniden ele geçirmek için 

Sultan Selâhaddin Eyyubî ile mücadelelerine devam etmiştir. 

Çalışmamızda bu mücadeler sırasında yaşanan olaylar Haçlı 

seferlerinin önemli görgü tanığı olan ve bu savaşlar sırasında Sultan 

Selâhaddin’in yakın çevresinde bulunan İbni Şeddâd’ın5 kaleme aldığı 

“en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’l-mehâsinü’l Yûsufiyye” adlı eserinin 

ışığında anlatılacaktır.  

1. Akkâ’nın Düşmesinden Sonra Haçlıların Askalan’a Doğru 

Yola Çıkışı 

Akkâ’nın ele geçirilmesinden sonra6 bir an önce Kudüs’e gitmek 

isteyen İngiltere Kralı Richard yola çıkmadan önce emri altındaki bazı 

Hıristiyanların Akkâ’ya girmelerini emretmiştir. Burada kalanlar daha 

 
5 Sultan Selâhaddin’e Musul Atabegi izzeddin Mes'ud b. Mevdud tarafından elçi 
olarak gönderilen İbn Şeddâd daha sonra Sultan’ın takdirini kazanarak yakın 
çevresinden biri olmayı başarmıştır. Sultan Selâhaddin tarafından kazasker olarak 
atanan İbn Şeddâd daha sonra Kudüs kadılığı görevine getirilmiştir. İbn Şeddâd 
hakkında daha geniş bilgi için bkz. Casim Avcı, “İbn Şeddâd”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.20, İstanbul, 1999, s.373; Aydın Taş, “Selahaddîn 
Eyyûbî Döneminde Fakih Bir Devlet Adamı:Bahâuddîn İbn Şeddâd(539-632/1145-

1234)”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congress Bildiri Kitabı, 
Elazığ, 2016,s.2509-2521. 
6 Haçlıların Akkâ’yı ele geçirmesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Fatma Çapan, 
“Haçlı Seferlerinin Görgü Tanığı Bahâeddin İbn Şeddâd’ın “en-Nevâdirü’s-

sultâniyye ve’l-mehâsinü’l Yûsufiyye” Adlı Eserinde Akkâ Savaşları”, Asıa Mınor 
Studies Internatıonal Journal of Socıal Scıences, C.9, S.1, Kilis, 2021, s.665-681. 
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önce Akkâ surlarında açılan bazı çatlaklar ve delikleri tamir ettiler. 

Richard’la beraber hareket eden Haçlılar ise M. 1191 yılının 22 

Ağustos Perşembe günü (H.587 29 Receb) çadırlarını toplayarak deniz 

yolunu takiple Askalan’a doğru hareket ettiler. İbn Şeddâd’ın 

aktardığına göre bu ordunun içinde çok sayıda şövalye ve asker 

bulunmaktaydı. Haçlı askerlerinin usulüne göre yola çıkarken ateş 

yaktığını gören Müslüman askerleri bu durumu Sultan Selâhaddin 

Eyyubî’ye bildirmiştir. Bunun üzerine Sultan Selâhaddin, ordunun 

hemen toparlanmasını emretmiştir.7 M. 1191 yılının 24 Ağustos 

Perşembe günü (H. 587 1 Şaban) güneş doğduğunda düşman birçok 

parçaya ayrılmış bir şekilde deniz tarafından yürüyüşüne devam 

etmekteydi. Bu sırada ordusunu güçlendiren Sultan, askerlerini 

düşmanın üzerine yollamış ve böylece her iki taraf arasında şiddetli 

bir savaş meydana gelmiştir. Bu olayları İbn Şeddâd şu şekilde 

aktarmaktadır: “ …ardından Sultan’ın oğlu El Melik El Efdal babasına 

mektup göndererek düşmanın bir kısmının yolunu kestiğini ve onların 

diğerlerine katılmasına engel olduğunu onlarla savaştığını ve eğer 

kendisine takviye gelirse bunları ele geçirebileceğini söyledi. Bunun 

üzerine Sultan oğluna muazzam bir takviye gönderdi ve bu takviye 

askerlerin ardından kendisi de yola çıktı. Ve ben ta ki kumluk 

bölgenin başına gelene kadar O’nun hizmetindeydim. El Melikü’l 

Adil ile karşılaştığımızda kardeşine “şu taife şu kısım birinci kısma 

 
7 İbn Şeddâd bu toparlanma sırasında insanların bütün eşyalarını yükleyecek kadar 
bineklerinin olmaması dolayısıyla birçok kumaş ve eşyanın helak olduğundan 
bahsetmekte ve “çünkü her insan birkaç aylık ihtiyacını yanında bulunduruyordu ve 
herkes bir yerden bir yere taşınmak istediği zaman eşyalarını ve ihtiyaçlarını birçok 
seferde taşırdı” demektedir. Bkz. İbn Şeddâd, s.125.  
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katıldı, şu kavim Hayfe Nehrini geçti ve onlar durunca geri kalanlar 

onlara katıldı. Onların peşine düşersek asker yorulur ve oklarımız 

kaybolur” dedi. Sultan bu izahı kavrayınca çekilmeyi tercih etti. 

Ardından askerlerinin bir kısmına eşyalarını toparlamakta olan ve 

zaifeyette olan Müslümanların güçlü olanlara katılması için yardım 

etmelerini ve bunun yanında eşkiyalık yapanlardan ve düşman 

saldırılarına karşı, onları savunmalarını emretti. Sultan ise ta ki o 

günün ikindi vaktinde El Kaymun’a8 (القيمون) varıncaya kadar yoluna 

devam etti. Burada Sultan için bir dehliz açılarak O’nun etrafına 

yuvarlak bir çadır yapıldı ve kendi cemaatini getirtti ve bir şeyler 

yediler ve durumla alakalı ne yapacağını istişare etti”( İbn Şeddâd, 

2015, s,126). 

Bundan sonra Sultan Selâhaddin Eyyubî düşmanın durumu hakkında 

istihbarat almak için askerlerini etrafa göndermiştir. Bu arada 

orduların geçtiği yerlerde yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerinin 

fiyatları gün geçtikçe yükselmiştir. Arpanın fiyatı 1 dirheme kadar 

yükselirken, Peksimetin 1 Ratılı(3 kg) 2 dirhem olmuştur(İbn Şeddâd, 

2015, s,126). Durum böyleyken Haçlılar, Hayfa yanlarında bulunan 

Karmel Dağı yakınlarından yavaş bir şekilde yürüyorlardı. Bu yavaş 

yürüyüşlerinin sebebi ise donanmalarının kendi hızlarına uyabilmesini 

sağlamaktı. Ancak bu yürüyüşleri sırasında Selâhaddin Eyyubî’nin 

askerleri zaman zaman onlara saldırılar düzenleyerek bazılarını esir 

almıştır. Düşmanı takip etmeye devam eden Müslüman orduları 

Kaysâriye’ye hakim bir yere geldiler. Bu olayları İbn Şeddâd şu 
 

8 Filistin’de Ramle’ye bağlı bir kaledir. Bkz.Hamevî, Mucemu’l Buldan, C. IV, 

Dâru’s-Sâdr Yayınları, Beyrut, 1995, s. 218. 
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şekilde aktarmaktadır: “…Ardından öğle vaktinde teçhizat ve 

malzemenin olduğu yere geri döndü. Orada düşmanın hala Melleha 

bölgesinden hareket etmediğine dair bir haber geldi. Orada da 

düşmanının etraflarından alınan iki kişi huzuruna getirildi işkenceyle 

öldürüldüler. Sultanın bu davranışlarının sebebi ise Akka esirlerine 

karşı cereyan eden olaydandı. Ardından biraz dinlendi ve öğle 

namazından sonra oturdu ve O’na geldim. Orada huzuruna düşmandan 

bilinen bir şövalye getirildi. Şeklinden anlaşılıyor ki o bir 

mukaddimdi. Tercüman getirildi ve düşmanın ahvalinden bahsedildi.  

Düşmana yemeğin fiyatı? Soruldu o da “Akkâ’dan yola çıktığımız ilk 

gün bir insanın karnını doyurmak için 6 Karatis’e  )قراطيس) ihtiyaç 

vardı. Ancak o fiyatlar 8 Karatis’e kadar yükseldi” dedi. Ardından 

menzilerde gecikmeleri hakkında soruldu o da “denizden içinde 

adamlar ve miranın olduğu gemilerin beklendiğini” söyledi. Ardından 

onların yola çıktığı gün düşmanın yaralıları ve ölüleri hakkında 

sorulduğun da “çok” dedi. O gün kaç atın helak olduğu hakkında 

soruldu “neredeyse 400 kısrak” dedi. Ardından işkence yapılmadan 

onun boynunun vurulmasını emretti… Bu şövalyeden sonra iki kişi 

daha getirildi ve öldürülmelerini emretti. Zikredilen menzilde gecesini 

geçirdi. Seher vakti geldiğinde düşmanın Kaysâriye’ye doğru yola 

çıktığını ve düşmanın öncü birliklerinin şehre yanaştığını haber aldı. 

Bunun üzerine düşmanın arkasından gelip düşmanın vardığı 

menzilden önceki menzile hareket etmeye karar verdi(İbn Şeddâd, 

2015, s,127). Bu ifadelerden anlaşıldığına göre Sultan Selâhaddin hem 

etrafa gönderdiği askerleri sayesinde hem de bu askerlerin birer ikişer 
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getirdiği esirler aracılığıyla düşmanın durumu hakkında bilgi sahibi 

olmaya çalışmıştır.  

M.1191 29 Ağustos günü (H.587 6 Şaban) Hıristiyanlar Kaysâriye’ye 

varmıştır. Nitekim daha önce  Kaysâriye’ye hakim bir yere gelen 

Müslüman ordularıyla Haçlılar arasında yakın temaslar başlamış ve 

her iki ordu arasında şiddetli çarpışmalar meydana gelmiştir. Bu 

çarpışmalar sonucunda Haçlılar oldukça büyük kayıplar vermiştir. 

Nitekim İbn Şeddâd bu durumu şu şekilde izah etmektedir: “ Ben 

onları gördüm ki düşmanlardan birine bir ok bazen de on ok giriyordu 

ve o kişiler bu durumdan rahatsız olmadan yürüyüşlerine devam 

ediyordu. Onlardan başka kısımda da yayalar denizin yanında 

yürüyorlardı ve onlar müsterih bir kısımdı onlara saldırı olmuyordu. 

Müslümanlara yakın olan bu kısım yorulursa ve yaralananlar olursa 

onlar diğerleriyle yer değiştiriyordu o birinci kısım da istirahete 

geçiyordu. Bunların arasında şövalyeler de bulunmasına rağmen dışarı 

çıkmıyorlardı ancak bir hamle ve ani saldırı yapıldığında dışarı 

çıkıyorlardı” (İbn Şeddâd, 2015, s,129). 

2. Arsûf   )أرسوف(Savaşı 

Bu olaylardan birkaç gün sonra Sultan Selâhaddin Eyyubî Haçlılarla 

meydan savaşı yapmaya karar vermiştir. İbn Şeddâd, bu hareketi şöyle 

aktarmıştır: “Sultan Şara Arsûf9 )شعرا أرسوف( denilen bir yere girip bu 

bölgenin ortasında Dayir El-Rahib  )الراهب  adlı bir tepeye kadar )دير 

 
9 Filistin sehilinde Kaysâriye ve Yafa arasında bulunan Kenanlılar tarafından inşa 
edilen bir şehirdir.Yunan döneminde Appolonia adıyla bilinmiştir. Bkz. İbn Asâkir, 
Ebu’l-Kasım Ali b. el-Hasen (571/1176), Tarîhû Dımâşk, (Neşr. Abdulkadir 
Bedran), C. XXXXXV, Suriye, 1332, s.183. 



308 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

geldi ve yerleşti. Daha sonra gecenin karanlığı bastı ve insanlar 

Şara’da farklı farklı yerlerde yerleşti. Sultan ise orada M. 3 Eylül 1191 

(H.587 11 Şaban) sabahına kadar ikamet ederek geri kalan askerlerini 

beklemeye başladı. Askerleri arka arkaya gelmeye başladı. O ise atına 

bindi oraları dolaşmaya başladı. Bunun sebebi düşmanla ciddi bir 

savaş yapmak için uygun bir yer aramaktı. O gün tüm gün orada kaldı. 

O menzilde düşmandan gelen haberlere göre düşmanın El-Kasab 

Nehri üzerinde kaldığını öğrendik ve Akkâ’ya gelen 8 bastanın 

düşmana yardım etmek için yola çıktığı haberini aldık ve halâ 

Müslüman askerleri düşmanla ilgili yeni haberleri bize iletmeye 

devam ediyordu. Müslüman askerleri ve düşmanın bazı askerleri 

arasında savaş oldu ve her iki taraftan yaralılar oldu” (İbn Şeddâd, 

2015, s,130-131). 

Bu arada Haçlılar, Müslüman askerlerinden biriyle görüşmeyi taleb 

etmiştir. Bunun üzerine Müslüman askerlerinin başında nöbetçi 

bulunan Alamüddin Süleyman görüşmek için görevlendirilmiştir. Bu 

görüşmede Haçlılar, Sultan’ın kardeşi El Melikü’l Adil ile görüşmek 

istediklerini bildirmiştir. Bunu duyan El Melikü’l Adil sultandan izin 

alarak ve düşmanla görüşmüştür. Bu görüşmede Haçlılar: “Aramızda 

çok uzun süre savaş oldu ve iki taraftan birçok kahramanlar öldürüldü 

ve biz sahil Franklarına yardım etmeye geldik, siz ve onların arasında 

uzlaşma gerçekleşsin ve herkes kendi yerine dönsün” dediler. 

Bunlardan haberdar olan Sultan kardeşine M. 1191 Eylül ayının 14’ü 

(H.587 22 Şaban) sabahında bir kumaş üzerine bir not yazarak 

“Frankları oyalamayı başarabilirsen iyi olur; belki bir gün burada 
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kalabilirler zira Türkmenler bize katılmaya geliyorlar ve bize 

yaklaştılar” demiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,131).  

Richard ise El Melikü’l Adil’in geldiğini duyunca onunla görüşmeyi 

taleb etmiştir. İbn Şeddâd bu görüşmeyi şu şekilde aktarmaktadır: “El 

Melikü’l Adil davetine cevap verdi ve bunlar etraflarındaki 

cemaatlerle birlikte bir araya geldiler. Onların arasında İbn El-

Hınfiri  )ابن الهنفري( tercümanlık yapıyordu. Bu kişi sahildeki Frankların 

en büyüklerinden biriydi. Ben onu sulh gününde gördüm. Düzgün 

(yakışıklı) bir gençti ve sakalı traşlıydı. Sakal traşı olmak onların bir 

adeti ve sembolüydü. Onlar arasında cereyan eden konuşmalarda sulh 

meselesini ilk olarak açan İnkiter’di.10 El Melikü’l Adil ona “siz sulhu 

taleb ediyorsunuz fakat barış şartlarınızdan bahsetmiyorsunuz, şu 

taleblerinizi bir söyleyin ben de bunları sultana söyleyip size 

arabuluculuk yapayım” dedi. İnkiter ona “barışın esası bütün 

memleketlerin bize teslim edilmesidir, siz ise kendi memleketinize 

döneceksiniz” dedi. İnkiter’in El Melikü’l Adil’e verdiği cevap çok 

katı olmuştur. Bu nedenle aralarında bir çekişme meydana ve anlaşma 

sağlanamadan ayrıldılar” (İbn Şeddâd, 2015, s,131). Görüldüğü üzere 

görüşmeyi talep eden Haçlılar olmasına rağmen Kudüs başta olmak 

üzere diğer şehirlerin ve kalelerin teslim edilmesi konusunda yine 

ısrarcı davranan ve savaşın devam etmesine neden olanlar da Haçlılar 

olmuştur. 

Bu şekilde anlaşma sağlanamayınca Sultan kardeşiyle toplantı yapıp 

durumla alakalı ne yapacağını ve düşmana karşı nasıl bir tutum 
 

10 İbn Şeddâd, İngiltere Kralı Richard’dan “İnkiter” olarak bahsetmektedir. Bkz. İbn 
Şeddâd, age,s.131. 
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alacaklarını konuşmaya başlamıştır (İbn Şeddâd, 2015, s,131-132). 

Daha sonra Haçlıların Arsuf’a  )أرسوف( doğru hareket ettiği haberini 

alan Sultan düşman üzerine hareket etmeye karar vermiştir. M.7 Eylül 

1191’de (H.587 15 Şaban) başlayan Arsuf Savaşı’nda her iki taraf da 

büyük kayıplar vermiştir. Ancak bununla beraber bu kesin sonuçlu bir 

savaş olmamıştır.11 Fakat bu durum Haçlılar için yeni bir moral 

kaynağı olmuştur. Onlar bu sayede Sultan Selâhaddin’i mağlup 

edebilecekleri ve Kudüs’ü geri alabilecekleri konusunda yeni bir 

heves içine girmiştir. Diğer yandan Richard’ın savaşçı şöhreti de zirve 

noktasına ulaşırken Sultan Selâhaddin cephesinde durum tersine 

dönmeye başlamıştır (Runcıman, 1992, s,49-50).  

Arsuf Savaşı’nda kesin sonuç alamayan Sultan Selâhaddin Şaban 

ayının 17’si geldiğinde Ramle’ye doğru yola çıkmıştır. Bu sırada 

düşmanın Yafa’ya gittiğini öğrenmiş ve ordusunun bir kısmını 

Ramle’den Askalan’a göndermiştir. Sultan’ın bu hamlesinin nedeni 

İbn Şeddâd tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: “Askalan önde 

gelen bir şehir olduğu için düşmanın onu ele geçirmesi, içindeki 

Müslümanların öldürülmesi, Kudüsün ele geçirilmesi, Mısır yolunun 

kesilmesi anlamına geldiği için Sultan bunlardan korktu ve 

Müslümanların bu şehri korumaktan aciz kalacağını bildi. Zira Akkâ 

vakıası ve Akkâ içindeki Müslümanlara yapılan katliam ortadadır. Bu 

durumda insanlar Askalan’a girmekten korkacaklardı. Müslüman 

askerleri güçlerini Kudüs-Şerif’i muhafaza etmek için korudular. 

 
11 Stanley Lane Poole bu savaşı Hıristiyanların zaferi olarak nitelemektedir. Bkz. 
Stanley Lane Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, Oxford 

Yayınları, London, 1996, s.322-323. 
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Bunun için Askalan’ın yıkılması ve tahrip edilmesi icab etti. Bunun 

üzerine ordunun malzemeleri ve develer gecenin başında yola çıktı. 

Ardından Sultan  oğlu El Melikü’l Efdal’e malzemelerin akabinde 

gecenin ortasında yola çıkmasını emretti. Sultan Çarşamba seherinde 

yola çıktı ve ben onun hizmetindeydim (İbn Şeddâd, 2015, s,134-135). 

İbn Şeddâd’ın da ifade ettiği gibi Askalan’ın düşman tarafından ele 

geçirilmesi Kudüs’ün de tehdit altına girmesi anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle Sultan Selâhaddin Eyyubî, çok üzülmekle beraber 

Kudüs’ü korumak için Askalan’ı yıkma kararı almıştır. Yıkım planlı 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir (Poole, 1996, s,326). Bu konuyla ilgili 

olarak İbn Şeddâd şunları aktarmaktadır: “….Onun huzuruna geldim 

ve Askalan’ın yıkımıyla alakalı konuşmaya başladı. Bundan sonra 

oğlu El Melikü’l Efdal’i çağırıp durumu istişare etti. Durumun 

önemine binaen konuşma uzun sürdü. Bana “bütün evlatlarımı 

kaybetsem kalbime o memlekette bir taş bile yıkmaktan daha iyidir, 

yalnız eğer Allah bunu Müslümanların kaderini korumak için 

yapıyorsa olsun ” dedi. Bu durum için istihare yaptı. Ardından -Teala- 

Allah kendine bu memleketin yıkımında menfaat gösterdi çünkü 

Müslümanlar bu memleketi korumaktan aciz kaldılar. Ardından vali 

olan Kaysir’i  Askalan’a getirtti. O memlüklerin en (  قيصر(

büyüklerinden ve onların arasında fikir ve rey sahibi kimselerdendir. 

Sultan ona memleket içindeki bütün amelelerin toplanmasını emretti. 

Ben O’nun Pazarda ve el-Vutak’da  )الوطاق( yani yıkım için insanların 

toplandığı yerde bizzat dolaştığını ve Askalan surunu insanlar arasında 

yıkmak için böldüğünü, her emir ve her askeri taife için belli bir bölge 

ve burç ayırdığını gördüm… Sultan’ın bu kadar çabalamasının sebebi 
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Askalan’ın tahrip edilmeden düşmanın eline geçmesini engellemekti 

(İbn Şeddâd, 2015, s,135-136). 

Askalan’ın yıkımından sonra Ramle’ye doğru yola çıkan Sultan 

Selâhaddin yolu üzerinde bulunan Lüdde  )لد) kalesi ile birlikte Ramle 

kalesinin de yıkılmasını emretmiştir. Buralarda bulunan tahıl 

depolarını ise halka açmış ve halkın meskun yerlere yerleşmeleri 

emrini vermiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,137). Stanley Lane Poole, 

Sultan Selâhaddin’in bu kararlarını bir panik işareti olarak 

yorumlamaktadır ve onu acelecilikle itham etmektedir. Oysa Sultan 

Selâhaddin’in bu uygulamaları Müslümanların lehine önemli sonuçlar 

doğuran stratejik kararlar olmuştur (Poole, 1996, s,327). 

Haçlılar ile bu mücadeleler devam ederken bir yandan da barış 

görüşmeleri yapılmıştır. Nitekim Haçlı Kralları Kondrad de 

Montferrat12 ve Richard arasındaki görüş ayrılıkları ve menfaat 

çatışmaları dolayısıyla her iki tarafla ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. 

Nitekim el-Markis, Müslümanlarla barış yapmak için elçiler 

göndermeye başlamıştır. Markis, Sayda ve Beyrut’un kendisine 

verilmesi karşılığında Haçlılara karşı düşmanlığını ilan edeceğini 

bunu ispat için de Akkâ’yı kuşatarak onlardan bazılarını ele 

geçireceğini bildirmiştir. Ancak Sultan Selâhaddin Markis’in bir sinsi 

olduğunu ve Frankların kendi memleketi Sur’u alacağını düşündüğü 

için barış teklifinden bulunduğunu düşünmüştür. Elçisi El Necib El-

Adl aracılığıyla “Sayda ve Beyrut’u almak istiyorsan öncelikle 

Franklara karşı düşmanlığını ilan edeceksin, Akkâ’yı muhasara ederek 
 

12 İbn Şeddâd, Kondrad de Montferrat hakkında “el-markis” adıyla bahsetmektedir. 
Bkz. İbn Şeddâd, age, s.138. 
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ele geçireceksin daha sonra Akkâ’nın içindeki ve Sûr’daki Müslüman 

esirleri serbest bırakacaksın demiştir. Böylece bahsettiği o iki yerin 

Markis’e teslim edileceğini söylemiştir” (İbn Şeddâd, 2015, s,138; 

Poole, 1996, s,327). 

Aynı günün akşamında Richard’ın elçileri barış görüşmeleri için 

gelmiştir. Sultan Selâhaddin Richard ile görüşmesi için kardeşi El 

melikü’l Adil’i görevlendirmiştir. Richard’ın elçisi ile görüşmesi 

sonucunda el Melikü’l Adil, Sultan’a yazdığı bir mektupta 

Richard’ın“…Müslümanlar ve Frankların helak olduğunu, 

memleketlerin bozulduğu ve iki fırkanın elinden külliyen çıktığı 

belirtilmiştir. Ve iki taifenin malları ve ruhları telef olmuştur ve bu 

durum haddini aştı. Ortada ancak memleketler, kutsal haç ve 

Kudüs’ün önemi kaldı. Kudüs kendi ibadet yerimiz, bizden tek bir kişi 

kalsa da ondan vazgeçemeyiz” dediğini iletmiştir (İbn Şeddâd, 2015, 

s,140-141). 

Ayrıca Richard, “Memleketlerden ise Ürdün’ü kesen toprakların bize 

döndürülmesini arzu ederiz. Kutsal haç ise sizde değerli olmayan bir 

ahşaptır. Biz de ise muazzam bir şeydir. Sultan, gönül rızasıyla bize 

versin, böylece aramızda barış olsun ve bu yorgunluktan müsterih 

olalım” demiştir. Sultan bu mektuba vakıf olduğunda kendi devletinde 

şura ayanlarını huzuruna çağırmış ve mektubun cevabıyla alakalı 

istişare etmiştir. Bunun üzerine Sultan cevaben “Kudüs sizin olduğu 

kadar bizimdir. O’nun değeri bizde sizden daha fazladır;  çünkü Kudüs 

meleklerin toplandığı yer ve peygamberimizin mesradır 

(Hz.Muhammed (S.A.V)’in Mirac’a çıkmadan evvel Mekke’den 
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Kudüs’e gece yürüme olayı). Ondan vazgeçeceğimizi hiç aklınıza 

getirmeyin. Aynı zamanda Müslümanlar arasında onu tafrit  

(gevşeklik) edemeyiz. Memleketlere gelince aslında onlar da bizimdir 

ve onların işgali geçici bir durumdur çünkü zamanında Müslümanlar 

zafiyete düştüğü için. Savaş kaimken bu memleketlerin mimarisinde 

bir taş bile Allah size takdir etmesin. O memleketlerden elimizde 

olanlardan Allah’ın hamdiyle yeriz ve faydalanırız. Kutsal Haça 

gelince onun helakı biz de muazzam bir umuttur. İslamiyete ondan 

daha kıymetli bir şey dönerse biz ondan vazgeçebiliriz”demiştir (İbn 

Şeddâd, 2015, s,141; Poole, 1996, s,328). 

Bundan birkaç gün sonra 20 Ekim 1191’de (H.587 29 Ramazan) 

Richard başka bir teklifle gelmiştir. İbn Şeddâd bunu şu şekilde 

aktarmaktadır. “İnkiter, Sicilya’dan yanında getirdiği kız kardeşini el-

Melikü’l-adil ile evlendirmek istedi. Zira kadının kocası ölmüştü. 

Bunun üzerine kardeşi Sicilya’ya geldiğinde onu yanına aldı ve onun 

mülkünü ve hükmünü Kudüs’e taşıyacağına söz verdi. İnkiter elindeki 

sahil memleketlerini Akkâ’dan Yafa’ya kadar Askalan ve diğerlerini 

kardeşine verecektir ve kız kardeşini sahilin kraliçesi yaparken El 

Melikü’l Adil’i sahilin kralı yapacaktır. Bu memleketler El Melikü’l 

Adil’in elindeki memleket ve iktalara eklenti olacaktır. Buna karşılık 

El Melikü’l Adil kutsal haçı İnkitere teslim edecek, bunun yanı sıra 

bizim esirlerimiz ve onların esirleri serbest bırakılacak ve barış bu 

şartlar üzerine kılınacak. Bundan sonra İnkiter denize açılıp 

memleketine dönecektir. Böylece durum çözüm bulmuş olacaktır” 

(İbn Şeddâd , 2015, s,142). Ancak bahsi geçen kraliçe Joanna’nın bir 
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Müslümanla evlenmeyi reddetmesi üzerine böyle bir evlilik söz 

konusu olmamıştır (İbn Şeddâd, 2015, s,143; Poole, 1996, s,329). 

Böylece bir taraftan el-Markis’in barış çabaları bir taraftan da 

Richard’ın barış teklifleri arasında kalan Sultan Selâhaddin Eyyubî, 

her iki tarafla da görüşmesine rağmen ihtiyatlı davranmaya devam 

etmiştir. Nitekim Haçlılar bu barış görüşmelerini yapmakla birlikte 

Kudüs’ü ele geçirmek için her türlü hazırlığı da yapmaya devam 

etmişlerdir. Bu durum üzerine Sultan, M. 27 Ekim 1191’de (H.587 6 

Şevval) devlet adamları ve emirleri toplayarak düşmanın harekete 

geçeceği haberleri üzerine ne yapılacağı hakkında istişare etmiştir. Bu 

istişareler sonucunda Müslüman askerlerin hafif teçhizat ve 

malzemelerle bulunduğu yerde kalmasına karar verilmiştir. Böylece 

Haçlılar çıktığında bu askerler onların karşısında hazır bulunmuş 

olacaktı. Nitekim aynı günün akşam saatlerinde esir alınan iki Haçlı 

askeri düşmanın hareket için hazırlık yaptığını ve onların sayısının 

hemen hemen 10.000 şövalye olduğunu ve bunun yanı sıra onların 

Ramle’ye doğru yola çıkacaklarını Ramle’deyken hangi tarafa hareket 

edeceklerine karar vereceklerini bildirdiler. Bu haberler üzerine yola 

çıkan Sultan Selâhaddin, Ramle Kilisesi’nin karşısında karargâhını 

kurmuştur (İbn Şeddâd, 2015, s,143). 

Sultan burada bulunduğu sırada Haçlılarla ufak çarpışmalar meydana 

gelmiştir. Bu arada Müslümanlar için sevindirici bir haber ise Haçlı 

orduları içindeki İngilizler ve Fransızlar arasındaki anlaşmazlıklardır. 

Nitekim M. 3 Kasım 1191’de (H.587 13 Şevval) el-Markis elçi olarak 

Sayda hakimini Sultan’a göndermiştir. Bu görüşmelerde elçi, 
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Markis’in Müslümanlar safında yer alacağını diğer Haçlılardan 

ayrılacağını ve onlara yardım etmeyeceğini bildirmiştir. Bu durumun 

sebebi ise el-Markis’in Kral Joffrey’in kız kardeşi ile evliliğinin 

onların dinine göre uygun olmadığı için kötülenmesidir. Bu nedenle 

Markis, Haçlıların kendisine yapılabileceklerden korkup eşini de 

alarak gece karanlığı altında Sûr’a doğru yola çıkmış ve Sultan 

Selâhaddin’e yardım amacıyla yakınlaşmıştır. Nitekim bu 

Müslümanların lehine bir gelişme olduğu için Sultan, Markis’in 

elçisini hürmetle karşılamıştır. Sultan Haçlıların kendi içerisinde 

yaşanan bu huzursuzlukları destekleyerek onların birbirlerine 

düşmesini istediği için bu şekilde davranmıştır (İbn Şeddâd, 2015, 

s,145-147). 

M. 6 Kasım 1191’de (H.587 16 Şevval) Sultan düşmana pusu 

kurulmasını emretmiştir. Sultanın emri üzerine kurulan pusu 

sonucunda Haçlılardan yaklaşık 60 kişi öldürülmüştür. Bunun üzerine 

aynı gün Richard, el Melik’ül Adil’e bir elçi göndererek kurulan bu 

pusu hakkında sitemli bir şekilde konuşmuş ve onunla görüşmek 

istediğini bildirmiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,146). Richard bu 

görüşmelerde Kudüs’ün Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında 

bölüşülmesini ve bu şartla el Melik’ül Adil’in Filistin hükümdarı 

olmasını teklif etmiştir (Runcıman, 1992, s,53). İbn Şeddâd, 

Richard’ın elçisi ile yapılan görüşmeleri şu şekilde aktarmaktadır: 

Kral diyorki; “Senin saygını ve arkadaşlığını severim ve senin 

söylediğin gibi sahil memleketlerini kardeşine verdim, kardeşinle 

aramızda bir hakem olmanı istiyorum. Kudüs’te bizim için varlığın 

olmalıdır. Benim niyetim Kudüs’ün aramızda bölünmesidir. Nitekim 
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ne kardeşine Müslümanlardan ne de bana Franklardan sitem olmasın” 

demiştir. Bunun üzerine Sultan elçiye barış yapmak için esirler 

konusunu gündeme getirmiştir. İbn Şeddâd’a göre Sultan’ın amacı bu 

barış görüşmelerinin temelini bozmaktır. Çünkü Sultan elçilerin 

gidişinden sonra İbn Şeddâd’a “Onlarla aramızda bir barış olursa 

barışı bozmayacaklarından emin değiliz, zira ben ölürsem bu askerleri 

bir daha toplayacağından emin değilim ve bu durum Frankları 

güçlendirir. Menfaat ise cihat yolumuza devam etmek ta ki onları 

sahilden çıkarana kadar ya da ölene kadar” demiştir (İbn Şeddâd , 

2015, s,148). 

Sultan hem Markis’in hem de Richard’ın barış tekliflerinin 

değerlendirilmesi için devlet adamlarını, emirlerini ve ayanlarını bir 

araya getirerek her iki teklifi de onlara açıklamıştır. Bu kurul 

Haçlılarla Müslümanların dost olamayacağını söyleyerek Markis’in 

barış teklifine sıcak bakmazken Richard’ın teklifini onaylamıştır. Bu 

arada her iki tarafla da barış görüşmeleri yine devam etmiştir. İbn 

Şeddâd, Richard ile görüşmelerin temelinin Richard’ın kız kadeşini el 

Melik’ül Adil ile evlendirmesine dayandığını aktarmaktadır. Ancak 

anlaşılan o ki bu evlilik konusunda dini farklılık nedeniyle sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Richard’dan gelen bir mektup: “Kız 

kardeşimin el Melik’ül Adil ile evliliğini Papa ile istişare etmediğim 

için Hristiyan halkı buna karşı çıktı. Bunun için Papa’ya bir elçi 

gönderiyorum ve bu elçi gelene kadar altı aya ihtiyacım var. Papa izin 

verirse daha iyi olur ancak izin vermezse kız kardeşim yerine 

kardeşimin kızı ile evlendireceğim ve bunun için Papa’nın iznine 

ihtiyaç duymayacağım“diyordu (İbn Şeddâd, 2015, s,149;Poole, 1996, 
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s,331). Bu mektuptan anlaşıldığı üzere bu evlilik Papa izin verdiği 

takdirde gerçekleşebilirdi. Elçilerin anlattığına göre onların dininde 

dul olanlar Papa’nın iznini alırken bekârlar ise sadece ailelerinden izin 

alırlardı. Bu nedenle Richard evliliğin gerçekleşmesi için yeni 

yöntemler peşinde koşturmaya başlamıştır. 

Bu olaylar gerçekleşirken savaş hala devam etmekteydi ve bu 

görüşmelerin ertesi günü Sultan yola çıkmaya karar verdi ve öncelikle 

Cuzur Tepesine  )الجزر  vardı. Daha sonra Sultan Kudüs-ü Şerif )تل 

tarafına doğru yola çıkarken Haçlılar da kendi memleketlerine doğru 

hareket ettiler. Çünkü kış oldukça şiddetlenmiş ve yağmurlar 

hızlanmaya başlamıştı (İbn Şeddâd, 2015, s,149). İbni Şeddâd 

Müslümanların o kışı Kudüs’te geçirdiğini, Richard’ın askerlerini 

Yafa’ya yolladığını kendisinin de Akkâ’ya gittiğini aktarmıştır. 

Richard Akkâ’da bulunduğu sırada el Melikü’l Adil ile yine görüşme 

talebinde bulunmuştur. Sultan, el Melikü’l Adil’in bu davete icabet 

etmesini ancak buluşmanın Kevkep ve Ğour  )غور( etrafındaki 

askerlerle birlikte gerçekleştirilmesini bildirmiştir. Ayrıca kardeşine, 

Richard’a bu görüşmenin daha öncekiler gibi sonuçsuz kalacaksa 

yapılmayacağını söylemesini ve bu barış görüşmelerinin bitirilmesi 

için ciddiyet gösterilmesini istemiştir. Nitekim Sultan, Richard’ın 

etraftaki askerleri gelene kadar Müslümanları oyaladığını 

düşünmektedir. Bundan sonra el Melikü’l Adil’e durumu 

kesinleştirmesi için bir tezkere verilmiştir. El Melikü’l Adil ise içinde 

iki taraf arasında toprakların paylaşılması konusundaki hususların yer 

aldığı bir tezkere yazmıştır. Bu tezkerede Beyrut’u almak konusunda 

ısrar etmiştir. Bunun karşılığında Haçlılara Kutsal Haç’ın verileceğini, 
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Kıyame Kilisesi’nde onlar için bir piskopos bulundurulacağını ve bu 

kiliseyi ziyaret etmek için bir kapı açılacağını ancak bu kapıdan 

silahsız girilebileceğini belirtmiştir (İbn Şeddâd , 2015, s,150). Bunun 

üzerine M. 20 Mart 1192’de(H.588 4 Rebiülevvel) Richard’ın elçileri 

El-Hıngıri ve Ebu-bekir Hacip gelmiştir. Bu elçilerin getirdiği habere 

göre Richard “Biz memleketleri bölmeyi kabul ettik ve ikimizin de 

elinde ne varsa ikimizindir. Eğer elimizde sizden daha ziyade toprak 

olursa bunun karşısında bize has olan şeylerden size verilecektir. Yine 

aynı şekilde sizin elinizde daha fazla olursa aynısını yaparız, Kudüs 

bizim olur ve Es-Sahra  )الصخرة( sizin olacaktır” demiştir. Elçilerin 

getirdiği mektubun içeriği Sultan’a bildirildiğinde o yine devlet 

adamlarını toplayarak durumu istişare etmiştir. Yapılan istişareler 

sonucunda teklifin kabul edilmesine karar verilmiştir (İbn Şeddâd, 

2015, s,150-151). Ancak bu elçiler oradayken Markis’in elçilerini 

görerek dehşete kapılmıştır çünkü Sultan ile Markis arasındaki 

görüşmelerin devam ettiğini anlamışlardır (Poole, 1996, s,330; 

Runcıman, 1992, 56). 

Bu arada el-Markis’in elçisi Saide hakimi Yusuf Gallem de  Sultan’ın 

yanına gelmiştir. Sultan bu elçiye bazı şartlar öne sürmüştür. İbn 

Şeddâd bu şartları şu şekilde aktarmıştır; “bu şartlardan biri Markis’in 

kendi milletine karşı düşmanlığını ilan etmesidir. Barıştan sonra 

Markis, Frank topraklarından bir şey alırsa kendisinin olacaktı, biz de 

tek başımıza ne alırsak bizim olacak, Markis’le birlikte Franklara karşı 

bir eylemde bulunduğumuzda hangi memleketi alırsak Markis’in 

olacak, bunun karşılığında içindeki Müslüman esirler ve ne mal varsa 

bizim olacak, ayrıca Markis kendi memleketindeki Müslüman esirleri 
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serbest bırakacaktır. Eğer Franklar ve Markis arasında bir anlaşma 

olursa anlaşma esasına göre İnkiter elindeki memleketlerinin 

hakimiyetini Markis’e bıraktığı zaman Markis’le yapılacak barış 

İnkiter ile kararlaştırdığımız şartlar üzerine yapılacaktır. Ancak 

Askalan ve arkasındaki topraklar bu durumdan istisna olarak 

tutulacaktı ve sahildeki memleketler onun olacak elimizdekiler de 

bizim olacaktır. Ortada bulunan topraklar aramızda paylaşılacaktır” 

(İbn Şeddâd, 2015, s,151). Elçi bu şartlar üzerine Markis’e gitmek 

üzere yola çıkmıştır. M. 21 Nisan 1191 (H.588 6 Rebiülahir) tarihinde 

barış konusunu yenilemek için Sur hakimi Markis tarafından 

gönderilen elçi Yusuf tekrar gelmiştir ve Markis’in şartları kabul 

ettiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Sultan Markis’le yapacağı barışın 

menfaatine olacağını anlamış ve barış meselesinde yönünü Markis’ten 

yana çevirmiştir. Ancak M. 1 Mayıs 1192 (H.588 16 Rebiülahir) 

tarihinde Markis’e gönderilen elçiden gelen mektupta Markis’in 

öldürüldüğü haberi gelmiştir (Poole, 1996, s,336). İbn Şeddâd bu olayı 

şu şekilde aktarmaktadır: “Markis ayın 13’ü Salı gününde 

Piskoposların huzuruna çıktı. Oradan çıkınca kendisine bağlı iki kişi 

bıçaklarla ona saldırdılar. Ruhunu cehenneme hızlı bir şekilde 

gönderene kadar ona bıçaklarla vurmaya devam ettiler. Saldırı yapan 

iki kişi yakalandı ve durum hakkında sorguya çekildiler ve onları bunu 

yapmaya kimin teşvik ettiği soruldu. Onlar “bunu yapmak için İnkiter 

tarafından görevlendirildik” dediler.13 Nitekim Markis’in 

 
13 İbn Şeddâd, age, s.152. Bu konuyla ilgili olarak Runcıman Steven Markis’in 
Haşhâşiler tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde daha çok durmaktadır. Ayrıca 
onun Rıchard  veya Sultan Selâhaddin tarafından da öldürülmüş olması ihtimalini de 
göz önünde bulundurmaktadır. Ancak olayların gidişatına bakılırsa Sultan 
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öldürülmesinden iki gün sonra dul kalan eşi Fransa ve İngiltere 

krallarının her ikisinin de yeğeni Henri de Champagne ile evlenerek 

Akkâ kalesine yerleşmiştir (Runcıman, 1992, s,58). 

M.1192 Haziran (H.588 Cemaziyelahir) ayının başında düşman 

esaretinden kurtularak kaçmayı başaran Seyfeddin El-Meştup adlı bir 

Müslüman askeri Sultan’ın yanına gelerek düşmanla alakalı bazı 

konulardan bahsetmiş ve barış meselesinin artık Richard’ın ilgisini 

çekmediğini söylemiştir. Zira o günlerde Sultan’ın yeğenlerinden El 

Melikü’l Mansur’un  )المنصور  isyan ettiği söylentileri Richard’ı )الملك 

cesaretlendirmiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,151).  

Bu sırada Doğu Roma İmparatorundan da Sultan Selâhaddin 

Eyyubî’ye bir elçilik heyeti gönderilmiştir. İmparator elçileri 

aracılığıyla sultanın dostuna dost, düşmanına düşman olmayı teklif 

etmiştir. Bunun karşılığında Kıyame Kilisesi’nde ve diğer kiliselerin 

başında kendisi tarafından atanan bir Piskopos’un bulunmasını istemiş 

ve o sırada Haçlıların eline geçen Kıbrıs’ı ele geçirmek için de ondan 

destek istemiştir. Zira o dönemde Richard Kıbrıs’ı işgal etmiş burayı 

Kudüs kralı Guy de Lusignan’a teslim etmişti. Bu durum Haçlı 

Seferlerinin başlamasına neden olan imparatorluğun aynı zamanda 

Haçlıların varlığından rahatsız olduğunu ve Haçlılara karşı 

Müslümanlarla işbirliği yapmaktan çekinmediğini göstermektedir14. 

 

Selâhaddin’in anlaşma yapmak üzere olduğu bir şahsı öldürmüş olması ihtimali 
oldukça zayıftır. Diğer yandan Markis’in Sultan Selâhaddin ile görüştüğünü duyan 
Richard’ın Markis’i öldürmüş olması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bkz. 
Runcıman, age, s.57-58. 
14 Haçlı seferleri 1096 ve 1291 yılları arasında islam dünyası için büyük kayıplara 
neden olmuştur. Ancak bu seferlerin başlamasına neden olan Bizans açısından da bir 
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Ancak Sultan Selâhaddin Eyyubî bir yandan Haçlılarla bir yandan da 

kendi iç meseleleri ile uğraşırken kendine zaten dost olarak görmediği 

imparatorluğun bu teklifini reddetmiştir.15 

İngiltere Kralı Richard ise olayların kendi lehine geliştiğini görünce 

ve henüz Sultan ile kesin bir anlaşma yapmadığı için otuz kilometre 

kadar güneyde ve kıyıda bulunan Daron’a bir baskın düzenleyerek 

orayı ele geçirmiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,154; Runcıman, 1992, 

s,59;Poole, 1996, s,338). Haçlılar Filistin sahillerindeki bu son kaleyi 

de ele geçirince oldukça cesaretlenmiştir. Fransızlar ve İngilizler 

Kudüs’e doğru harekete geçilmesi konusunda ısrarcı olmaya 

başlamıştır. Bunun üzerine din adamlarının konuşmalarından da 

cesaret alan Richard, 7 Haziran’da Askalan’dan yola çıkmıştır ve İbn 

Şeddâd’ın ifadesine göre Kudüs’e bir günlük mesafede olan Beyt 

Nûbe’ye ulaşmıştır (İbn Şeddâd , 2015, s,156;Runcıman, 1992, 

s,60;Poole, 1996, s,339). Burada her iki taraf arasında küçük çaplı 

çarpışmalar gerçekleşmiştir. Fakat bu sırada Mısır’dan Kudüs’e 

yardım malzemeleri götüren bir Müslüman kervanının Haçlılar 

tarafından baskına uğratılması Sultan Selâhaddin’i oldukça 

üzmüştür(Poole, 1996, s,340). Bu konu hakkında İbn Şeddâd şunları 
 

o kadar felaket olmuştur. Nitekim Haçlıların akınları başladığında Bizans 
İmparatorluğu onları zaman zaman oyalama yöntemine gitse de durdurmayı 
başaramamıştır. Bu seferler sayesined doğuda yerleşmeyi başaran Haçlılar Latin 
Batı ve Grek Doğu arasındaki çekişmeleri daha da körüklemiş ve ilişkiler düşmanca 
boyuta ulaşmıştır. Bkz. Işın Demirkent,“1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Batı 
İlişkilerine Kısa Bir Bakış”,Bizans Tarihi Yazıları(Makaleler-Bildiriler-
İncelemeler), Dünya Yayınları, İstanbul, 2005, s.103-104.  
15 Sultan Selâhaddin Eyyubî’nin bu işbirliği teklifini reddetmesinin sebebi ise daha 
önce Doğu Roma İmparatoru II.İsakios Angelos(1185-1195) ile yapılan anlaşmaya 
göre Alman ordusunun geçişini engelleyeceğine dair söz verilmesine rağmen bu 
sözün yerine getirilmemesidir. Ostrogorsky, age, s.376-377;İbn Şeddâd, age, s.153. 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 323 

 

aktarmaktadır: “Bu olay Cemaziyelahir ayının 11’i Salı sabahında 

gerçekleşti. Olayın haberi ise Sultana o günün yatsı vaktinde geldi. 

Ben O’nun hizmetinde bulunmaktaydım. Haberi taşıyan atlarla 

ilgilenen Stabliye’den )اإلصطبلية(     (ahırda çalışan) bir gençtir. Daha 

önce Sultan’ın kalbine bu kadar acı veren ve aklına bu kadar kaos 

getiren bir haber gelmemişti. Ondan sonra onu teselli etmeye ve 

sakinleştirmeye başladım ancak o bu tesellileri kabul etmedi” (İbn 

Şeddâd, 2015, s,158). 

Bu baskın sayesinde 3000 deve, 500 esir ve yaklaşık bu esirlerin 

sayısına paralel at, değerli kumaşlar, yiyecek ve içecekler elde eden 

Haçlılar bu duruma oldukça sevinmiştir. İbn Şeddâd bu durumu 

“Onlar için muazzam bir gündü. Onların içinde bulunduğu saadeti ne 

kadar anlatmaya çalışsak eksik kalır” diyerek ifade etmektedir. 

Nitekim elde ettikleri bu başarılar üzerine Richard’ın artık Kudüs’e 

yürüyeceğini anlayan Sultan Selâhaddin Kudüs dışındaki bütün su 

kuyularının içilmez hale getirilmesi, sarnıç ve pınarların yıkılmasını 

emretmiştir. Aynı zamanda her yana elçiler göndererek askerlerin 

kendi ordusuna katılmasını istemiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,159). 

Sultan bu hazırlıkları yaparken casusları aracılığıyla Haçlılar arasında 

Kudüs’e hareket etmek konusunda ihtilaf çıktığına dair haber almıştır. 

Casusların anlattığına göre Fransızlarla Richard arasında şu konuşma 

gerçekleşmiştir; 

 El-Fransise يسية()الفرنس  yani Fransızlar Richard’a:-“Biz kendi 

memleketlerimizden Kudüs için geldik, onu almadan geri dönemeyiz” 

demiştir. 



324 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

-Richard ise “O yerin suyu kirlendi. Aslında etrafında su bile kalmadı. 

Suyu nereden içeceğiz?” diyerek onlara cevap vermiştir.  

-Fransızlar “Nakû  )نقوع( Nehrinden içeriz. Zira Kudüs ve o nehir 

arasında bir fersah mesafe var” demiştir. 

-Richard bu cevap üzerine “İçmeye nasıl gideriz?” demiştir. 

-Fransızlar ise “İkiye ayrılırız; bir kısmımız su içmeye gider geri 

kalanımız Kudüs’ün karşısında hisarı muhasara etmeye devam ederiz 

ve günlük bir defa su içilmeye gidilir” demiştir. 

-Richard “O zaman binekler ile giden askerler saldırıya uğrarsa biz 

geride kalanlar savunmasız duruma düşeceğimiz için Kudüs’ün 

içerisindeki askerler tarafından saldırıya açık hale geliriz ve 

Hristiyanlık elden gider” cevabını vermiştir (İbn Şeddâd , 2015, 

s,160). 

Bu anlaşmazlık üzerine düşmanın ayanlarından öncelikle üçyüz kişi 

seçilmiştir. Onların arasından da on iki kişi, bu on iki kişiden de üç 

kişi hüküm vermek için seçilmiştir. Alınan karara göre Haçlılar bu üç 

kişinin kararlarına sadık kalacak ve bu üç kişi hangi kararı verirse onu 

uygulayacaktı. Sonuç olarak alınan karara göre Haçlılar sabah 

olduğunda geri dönmeye karar vermiştir. Kararı desteklemeyenler ise 

baş kaldırmaya cesaret edememiş ve M. 4 Temmuz 1192 (H.588 21 

Cemaziyelahir) sabahında Haçlılar Ramle’ye doğru yola çıkmıştır. Bu 

durumu Müslümanlar açısından değerlendiren İbn Şeddâd  “o gün 

sevinç ve saadet günüdür” diye ifade etmektedir(İbn Şeddâd, 2015, 

s,160). 
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Bu sırada Kont Henri bir elçi göndererek Sultana “İnkiter sahildeki 

memleketleri bana verdi ve şu an benim seninle bir barış yapmam için 

memleketlerimi bana ver. Böylece oğullarından biri olurum” demiştir. 

Bunun üzerine Sultan hiddetli bir şekilde kızmış ve neredeyse elçiye 

zarar verecek duruma gelmiştir. Bunun üzerine elçi Sultan’ın 

huzurundan çıkarılmıştır. Daha sonra elçi Sultan’ın huzuruna tekrar 

gelebilmek için izin istemiştir. Bu kez elçi; “Memleketler senin 

elindedir, ondan bana ne vereceksin” demiştir. Bunun üzerine Sultan 

Akkâ’yı verebileceğini geri kalan memleketler için Richard ile kendisi 

arasında görüşme yapabileceğini bildirmiştir (İbn Şeddâd, 2015, 

s,161;Poole, 1996, s,343-344).  

Kont Henri’nin elçisine bu cevap verilerek gönderildikten sonra M. 9 

Temmuz 1192/ H. 588 Cemaziyelahir ayının 26’sı Cuma günü 

geldiğinde Richard elçisiyle bir mektup göndermiştir. Richard 

mektubunda: “Sultan’ın dostluğunu ve arkadaşlığını isterim. 

Yeryüzünde Firavun gibi bir Kral olmak istemediğini söylüyor ve 

bilmukabele sultandan da bunu beklemediğini belirtiyordu. 

“Müslümanları riske atmak senin hakkın değil, Frankları da helaka 

sürüklemek bana caiz değildir ve kız kardeşimin oğlu Kont Henri’ye 

bu memleketleri verdim ve o ve askerleri senin hükmün altında olsun 

diye sana teslim ettim. Onları asmak için dahi çağırırsan sözünü 

dinleyip sana itaat edecekler”dedi. Yine “bazı ruhban sınıfından bir 

cemaat senden kiliseleri taleb ettiler, onlara hiç cimrilik göstermedin. 

Ben de senden bir kilise taleb ediyorum. Daha önce aramızda olan 

özellikle el-Melikü’l Adil ile yapılan barış görüşmeleri sırasında 

ortaya çıkan bazı beğenmediğin davranışlarımı bıraktım, bana bir 
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harabe veya çölden bir parça verirsen kabul ederim”demiştir(İbn 

Şeddâd , 2015, s,162). Sultan bu mektub üzerine yine devlet 

adamlarını toplayarak istişare etmiştir. Bu istişare sonucunda devlet 

adamları Richard’ın teklifini kabul etmeyi önermiştir. Zira Müslüman 

askerlerinde de artık yorgunluk ve bıkkınlık artmış, ekonomik 

zorluklar da baş göstermeye başmıştı.  Bu şekilde karar alındıktan 

sonra Richard’a şu şekilde cevap gönderilmiştir: “Böylece barışa 

başvurmak istiyorsan o zaman iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey 

değildir. Senin kızkardeşinin oğlu benim oğullarım gibidir.  Ben 

kiliselerin en büyüğünü sana vereceğim. O Kıyame kilisesidir. Geri 

kalan memleketleri ise böleriz. Ama elindeki sahil memleketleri senin 

olur, elimizdeki dağlık kaleler bizim olur. Geri kalanları ise aramızda 

paylaşacağız, Askalan ve onun arkasındaki topraklar harabe olduğu 

için ne sizin ne de bizimdir. Köylerini istiyorsanız sizin olsun, en çok 

nefret ettiğim şey ise Askalan konuşmalarıydı” (İbn Şeddâd, 2015, 

s,163). 

Kral buna cevaben elçileri aracılığıyla Kudüs Kalesi’nde 

kendilerinden 20 adam bulunmasını, Hıristiyanlardan Kudüs’te 

barınmak isteyenlere engel çıkarılmamasını, sahil memleketlerinin 

kendilerine verilmesini istemiştir. Bu arada gönderilen elçi Richard’ın 

Kudüs meselesinden vazgeçtiğini ve onun memleketine dönmek 

zorunda olduğunu söylemiştir. Sultan Richard’ın Kudüs ile ilgili 

isteklerini reddetmiş ve  “Kudüs’te ziyaret dışında sizin için hiçbirşey 

yoktur” demiştir. Ayrıca geri kalan memleketlerin Askalan ve 

arkasındakiler gibi harabe hale getirilmesini istemiştir. Elçinin 

Askalan’ın surlarının yeniden inşa edilmesi için çok para harcandığını 
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söylemesi üzerine Sultan Askalan’ın kaybedilmesi karşılığında kralın 

köylerinin ve çiftliklerinin olacağını söylemiştir (İbn Şeddâd, 2015, 

s,164). Nitekim Askalan’ın yıkımı konusunda herhangi bir anlaşma 

sağlanamamıştır.16 

3. Yafa Muhasarası 

Elçiler aracılığıyla müzakereler devam ederken, Beyrut’a ani bir 

saldırı düzenlemeyi planlayan Richard Akkâ’ya gitmişti. Ancak diğer 

yandan da ülkesinde işleri yolunda gitmeyen Richard’ın tek hedefi bir 

an önce buradaki sorunları çözüp geri dönmekti.  Zira Richard’ın 

kardeşi John ülkede sorun çıkarıyor, Fransa kralı ise Normandia 

bölgesini tehdit ediyordu. Nitekim M. 1192 Temmuz (H.588 Receb) 

ayı geldiğinde Sultan, Haçlıların Beyrut’a doğru yola çıktığından 

haberdar olmuş ve ordularını hazırlamaya başlamıştır. Richard’ın 

Yafa’dan ayrıldığını duyan Sultan bunu fırsat bilerek Yafa’ya doğru 

yola çıkmıştır. M. 28 Temmuz 1192’de (H.588 Receb 16) Müslüman 

askerleri şehre doğru akın etmeye başlamıştır. Burada düşmana ağır 

darbeler indirilmiş ve Yafa neredeyse alınmak üzere başarılar elde 

edilmiştir. Hatta mağlup olan düşman durumu görünce Müslümanlara 

barış talebinde bulunmak amacı ile iki elçi göndermiştir. Sultan onlara 

Kudüs’de olduğu gibi Hristiyanların Yafa’yı terk etmeleri şartı ile 

barış yapabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine elçiler Receb ayının 

on dokuzuna denk gelen Cumartesi gününe kadar kendilerine zaman 

tanınması şartı ile sultanın talebini kabul etmiştir. Bunun sebebi ise 

onlara diğer Haçlılardan yardım gelirse barıştan vazgeçecekleri, aksi 
 

16 Daha önce Sultan Selâhaddin Eyyubî tarafından yıkılan Askalan şehri 1192 yılı 
başlarında Richard tarafından yeniden inşa edilmiştir. Runcıman, age, s.53. 
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takdirde anlaşmaya uygun olarak sultanın talebini yerine getirme 

kararlarıydı. Bunu fark eden sultan istenilen bekleme süresini kabul 

etmemiştir. Bunun üzerine elçiler geri dönmüştür. Ardından yine 

beklenmesini rica etmişler ancak Sultan yine kabul etmemiştir (İbn 

Şeddâd, 2015, s,166). Bu sırada olanları duyan Richard, Beyrut’a 

saldırmaktan vazgeçerek Yafa’daki Hıristiyanlara yardım etmek için 

50 gemi ile birlikte yola çıkmıştır. Richard’ın gemileri karaya 

yaklaştığında Hıristiyanlardan biri fedakârlık yapıp kendini kaleden 

limana atmıştır, atladığı yerde kum olduğu için zarar görmemiş ve 

denize doğru koşarak gitmiştir ve durumu Kral’a anlatmıştır. Richard 

kalenin halâ Haçlıların elinde olduğunu öğrenince askerlerine sahile 

inmelerini emretmiştir (Poole, 1996, s,346-347).  

Bundan sonraki hadiseleri İbn Şeddâd şu şekilde aktarmaktadır: “Bir 

saat geçmeden bütün Şanî gemileri limana vardı. Az sonra limanda 

bulunan Müslümanlara bir saldırı düzenleyerek limandan çıkardılar. 

Ben olayı bir kısrak üstünden izliyordum, hemen Sultana doğru 

kısrağı sürdüm. Sultana geldiğimde bahsi geçen iki elçi huzurunda 

bulunuyor ve sultan elinde bir kalem tutup onlara barış anlaşması 

yazıyordu. Hemen sultanın yanına gittim ve meydana gelen olayı 

kulağına fısıldadım. Bunun üzerine sultan yazmayı bırakıp elçilerle 

konuşmasını uzatarak onları oyalamaya başladı. Bir saat sonra 

askerler sultana doğru firar ettiler, Sultan askerlerin atlara binmelerini 

emretti. Elçileri de yakaladı. Bunun yanında askeri aletler ve savaş 

malzemelerinin Bazur’a taşınmasını emretti. İnsanlar Yafa’dan ele 

geçirdikleri ganimetlerin çoğunu taşımaya imkân bulamadıkları için 

ganimetleri bırakıp yola çıktılar. Sultan, o menzilde gecesini geçirdi. 
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Yafa şehrine İnkiter’in askeri sığmadığı için İnkiter, Sultanın daha 

önce bulunduğu yerde kampını kurdurdu. Bununla birlikte 

kaledekilerin kendine gelmelerini emretti. Bunun üzerine İnkiter’in 

yanına fazla insanlar toplandı ve memluklardan bir cemaat ile toplantı 

yapılarak aralarında birçok konuşma yapıldı”.17 Böylece Richard’ın 

yardıma gelmesiyle Yafa’daki durum Müslümanların aleyhine 

dönmüştür. Haçlılar burada yenik düşmüşken ve Sultan Selâhaddin ile 

teslim şartlarını görüşmek için harekete geçmişken durum tam tersine 

dönmüş ve Müslümanlar Yafa’dan çıkmak zorunda kalmıştır.  

Bunun üzerine Sultan Selâhaddin’in elçisi Hacib Ebu-Bekr el-Adilî 

Richard’ın yanına gitmiştir. Richard tarafından kabul edilen elçi 

huzura geldiğinde kendisine esir düşen emirlerle sohbet ederken alaylı 

bir tavır içinde “bu muazzam bir sultan, bu topraklarda İslam için 

ondan daha fedakâr veya hizmetkâr yok. Ben bu yere gelir gelmez 

nasıl gitti! Yemin ederim savaş zırhı giymedim, bir durum için de 

hazırlık yapmadım ve ayaklarımda hala deniz kirliliği duruyor (kinaye 

olarak kirli giysiler), nasıl gecikti beni karşılamaya? Ardından 

konuşmasına şöyle devam etti: cömert muazzam olan Allah’a yemin 

ederim ki iki ay içinde Yafa’yı ele geçireceğini ihtimal vermedim. 

Nasıl iki gün içinde ele geçirdi?” demiştir. Bu konuşmasını hemen 

akabinde ise kendisinin de barıştan yana olduğunu söyleyerek “bu 

durum sona ermeli, deniz arkasındaki memleketlerimiz helak olmak 

üzere, bu halin devam etmesinden ne bize ne size çıkar vardır” 

demiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,170-171). Nitekim yapılan görüşmeler 

 
17 Yafa muhasarası hakkında daha geniş bilgi için bkz. İbn Şeddâd, age, s.167-170. 
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sonucunda Richard, Yafa ve Askalan’ı taleb etmesine rağmen Sultan 

Selâhaddin Yafa’yı vermeyi kabul etmiş ancak Askalan’ı kendisi için 

istemiştir. Bu nedenle yine barış görüşmeleri kesintiye uğramıştır.18 

Nitekim daha sonra tekrar gelen İngiltere kralının elçileri Askalan’ı 

yeniden talep ederek “bu günlerde barış gerçekleşirse ülkesine 

gidecektir, aksi takdirde burada kışlamaya ihtiyacı olacaktır.”  

demiştir. Bunun üzerine Sultan “Askalan’dan vazgeçmemiz mümkün 

değildir. Kralın, kışın burada kalmasına gelince kalmalı. Çünkü bu 

memleketleri istila etti ve ne zaman bu memleketlerden uzak kalırsa 

elbette geri alınacağını bilir, buralarda kalsa da İnşallah alacağız. 

İnkiter’e gençliğinin baharında vatanı ve ailesinden iki ay yürüyüş 

mesafesinde uzak kalması kendine kolay gelirse, ben kimi istiyorsam 

bana gelir, ailem ve oğullarım yanımda, kışı yazı da memleketlerimde 

istediğim yerde geçiririm. İnkiterin hali kolaysa benimki daha 

kolaydır. Ben yaşlı adam olarak dünyadan vazgeçtim, ondan doydum, 

keyiflerinden de nefret ederim. İnanıyorum ki ibadetlerin en değerlisi 

ile meşgulüm ve böyle kalacağım ta ki Allah zaferi istediğimi verene 

kadar” cevabını vermiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,171). 

Bu sırada elçi Ebu-Bekr’den gelen haberlere göre ise Richard, 

“defalarca kendimi Sultana attım fakat beni kabul etmedi, 

 
18 İbn Şeddâd’ın aktardığına göre Richard Frankların töresine göre biri birine bir 

memleket verirse memleketi alan verene bağlı ve hizmetkâr olur ve ben şu iki 
memleketi Yafa ve Askalan’ı senden talep ediyorum, böylece iki memleketin 
askerleri de hizmetinde bulunmuş olur. Bana da ihtiyacın olursa hızlı olabildiğimce 
sana gelerek hizmetimi bildiğin gibi sana hizmet ederim” demiştir. Bu mektuba 
cevaben Sultan: “bu kapıya girdiğine istinaden, ben cevaplıyorum ki: bu iki 
memleketi ikiye bölelim, birincisi Yafa ve arkasındaki sana ikincisi ise Askalan ve 
arkasındaki bana.” demiştir. Bkz. İbn Şeddâd, age, s.171. 
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memleketlerime dönmeyi çok istedim. Ama şu an kış bastı ve burada 

kalmaya karar verdim, aramızda da söz kalmadı” demiştir (İbn 

Şeddâd, 2015, s,173). Böylece her iki taraf arasında savaş devam 

etmiştir. Ancak bu savaşlarda Müslümanlara karşı yadsınamayacak 

başarılar gösteren Richard ateşli bir hastalığa yakalanmıştır. Diğer 

taraftan Sultan Selâhaddin ise Haçlılarla mücadele etmek için Mısır ve 

Suriye’den gelen takviye birliklerle oldukça güçlenmiştir. Ancak yine 

de Richard, Ebu Bekr aracılığyla “kardeşim el-Melik el-Adil’e söyle 

ki barış meselesinin Sultana dile getirilmesine baksın, Sultana bana 

Askalan’ı hediye ettirsin, ben gideyim Sultan ise azca olan askerlerin 

elindeki memleketleri onlardan alır, benim hiç amacım yok sadece 

burada Franklar arasında kalmam bir onurdur. Sultan Askalan’dan 

vazgeçmek istemiyorsa Askalan surunun mimarisine ödediğim para 

karşılığını bana ödesin” demiştir. Sultan bunun üzerine el-Melik’ül 

Adil’e elçi göndererek “düşman Askalan’dan vazgeçtiyse onlarla barış 

yapsın. Zira askerler düşmanı sürekli takip etmekten usandı ve paraları 

bitmek üzere” demiştir. Nitekim hem bu görüşmeler hem de ulakların 

yolladığı mektuplardan anlaşıldığı üzere Richard Askalan’dan 

vazgeçmiştir (İbn Şeddâd , 2015, s,174). M. 1 Eylül 1192 (H.588 21 

Şaban) günü yapılan anlaşmaya göre Yafa ve ilçeleri, Kaysâriye ve 

ilçeleri, Arsuf ve ilçeleri, Hayfa ve ilçeleri, Akkâ ve ilçeleri yani sahil 

şehirleri Hıristiyanlara bırakılmıştır. Ayrıca Hıristiyanlar kutsal 

şehirleri serbestçe ziyaret edebileceklerdi ve Askalan her iki tarafın 

katılımıyla yıkılacaktı. Ancak daha sonra Richard’ın talebi üzerine 

Ramle ve Ludde’nin de her iki taraf arasında bölünmesine karar 

verilmiştir. Sultan Selâhaddin ise böyle bir anlaşmayı hem Müslüman 
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askerlerinin dinlenmesi için hem de savaşta zarar gören memleketleri 

ve Kudüs’ü imar etmek, silah ve mühimmatla doldurmak ve zaman 

kazanmak için kabul etmiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,174; Runcıman, 

1992, s,65). 

Anlaşma şartları ortaya çıktıktan sonra el-Melik’ül Adil bizzat kralın 

huzuruna giderek ona barış anlaşmanın nüshasını göstermiştir. Fakat 

Kral hasta olduğu için: “nüshayı incelemek için takatim yok, ben barış 

yaptım ve elim budur” dedi ve kinaye olarak söz vermek için elini 

gösterdi. Bunun üzerine el-Melik’ül Adil, Kont Henri ve onların ileri 

gelenleriyle görüştü, onlar nüshaya vakıf oldular, Ludde ve Ramle’yi 

iki taraf arasında bölmeye razı oldular ve nüsha içindeki maddeleri de 

onayladılar. Çarşamba sabahında yemin edecekleri konusunda 

anlaştılar; âdetlerine göre yemekten sonra yemin edemeyecekleri için 

Salı günü yemekten sonra yemin etmediler. Bu sebeble el-Melik’ül 

Adil Sultan’a olan biteni bildirmek maksadıyla bir ulak gönderdi” (İbn 

Şeddâd, 2015, s,176; Poole, 1996, s,356). 

“M. 2 Eylül 1192’de (H.588 yılı 22 Şaban) Haçlıların ileri gelenleri 

Kralın yanına geldiler, kralın elini tutarak barışa dahil olduklarına dair 

söz verdiler. Krallar yemin etmezler diye Kral inkiter kendini 

mazeretli düşünerek özür diledi. Sultan da İnkiter’in yaptığını 

onayladı. Ardından onların cemaati yemin ettiler: İnkiter’in kız 

kardeşinin oğlu ve sahilde temsilcisi olan Kont Henri ve 

Tabariye )طبرية( hakiminin oğlu Balyan b . Barzan بن برزان(    )بليان   yemin 

ettiler. Bütün Frankların mukaddimleri, Deviye ve İsbiteriye de barışı 

onaylayarak ondan razı oldular.  el-Melikü’l Adil ve heyeti o günün 
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geri kalan zamanında Sultan’ın kampına geri döndüler….”(İbn 

Şeddâd, 2015, s,176-177).  

İbn Şeddâd’ın aktardığına göre Sultan Selâhaddin yapılan anlaşmayı 

her tarafa gönderdiği ulaklar vasıtasıyla duyurmuştur. Ayrıca Sultan, 

barış haberini yayanlara, “barışın gerçekleştirildiğini ve kim onların 

memleketlerinden memleketlerimize girmek istiyorsa girebilir, 

memleketlerimizden memleketlerine kim gitmek istiyorsa da 

gidebilir” diye söylemelerini emretmiştir. Bundan sonra Askalan’ın 

yıkılması için bir emirin başında bulunduğu yüz lağımcıyı Askalan’a 

göndermiştir. Nitekim İbn Şeddâd Sultan’ın Haçlılarla bu barışı 

istemeyerek yaptığını bir defasında kendisiyle görüşmesinde “ barış 

yapmaktan çekinirim ve bana ne olacağı konusunda hiç fikrim yok, bu 

düşman güçlenir, geri kalan bu memleketlere yola çıkarak geri alır, şu 

cemaat herkesin kendi kalesinin başında oturur ve der ki ben kalayım 

Müslümanlar helak olsunlar” dediğini yazmıştır(İbn Şeddâd, 2015, 

s,177-178). 

Nitekim anlaşma şartlarına uygun bir şekilde Hıristiyan hacılar 

Kudüs’e serbest bir şekilde grimeye başlamıştır. Ancak İbni Şeddâd’ın 

aktardığına göre Kral, Kudüs’ün ziyaretçilerinin çok fazla olduğunu 

öğrenince bu durumdan rahatsız olmuştur. Sultana bir elçi göndererek 

ziyaretçilere mani olmasını istemiş ve sadece kendi işareti veya 

mührünü taşıyan ziyaretçilerin Kudüs’e girmelerine müsaade etmesini 

önermiştir. Ancak İbn Şeddâd’ın aktardığına göre Sultan Selâhaddin 

kralın bu dediklerine uymamıştır. Bu durum onun şu sözlerinden 

anlaşılmaktadır: “Kral, her gün Mukaddimler, mütenekkir 
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hükümdarlar ve onların oğullarını reeddederdi. Fakat Sultan 

reddedilenlere yemek uzatır ikramda bulunurdu ve onlarla konuşurdu. 

Kral’ın hacı yasaklama kararına yüz vermediğini bildirerek onlara hac 

yapmaya izin verirdi. Sultan, Kral’dan  “bir millet uzaklardan gelip 

Allah onlara şu kutsal yeri ziyaret etmeye kolaylık gösterirken onları 

reddedemem”  diyerek özür diledi. Daha sonra Kral’ın hastalığı 

şiddetlendi, M. 9 Eylül 1192 (H. 588 29 Şaban) gecesinde yola çıktı, 

öldüğü de söylendi. O, Kont Henri ve bütün mukaddimleri ile birlikte 

Akkâ tarafına yola düştü. Yafa’da çok az kişi onlardan sadece 

hastaları veya acizleri kaldı”.19 

Sultan Selâhaddin ise Richard’ın yola çıktığını duyuncaya kadar 

Kudüs’te kalarak buraların sivil idaresini düzene sokmakla 

uğraşmıştır. Hatta Kudüs’te bir bimaristan ve okul inşa ettirmeye 

başlamış ve bu inşaatlar tamamlanıncaya kadar İbn Şeddâd’ın burada 

kalmasını emretmiştir. Buradan sonra Mısır’a ve oradan da Mekke’ye 

hac vazifesini yerine getirmeye niyetlenen Sultan bundan vazgeçerek 

öncelikle Beyrut’ta Bohemund ile nihai bir barış anlaşması yapmak 

için müzakerelerde bulunduktan sonra Dımaşk’a gitmiştir. Ancak 

burada bulunduğu sırada Sultan’ın Humma hastalığı şiddetlenmiş ve 

M.4 Mart 1193’de (H.589 Safer 27) sabah namazından sonra vefat 

etmiştir (İbn Şeddâd, 2015, s,185-187). Böylece Haçlı seferlerinin en 

çekici liderlerinden biri olan, islam dünyasını Haçlılara karşı 

 
19 İbn Şeddâd, age, s.178; Lane Poole, age, s.357; Richard Akkâ’dan ayrıldıktan 
sonra Viyana yakınlarında Leopold tarafından yakalanıp Alman İmparatoru VI. 
Heinrich’e teslim edildi. Bundan sonra büyük bir fidye ödenerek 1194 yılı Mart 

ayında yurduna dönebildi. Richard’ın Akkâ’dan ayrıldıktan sonra başına gelenler ve 
ölümü hakkında detaylı bilgi için bkz. Runciman, age, s.66. 
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birleştirmeyi başaran Haçlıları Kudüs’ten çıkarıp dar bir sahil şeridine 

atmayı başaran Müslüman hükümdarı Sultan Selâhaddin arkasında 

yüzyıllarca anılacak izler bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir.  

SONUÇ 

Sultan Selâhaddin Eyyubî’nin 1187 yılında yapılan Hıttîn Savaşı’nın 

sonucu olarak Kudüs’ü ele geçirmesi Batı’da oldukça büyük yankı 

uyandırmıştır. Haçlılar 88 yıldan beri ellerinde tuttukları Kudüs’ün 

Müslümanlar tarafından yeniden ele geçirilmesini hazmedemeyerek 

III. Haçlı Seferi’ni başlatmışlardır. Ancak bu mücadelerinde oldukça 

büyük kayıplar vermelerine rağmen başarılı olamamışlardır. 

Başlangıçta Haçlıların önemli bir liman kenti olan Akkâ’yı geri 

almayı başarmaları onların Kudüs’ü yeniden ele geçirme heveslerini 

arttırmıştır. Nitekim İngiltere Kralı Richard’ın Akkâ’yı ele geçirdikten 

sonra hızlı bir şekilde yola çıkması bunu ispat etmektedir. Ancak 

Richard’ın Arsuf Savaşı’nda elde ettiği başarılar, Yafa ve Daron gibi 

önemli yerleri ele geçirmesi gibi Kudüs’e girmek için yaptığı hamleler 

onu hedefine ulaştıramamıştır. Diğer yandan Richard’ın ülkesinde 

çıkan sorunlar nedeniyle bir an önce geri dönmek istemesi, Haçlı 

ordularının uzun süren savaşlardan dolayı oldukça yıpranması ve 

ekonomik sorunlar bu konuda etkili olmuştur. Aynı zamanda Richard 

ve Kondrad arasında anlaşmazlıkların baş göstermesi her iki kralın 

Sultan Selâhaddin ile ayrı ayrı barış müzakerelerine girmesine neden 

olmuştur. Şüphesiz Haçlılar arasındaki bu anlaşmazlıklar Sultan 

Selâhaddin Eyyubî’nin lehine bir gelişme olmuştur. Sultan bunların 

her ikisiyle barış görüşmelerine devam ederken ordusunu 
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güçlendirmeyi ve Haçlılara bulundukları yerlerde saldırılar 

düzenlemeyi ihmal etmemiştir. İbn Şeddâd’ın her adımını detaylı bir 

şekilde aktardığı barış görüşmeleri ise Richard’ın her defasında 

vazgeçmediği ve Sultan’dan talep ettiği Kudüs ve Askalan nedeniyle 

sekteye uğramıştır. Nitekim Sultan Selâhaddin’in Kudüs dışındaki su 

kuyularını içilmez hale getirmesi üzerine Haçlılar arasındaki 

anlaşmazlıklar daha da büyümüştür. Ancak Haçlılar bu durumda 

Kudüs’e giremeyeceklerini anladıkları için geri dönme kararı 

almışlardır. İbn Şeddâd’ın aktardığını göre o sırada ateşli bir hastalığa 

yakalanan Richard’ın bir an önce anlaşma yapmak için Kudüs ve 

Askalan’dan vazgeçmesi üzerine her iki taraf arasında anlaşma 

sağlanmıştır. Böylece III. Haçlı Seferi’nin asıl amacı olan Kudüs’ün 

yeniden ele geçirilmesi bundan sonra Haçlılar için sadece bir hayalden 

ibaret kalmıştır. Bu seferin Haçlılar açısından en büyük kazanımı 

Akkâ’nın ele geçirilmesi ile birlikte “İkinci Krallık” adıyla doğuda 

yaklaşık bir yüz yıl daha varlıklarını sürdürebilmeleri olmuştur.  

III. Haçlı Seferi’nin başarısızlığa uğramasının en önemli 

nedenlerinden biri de Müslümanların Sultan Selâhaddin Eyyubî gibi 

bir siyasi lidere sahip olmasıdır. Nitekim O, gerektiği yerde çok büyük 

emekler sarf ederek ele geçirdiği ve imar ettiği şehirleri stratejik 

önemleri nedeniyle Haçlıların eline geçmemesi için kendi eliyle 

yıkmayı başaran bir lider olmuştur. Nitekim İbn Şeddâd Kudüs’ün 

Haçlılar tarafından ele geçirilmesi yolunda çok önemli bir kale olan 

Askalan’ın yıkımı konusunda Sultan Selâhaddin’in üzgün olmakla 

birlikte kararlılığını açık bir şekilde anlatmıştır. Diğer yandan 

ordusunun bıkkınlık gösterdiği, yorulduğu zamanlarda yeniden onları 
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toparlamayı başarmıştır. Kendi sağlığı söz konusu olduğunda bunu 

hiçe sayarak düşmana karşı hareketine devam etmiştir. Ayrıca 

düşmana karşı asla taviz vermemiştir. Haçlılardan gelen elçilerin her 

defasında Kudüs ve Askalan’ı istemeleri karşısında asla tavizkâr 

olmamıştır. Onun bu tutumu siyasi zaferin Müslümanlar tarafından 

kazanılmasına neden olmuştur. Bu başarılar sayesinde Haçlılar bir 

daha eski güçlerine kavuşamamıştır. 
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GİRİŞ 

Çalışmamızda, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak Irak’ın 

kuzeyinde kurulan Zengiler Döneminde Musul şehrinin fizikî yapısını 

değerlendirmeye çalıştık.  Gösterilen yerleşim yerleri, klasik dönem 

coğrafyacıları tarafından çizilen haritalardan ve modern haritalardan 

faydalanarak verilmiştir. Ancak, her bir şehir çevresinde gösterilen 

yerleşim birimlerinin ele alınmasında tek düze bir metodoloji takip 

etmek yerine farklı yollar izlenmiştir. Bunun nedeni ise bazı köy, 

kasaba ve kalelerin coğrafi olarak bulundukları mevkiler üzerinde 

coğrafyacılar arasındaki fikir ayrılığıdır. Dolayısıyla, izlediğimiz 

yöntemden yeri geldikçe makalenin alt başlıklarında bahsedilmiştir.  

Zengiler döneminde Musul civarında gösterilen orta ve küçük ölçekli 

yerleşim yerleri hakkında edindiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğu 

Yakut’tandır. Bununla beraber diğer bazı kaynaklarda bu yerleşim 

yerlerinin bir kısmı farklı kasaba, şehir ve bölgelerde 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle bunları bir düzen içerisinde ele 

almak oldukça zordur. Ortaçağa dair coğrafî ve tarihi kaynaklar 

Musul’a ait pek çok köyün, nahiyenin, kûreninve rûstağın varlığından 

sık sık söz etseler de adlarını pek fazla zikretmemektedirler. 

1. Musul’un Fizikî Coğrafyası 

Bu çalışmamızda, Ortaçağ coğrafyacılarının Musul Atabegligi’nin  

başşehri  Musul’un fizikî coğrafyasını tanımlamaya çalışacağız. 
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Dağlar 

Yeryüzü şekilleri açısından Musul’un kuzey tarafında yer olan 

Hakkari, Dohuk ve Cizre ile güneydoğusunda bulunan Erbil’in doğu 

ve kuzeydoğu tarafları dağınık bir halde bulunmaktadır20. 

Musul, Tikrit ve Sincar arasında bulunan bölge ise, sincar dağlarının 

ve alçak tepeli hemrin dağlarının hâkim olduğu yerler haricinde 

engebelidir21 

İslam Coğrafyacıları Musul ve çevresinden söz ederken bölge 

dahilinde yer alan bazı dağların varlığına değinmektedir. Bu dağlar 

şunlardır: 
 

Cudî Dağı 
 

Cûdi Dağı, Şırnak merkezine 17 km, Türkiye_ırak sınırına 15 km 

uzaklıkta olup Cizre’nin 32 Km kuzeydoğusunda yer almaktadır22. 

Nuh tufanında taşıdığı önem sebebiyle dinler tarihinde özel bir yeri 

olan dağ, İslam coğrafyacıları tarafından benzer rivayetlerle 

anılmaktadır. Bu rivayetlere göre; Nuh’un gemisi tufandan sonra bu 

dağa oturmuş ve gemide Nuh ile beraber bulunan seksen kişi dağın 

eteğinde Semânîn denilen köyü kurmuştur. Adı kurucularının sayısıyla 

 
20 Tülay Yürekli, Zengiler Döneminde Musul ve Çevresi,Basılmamış Doktora Tezi, 
Ankara, 2009, s.43 
21 Ahmed Abdulbâkî, Avnî Bekr Sıddıkî, Abdulmuttalib el- Hâşimî,  Cuğrafiyyetu’l-
Irâk ve’l-Bilâdu’l-Arabiyye, Bağdat, 1952, s. 18-19. 
22 Hikmet Tanyu, “Cudi Dağı”, DİA, C.VIII, s.79.  
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alakalandırılan köy, Tufan sonrasında kurulan ilk yerleşim yeri olarak 

kabul edilmesi bakımından önemlidir23. 

 

Dâsin Dağı 
 

Yakut’un Musul’un kuzeyinde büyük bir dağ olarak ifade etmiş 

olduğu Dâsin24 Hemedânî tarafından bir kale adı olarak 

kaydedilmektedir25. Burası bugün ‘ İmâdiye’nin güneyinde uzanan 

Kara Dağlardadır26. 

 

Hıbtûn Dağı 
 

Yakut’un Musul civarında göstermekle yetindiği dağ27, Benjamin’e 

göre Musul’un kuzey doğusundadır ve  ‘ İmadiya kalesi de bu dağ 

üzerindedir28 Belazuri ise Hıbtûn’u, Musul’un  kuzey doğusunda bir 

kale adı olarak kaydetmektedir29. Yusuf Habbîye göre bu kale, Büyük 

zap nehrinin  sol kıyısında yer almaktadır30. 

 

Humrîn Dağı 
 

Bugün Hemrin olarak bilinen alçak tepeli dağ silsilesi, Irak’ın Deyâla 

bölgesinde yer alan Mendeli kasabasından başlamaktadır. 
 

23  İstahrî,  Kitâbu’l- Mesâlik ve’l –Memâlik, Yayınlayan. M.J. De Goeje, Leiden, 

1927, s.75. 
24 Yakut, a.g.e., CII, s. 432. 
25 Hemedânî, Muhtasâru Kitâbu’l Buldân, Yayınlayan. M. J. D. Goeje,Leiden 1885, 
s.128. 
26 Yusuf Habbî, “ el –Musul fi’l- Mesâdıri’s – Süryaniyye el- Kadîme”, Mecelle 
sumer, C. XXXIv, Bağdat,1978, s.131. 
27 Yakut, a.g.e., C.II, s.211; Nuh Arslantaş , a.g.e., s.74. 
28 Tülay Yürekli,, a.g.e., s. 71. 
29 Belâzuri, Fütuhu’l Buldân, Çev. Mustafa  Fayda, Ankara, 1987, s. 476. 
30 Yusuf Habbî, “el-Musul fî’l-Mesâdırî’s- Süryaniyye el- Kadime”, Mecelle Sumer, 
C.XXXIV, Bağdat,1978, s.132. 
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Tuzhurmatu, Dakuk (tavuk) ve Kerküğ’ün güneyinden kuzeybatıya 

doğru uzanan dağ, Fetha kasabası yakınlarında  Dicle nehri tarafından  

kesintiye uğrar ve buradan itibaren yüksekliği azalarak gözden 

kaybolur31. Yakutun , humrîn olarak söz ettiği dağ, ortaçağlarda 

Sâtîdamâ32ve Bârimmâ olarak da bilinmekteydi.  İstahrî ve Yakut’a 

göre, Tkrit- Musul arasında uzanan Humrîn dağları, el-Cezîre 

bölgesinin ortasına kadar devam etmekte Kirman’a kadar 

ulaşmaktadır. Burada Masebzaân dağları olarak bilinen dağ, Yakut’a 

göre, es-Sinn yakınlarında Dicle nehri tarafından kesintiye 

uğramaktadır. Dünyanın etrafını çevrelediğine inanılan Humrîn 

dağları,zengin petrol ve zift yataklarını barındırması bakımından 

ekonomik açıdan oldukça önemlidir33. 

 

Sincar Dağı 
 

Adını Sincar şehrinden alan Sincar Dağı her türlü meyvenin yetiştiği 

bereketli yerlerden34 Coğrafyacılar dağın bu kadar verimli oluşunu 

efsanevi rivayetleredayandırmaktadırlar. Bu rivayetlere göre; tufan 

esnasında Nuh, geminin Sincar dağlarına değindiğini ve suyun 

alçaldığını görünce burayı mübarek saymış, bundan sonra dağın 

verimliliğiartmış, hurması, narenciyesi ve ağacı bollaşmıştır35. 

 

 
31 Ahmed Abdulbâkî ve diğerler, a.g.e., s.19. 
32 Sâtîdama, Aramca “kan içené anlamına gelmektedir. Toprağının kırmızı 
oluşundan dolayı dağa bu ad verilmiştir.  
33 İstahrî,  Kitâbu’l- Mesâlik ve’l –Memâlik, Yayınlayan. M.J. De Goeje, Leiden, 
1927, s.75. 
34 Tülay Yürekli, a.g.e., s.46. 
35 Yakut, a.g.e., C.III, s.262. 
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Şa’ran Dağı 

Coğrafyacıların Musul civarında gösterdikleri dağ, saça benzeyen 

ağaçların çokluğundan dolayı Şa’rân olarak adlandırılmıştır. Kandîl ve 

Taht_ı Şirûh olarak da bilinen dağ , Yakut ve Hemedâni’ye göre, 

Küçük Zap nehri civarında olup Dakuk’tan çıkarken görünecek bir 

mevkideydi. Bununla birlikte her iki coğrafyacı da dağın yerinden pek 

emin değillerdir. Yakut, dağın Bâcarmak veya Şehrezûr’da, Hemedâni 

ise Bâcarma’da olduğu yönünde rivayetleri bulunduğundan söz 

etmektedirler. Yaz ve kış karın hiç eksik olmadığı Şa’ran dağı pek çok 

kuş türünü barındırmaktaydı. Üzüm, armut ve diğer meyvelerin bolca 

bulunduğu dağ, zirai açıdan olduğu kadar kerestecilik alanında da 

önemli bir yere sahipti. Buradan kesilen ağaçlar Irak’a sevk edilirdi36. 

 

Tennîn Dağı 
 

Bağdadî tarafından kaydedilen dağ, Cûdî’nin hemen yakınlarında 

idi37. 

 

Nehirler 

 

Musul ve çevresinin su ihtiyacını karşılayan akarsular, önem sırasına 

göre şunlardır; 
 

Dicle Nehri 

 

Bölgenin en önemli akarsuyu Dicle nehri ve kollarıdır. Ele aldığımız 

dönemden çok daha uzağa gidersek Dicle, Musuldan uzaktaydı. Asur 
 

36 Hemedânî, a.g.e., s.131-132. 
37 Tülay Yürekli, a.g.e., s.50. 
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imparatorluğu dönemi’nde Nineva’nın batı surlarının altından 

akıyordu. Kentin nehre açılan kapıları bulunuyordu. Kentin Dicle’ye 

açılan kapılarından Sikâye, Koyuncuk Tepesi’nin kuzey doğu 

yakınlarında, batı Nineva surunda yer alıyordu. Şehrin nehre açılan 

diğer kapısı Müsennât ise günümüzde Havser Nehri’nin Nineva’nın 

batı surundan geçtiği yerdeydi38 

 

Kaynağını Diyârbakır yakınlarındaki Gölcük civarından ve Hısn-ı 

Zulkarneyn’in aşağısında bulunan bir mağaradan alan Dicle, 

Diyârbakır’dan  geçer, dağlık Hakkâri bölgesinden gelen Buhtan 

suyunu alır ve Cizre’nin güneyinden itibaren küçük Hâbûr nehrine 

kadar Suriye- Türkiye sınırını teşkil eder. Küçük Hâbûr nehrinin 

döküldüğü noktadan Irak topraklarına giren Dicle, sırasıyla, 

Feyşhâbûr39 Beled ve Musul’dan geçip Nemrud harabelerinin 

güneyinde Büyük Zap nehri ile, Cebel Hemrin’in  öbür tarafına 

geçtikten sonra da eş- Şek denilen yerin yakınlarında Küçük Zap nehri 

ile birleşir. Tikrit, Samarra ve Bağdat’ı suladıktan sonra Kurna ve 

Gurmat- Ali mevkilerinde Fırat ile birleşir ve Şatt el Arab adıyla 

Basra körfezine dökülür40. 

 

Büyük Zap Nehri 
 

Yukarı Zap nehri olarak da bilinen Büyük Zap Nehri, Van’ın Alpak 

dağlarının güneydoğusundan kaynağını almaktadır. Buradan sonra 

 
38 Tülay Yürekli, “Muhtelif Çağlarda Musul Köprüsü”, Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi sosyal Bilimler Dergisi, s.56, Erzurum2016, s.216. 
39 Yakut, a.g.e., C.II, s.335. 
40 Tülay, Yürekli, a.g.e, s.45. 
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güney batıya doğru akan nehir güneye yönelerek Hakkari dağlarını 

ikiye ayırıp bazı dar boğazlardan geçer ve Çukurca’nın batısında 

Türkiye topraklarını terk edip Irak’a girer. Ravenduz’a yaklaşınca 

güney batıya yönelerek el- Hâzira nehri ile birleşir ve Musul’un 45 km 

güneyinde ‘Umr Bârkânâ manastırı civarında Dicle’ye dökülür.  

Yakuta göre nehir musula 2 fersah mesafede yer alan Başezza denilen 

köyde iyice berraklaşıyor ve buradan itibaren musulun hafîtûn denilen 

arazisi ve el- merc kûresini suladıktan sonra el- hadiseye 1 fersah 

mesafede Dicle’ye dökülüyordu.  
 

Küçük Zap Nehri 
 

Bölgenin diğer önemli bir akarsuyu Aşağı Zap olarak da bilinen 

Küçük Zap nehridir. Nehir, Urmiye Gölü’nün güneyi ile Avraman 

geçidi arasındaki dağlardan çıkan ırmakların birleşmesiyle oluşur. 

Süleymeniye bölgesi ile Avraman geçidi arasındaki dağlardan çıkan 

ırmakların birleşmesiyle oluşur. Süleymaniye bölgesi ile Kerkük ve 

Dakuk arasında uzanan nehir, günümüzde Altun Su, yukarı kısmı da 

Ak su veya Kalvi adıyla bilinmektedir41.XVIII. yyın sonlarında 

bölgeyi ziyaret eden Fransız seyyah Dupre, Küçük Zaptan 

bahsederken şöyle demektedir:”…. Bugün Altun Su denilen Küçük 

Zap nehri Dicle’ye dökülür42. Türklerin bu yüzyıldan çok önceleri de 

nehri bu adla aramaları ihtimal dahilindedir. XIV. Yy’ın ortalarında 

Kara Koyunlu Bayram Hoca yaz mevsimini Van Gölü çevresinde ve 

Erzurum civarında geçirirken, kış mevsimini aynı nehir üzerinde yer 

 
41 Tülay, Yürekli, a.g.e., s.49. 
42 Vâil er-Rebîa, “ Dakuk”, Mecelle Sumer, C.XII, bağdat1956, s.43. 
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alan ve nehir ile aynı adı taşıyan Altınköprü ile Kerkük’te geçirirdi43. 

Kasabaya adını veren köprünün ne zaman yapıldığı bilinmemekle 

birlikte, köprünün ilk yapıldığı dönemlerde Altınsu olarak 

Türkçeleşen Küçük Zap nehrine nisbeten Altınsu Köprüsü olarak 

adlandırıldığı ve bir süre sonra bu ismin Altınköprü’ye dönüştüğü ileri 

sürülmektedir44. 

 

Küçük Hâbûr Nehri 
 

Türkiye-Irak sınırının güneyinde yer alan Dohuk bölgesini sulayan 

Küçük Hâbûr nehri, kaynağını Van gölünün güneyindeki dağlık 

bölgeden alır. Bugün kuzeyde Zaho adını alan sıradağlar arasından 

geçen nehir, Zaho ve ‘İmadiya’nın arasından akar ve Feyşhâbûr’un 

kuzeyinde Dicle’ye dökülür45. 

 

Kimi Arap coğrafyacıları Hâbûr nehrini geçtiği yerle ilişkilendirerek 

Hâbûr el-Hasaniyye adıyla zikrederler. Makdisî, kaynağını Erminye 

arazisinden alan ve el-Hasaniyye’den geçen bir nehir ile üzerine inşa 

edilmiş Sence köprüsünün varlığından söz etmektedir46. Yakut, 

Makdisî’nin verdiği bu bilgiye ek olarak, Hâbûr el-Hasaniyye’nin 

kaynağını Zezevân bölgesindeki dağlar olarak gösterir ve geniş bir 

bölgeyi suladığını ifade eder. Üzerinde pek çok yerleşim yeri bulunan 

 
43 Muhammed Hurşid Dakuklu, “ Altınköprü Bucağını Tanıyalım” Kerkük Degisi, 
S.9, Temmuz,1992, s.23. 
44 M.H.Dakuklu, a.g.m., s.22-23. 
45 “Hâbûr”,İA., C.V, s.11. 
46 Makdisî, a.g.e., s.139. 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 351 

 

nehir, Mesudî’ye göre Bâsûrîn ve Feyşhâbûr arasında Dicle’ye 

dökülmektedir47. 

 

Tarihi kaynaklar, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’ın Hâbûr’da 

boğulması nedeniyle nehrin adını sık sık anarlar. I. Kılıç Arslan, 

Musul valisi Çavlı ile girdiği mücadele sırasında kurtuluş umuduyla 

Hâbûr nehrine dalmış fakat kısa bir süre sonra nehrin sularında 

boğulmuştur (Haziran1107). Birkaç gün sonra sultanın cesedi 

Hâbûr’un köylerinden Şemsaniye’de bulunmuş ve Meyyafârikin’e 

nakledilerek defnedilmiştir48. 

 

Hâziru Nehri 
 

Bekrî’nin Musul taraflarında bir nehir olarak kaydetmekle yetindiği 

Hâziru nehri49hakkında en kapsamlı bilgiyi Yakut’ta bulmaktayız. 

Yakut nehir hakkında şöyle demektedir: 

“Erbil ile Musul arasında bir nehirdir. Büyük Zab ve Dicle 

arasında akar. Üzerinde Nahlâ halkı bu nehre Berişo derler. 

Nehrin kaynağı Na50hla nahiyesinde Erbûn denilen köydedir. 

Hılıbtâ ve el- Imrâniyye ararsındaki dağdan çıkan nehir, Şûş ve 

el-‘Akr kalelerinin amâlinden olan el-Merc kûresini sular ve 

Dicle nehrine dökülür”51 

 
47 Yakut el- Hamavî, Mu’cemu’l- Buldân, C.II, tarihsiz, s.335. 
48 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbu,1998 

s.109. 
49 el-Bekrî, Mu’cem Mâ İsti’cem C.I, Tahkik, Mustafa Sakka, Kahire,1945, s.338. 
50 Gûrgîs Avâd, “ Tahkîkâtu’l – Buldâniyye- Târîhiyye-Eseriyye fî Şarki’l –Musul”, 
Mecelle Sumer,C. XVII, Bağdat, 1961, s.94.  
51 Yakut el- Hamavî, Mu’cemu’l- Buldân, C.I, tarihsiz, s.337. 
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Bugün aynı adla bilinen nehir, Yakut’un söylediği gibi Dicle’ye değil 

Büyük Zap nehrine dökülmektedir. 
 

Cevmel Nehri 

 

Yakut tarafından adı geçen akarsu, Musul’un Cevmel nahiyesinden 

geçiyordu52. Bugün nehir Gömel/Gümel olarak bilinmektedir. 

Mezreviye dağından doğan birkaç akarsuyun birleşmesinden oluşan 

Gümel nehri, üç saatlık bir yol kat ettikten sonra Hınıs köyü 

dağlarından olan Şeyhke dağını geçer ve bir süre sonra Büyük Zap 

nehrinin kollarından Hâzir (Hâziru) nehrine dökülmektedir. 
 

Vadi el-Sarsâr 

 

Bölgenin önemli su kaynaklarından olan Sarsâr, İbn Serapion’a göre 

sularını Sukeyr el-Abbas civarında Hirmas nehrinden almaktadır53. 

Yakut’a göre Nusaybin nehri olarak da bilinen Hirmâs nehri, Sarsâr’ı 

besleyen nehirlerdendir. Yağışın bol olduğu kış mevsiminde Sincar İle 

Tikrit arasında uzun bir mecrada akan Sarsâr, el-Hadar ve Bârimmâ 

dağını geçerek Tikrit’in güneyinde Dicle nehri ile birleşiyordu. Yaz 

mevsiminde ise aşırı sıcakların etkisiyle suları azalan nehrin yatağında 

sadece su birikintileri bulunuyordu54.el-Bekrî’nin Tikrit taraflarında 

gösterdiğinehir ile Musul arasında 10 fersahlık bir mesafe (60km) 

vardı55. 

 
52 Yakut, a.g.e., C.II, s.189. 
53 al-Feel Muhammad Rashid, The Historical Geography of Iraq Between The 
Mongolian And Ottaman Conquests 1258-1534, C.I, Nejef,1965, s.72. 
54 Yakut, a.g.e., C.II, s.75-268. 
55 el- Bekrî, Mu’cem Mâ İsti’cem, C.I, Tahkik, Mustafa Sakka, Kahire, 1945, s.338. 
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Haşşâk Nehri 

 

el-Bekrî’nin, Sarsâr’ın yakınlarında gösterdiği Haşşâk nehri56, Yakut’a 

göre sularını Hirmâs nehrinden alan el-Cezire bölgesinin 

akarsularından biridir. Bununla birlikte nehrin nerede olduğundan 

emin olmayan Yakut, kimilerine göre nehrin Sarsâr nehri yakınlarında 

olduğunu kaydetmektedir57. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Zengiler döneminde Musul ve çevresinin fiziki 

durumunu ele almayı amaçladık. Musul merkez olmak üzere kurulan 

Zengiler Devleti, el-Cezîr bölgesinin Diyar-ı Rebia ve Diyar-ı Mudar 

bölgeleri ile Haleb’i İçine alan geniş sınırlara sahşip siyasî Bir 

teşekkül olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Zengi’nin ölümünden 

sonra Haleb ve Musul olmak üzere iki kola ayrılan Zengiler 

Devleti’nin Erbil şubesi yaklaşık bir asır Irak’ın kuzeyinde siyasi 

varlığını devam ettirmiştir. Selahaddin Eyyubi’nin ortaya çıkışıyla 

Musul Atabegleri, otoritelerini korumaya ve ülkenin toprak kaybını 

önlemeye çalışmışlardır. Atabeg Nureddin Arslanşah’ın ölümünden 

(1211) sonra nâib Bedreddin Lülü’nün devlet üzerindeki nüfuzu 

artmış ve Musul Atabegleri sadece birer sembol olarak varlıklarını 

devam ettirmişlerdir. Atabeg ailesinin ve önemli devlet adamlarının 

önderliğinde gerçekleştirilen imar faaliyetleri sayesinde Erbil dönemin 

 
56 el- Bekrî, a.g.e.,, C.I, s.339. 
57 Yakut, a.g.e. C.II, s.262. 
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en gözde şehirleri arasına girmişlerdir. Ayrıca, Öğretim kurumlarına 

verilen önem neticesinde şehir dönemin önde gelen bilim merkezi 

haline gelmiştir. 
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GİRİŞ 

Bugün Irak’ın kuzeyinde en büyük şehir olarak tanınan Musul şehri, 

civardaki diğer şehir ve bölgeler gibi Selçukluların egemenliği altına 

girdi. Selçuklular burada eskiden beri hüküm süren Ukayloğulları’nı 

kendi yerlerinde bırakarak, kendi devletlerine bağladılar. Aslında bu 

tedbir Selçukluların yerli hükümdarlara karşı güttükleri siyasetin tabii 

bir neticesidir. Vasal hükümet durumunda olan Ukayloğulları, 

Selçeklu sultanları Tuğrul Bey, Alp Arslan ve Melikşah zamanlarında 

kendi yerlerini koruyabilmişlerdi. Fakat, Sultan Melikşah’ın 

ölümünden sonra Musul, doğrudan doğruya Selçuklu Devletine 

bağlanarak1 Selçuklu valileri tarafından merkezi idareye beğlandı. Bu 

valiler döneminde Suriye Haçlı saldırısına uğramıştı. Bu yüzden 

Selçuklu Sultanları Musul valilerinin Suriye cephesinde Haçlılara 

karşı mücadele edebilmeleri için bunlara sürekli asker ve mühimmat 

sevk ediyorlardı. 

Suriye bölgesinde Haçlı tecavüzü giderek arttığı için buraya güçlü bir 

valinin atanması gerekiyordu. Selçuklu hükümeti, İmad ud-din 

Zengi’yi vali olarak Musul’a gönderdi. Bu olay Mısır tarihinde yeni 

bir dönemin açılmasına ve böylece de ilerde yeni bir dönemin 

açılmasına ve böylece de ilerde yeni bir devletin kurulmasına neden 

oldu. 

Zengiler ve devlet adamları ticari etkinliklerini arttırmak amacı ile 

yerli ve yabancı tüccarların ticarî yolların bulunduğu bölgelerde 

 
1 Fazıl Bayat, “ İmaduddin Zengi ve Musul Atabeyliği”,  Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara,2002, s. 814. 
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güvenliğin sağlanması, her türlü kafilenin konaklama ihtiyacını 

karşılamak maksadı ile hanların inşası ve ticari yolların bakımı gibi bir 

çok faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Zengiler devletinin ilk zamanlarında dönem dönem yolların emniyeti, 

dağlık Hakkâriye bölgesinden Musul’a uzanan yağma ve talan 

hareketleri nedeni ile bozuluyordu2. İmadeddin Zengi h.528/ m.1133-

1134 yılında ‘İmadiyye kalesi hâkimi Karaca3 ve h.537/m. 1142-1143 

yılında naibi Çakır ile gerçekleştirdiği hamleler neticesinde4kuzeye 

yönelen yolların güvenliği sağlanmış ve bu durum h.581/1185-1186 

yılında el_Cezîre, Musul, Diyarbekir, Ahlat, Suriye, Şehrezûr ve 

Azebaycan’ı da etkisi altına alan Türkmen-Kürt mücadelesine kadar 

devam etmiştir. Uzun yıllar devam eden bu kargaşada yollar kesilmiş, 

kervanlar yağmalanmış ve halk büyük sıkıntılar çekmiştir. Nihayet 

Musul Atabeyliği’nin önemli devlet adamlarından Kaymaz’ın 

gayretleriyle taraflar arasında barış sağlanmış ve bölge yeniden 

emniyet kazanmıştır. Uzak bölgeleri dahi tehdit eden bu olay, ticarî 

kafilelerin hareketini sınırlandırarak bölgenin ticaretini sekteye 

uğratmıştır5.  

1. Kara Yolu 

1184 yazında Musul’dan Nusaybin’e seyahat eden İbn Cübeyr, yolun 

yağmacı Kürtler tarafından kesildiğini ve hayatı adeta felce 

 

 
2 Tülay Yürekli, Zengiler Döneminde Musul Ve Çevresi, Basılmamış Doktora Tezi, 
Ankara, 2009,s.185. 
3 İbnü’l Esîr, el-Kâmil, C. XI, s.24-25.  
4 İbnü’l Esîr, el-Kâmil, C.XI, s.88. 
5 Süryanî Patrik Mihailin Vakainamesi,C.II, s.275-276. 
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uğrattıklarını kaydetmektedir6.  Zengiler döneminde yol emniyetinin 

nasıl ve ne şekilde sağlandığını, bunun için özel görevlilerin olup 

olmadığını bilmiyoruz. Erbil’de Gökbörü’nün kendi bölghesinden 

hacca gidenlerin yolda emniyuetlerini sağlamak üzere muhafızlar 

tayin ettiğini biliyoruz7. Bu hacıların bir kısmı aynı zamanda ticaret de 

yaparlardı. Bu sebeple bu tarz bir uygulamanın her zaman olmasa da 

ticaretin kalbi olan ve bundan çok fazla kar sağlayan Musul için de 

geçerli olabileceği düşünülebilir. 

Çoğu zaman kalabalık gruplar halinde yola çıkan kafileler çokluktan 

kuvvet doğar ilkesiyle birlikte hareket ederlerdi. Şayet kendilerinden 

önce veya sonra yola çıkan gruplar varsa tehlike arz eden 

güzergahlarda birbirlerini beklerler ve Musul’a yaklaştıkça kendilerini 

güvende hissederek diledikleri yöne dağılırlardı. Nitekim ibn cübeyrin 

de bulunduğu kafile Bağdat’tan Musul’a olan seyahati esnasında Şam 

ve Musul’lu tüccarları kendilerine yetişmeleri için bir süre 

beklemişler, Tikrit’e kadar tehlikeli yolu atlattıktan sonra Akr 

köyünden itibaren güven içerisinde istedikleri gibi hareket etmişlerdi8. 

Ticari ve diğer yolcu kafilelerinin bazen biradad bulunmaları her 

zaman güvenliğin sağlanması için yeterli olmamıştır. Güvenliğin had 

safhada tehdide uğradığı noktalarda kafileler güzegahlarını 

değiştirebiliyorlardı. Böyle bir hadiseye ilk kez rastlıyoruz. Yakut’un 

kayıtlarına göre, batı ticaret güzergahı üzerinde aktif bir transit ticaret 

 
6  İbn Cübeyr, Rıhletu’l-Kinanî,Trk trc. Endülüsten Kutsal Topraklara, Seyahatname 
İbn Cübeyr, Çev. İsmail Güler, İstanbul,2003s.160. 
7 Tülay, Yürekli, a.g.e.,s. 187. 
8 İbn Cübeyr, a.g.e., , s.169-170. 
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merkezi haline gelen Barka’îd  halkı haydutluk ve hırsızlıkla o kadar 

kötü bir ün kazanmıştı ki bu yüzden kervanlar yavaş yavaş oradan 

uzaklaşmışlar biraz daha batıda Başezza şehrinden geçmeye 

başlamışlardı9.  

Zengiler ve devlet adamaları bölge dahilinde ister yerli ister yabancı 

olsun tüccarların ve diğer yolcuların konaklama ihtiyaçlarını gidermek 

maksadı ile yollarda hanların inşasına büyük önem vermişlerdir. 

Nureddin Mahmud B. Zengi yollar boyunca pek çok han yaptırmış, 

yollar üzerindeki su depolarınıda tamir ettirmişti10. Atabeg ailesinin 

ünlü veziei Cemaleddin el-İsfehani ticari yol güzergahları üzerindeki 

dinlenme noktalarını tespit ettirmiş, doğuda Irak’tan ve Şam’a kadar 

bütün umumi yolların bakımını yaptırmış, yollar üzerindeki su 

depolarını tamir ettirmişti11. Musul Atabeyliği’nin önemli devlet 

adamlarından Kaymaz, yolcuların ihtiyacını karşılamak üzere çok 

sayıda han inşa ettirmişti12. Atabeg ailesinin ünlü veziri Cemaleddin 

el- İsfehani ticari yol güzergahları üzerindeki dinlenme noktalarını 

tespit ettirmiş, doğuda Irakdan ve Şama kadar bütün umumi yolların 

bakımını yaptırmış, su kuyuları açtırmış, çölde menziller tespit 

ettirmiş, yolcuların sığınacağı barınaklar yaptırmış, yol boyunca 

kentlerde hanlar satın alarak yolcuların konaklamasına tahsis etmiş, bu 

hanları ve menzilleri çalıştıranlara aylık da bağlamıştı13. Musul- 

Nusaybin güzergahı üzerindeki bütün konaklama yerlerinin hepsinde 

 
9 İbnü’l Esîr, el- Kâmil, C.XI, s.322. 
10 Tülay Yürekli, a.g.e., s. 188. 
11 İbnü’i Esir, el-Kamil, C.XI, s.347. 
12 İbnü’l Esir, el-Kamil,C.XI, s.347. 
13 İbn Cübeyr,a.g.e., s. 87. 
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bu tarz hanlar bulunmakta idi. Yine erbilde gökbörü tarafından 

yaptırılan büyük ve görkemli bir misafirhanede yolcular günlerce 

kalırlardı. Bu misafirhanenin yanısısra Erbil’de hac ve diğer 

kafilelerinin kaldığı başka hanlar da mevcuttu. 

Dikkat çeken diğer bir husus da ticari yol güzergahları üzerindeki bazı 

manastırların tıpkı bir han gibi işlevlerinin bulunmasıydı. Örneğin, 

Tikrit yakınlarında, Dicle üzerindeki Saint Jean manastırında 

yolcuların kabul edildikleri böyle bir bina mecvuttu14.  Yine Tikrit 

yakınlarında , Dicle üzerindeki Saint Jean manastırında yolcuların 

kabul edildikleri böyle bir bina mevcuttu15. Yine Tikrit yakınlarında 

Dicle nehri üzerinde büyük ve mamur bir yer olan mar Yuhanna 

manastırında bir konuk evi bulunuyordu16. Musul- el- Hadîse arasında 

bulunan Bâ’arbâ17, el- Hâzir nehri kıyısındaki Ber’îtâ18 ile Bârbîsâ, 

Za’ferân kalesi civarında bulunan ez-Za’ferânkalesi civarında bulunan 

ez-Za’ferânve Beled2e bir fersah (6km) mesafede yer alan Ebi Yusuf 

manastırının konuk evleri tüccarlara ve diğer yolculara hizmet 

veriyordu19. 

Bölge dahilinde ulaşımı kolaylaştıracak her türlü yapılanmaya rağmen 

bazen ulaşım insan elinin eremeyeceği doğal sebeplerden dolayı 

neredeyse imkansız hale gelirdi. Dağlık Hakkari bölgesindeki kalelere 

 
14 Tülay Yürekli a.g.e., s. 189. 
15 Ali Mazaherî,   Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları, Çev. Bahriye Üçok, 
İstanbul,1972, s.34. 
16 Yakut el-Hamavî, Mu’cemu’l –Buldân, C.I-V, Beyrut tarihsiz, s.537. 
17 Yakut, a.g.e., s.C.II, s.499. 
18 Gûrgîs Avâd, “Tahkikâtu Buldâniyye Tarihiyye-Eseriyye fî Şarki el- Musul”, s. 
76, Manastır, Musul’un 23 mil doğusundadır ve Kermelîs’in doğusuna 7 mil 
uzaklıktadır. Gûrgîs Avâd, a.g.m., s.75. 
19 Tülay Yürekli, a.g.e., s. 189. 



364 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

ve yerleşim yuerlerine ulaşım bulunduklartı mevki sebebiyle büyük 

güçlüklerle gerçekleşitirilirdi. Örneğin,  Cülemerik’e ulaşmanın tek 

yolu çakılı kazıklar üzerindeki daracık bir şeritti20. Erbilden İran’a ve 

Azerbaycan’a giden bazı yollar mevcut olmakla birlikte buradan ticari 

kafilelerin geçmesi pek zordu. Şehrin doğusuna 1 günlük yürüme 

mesafesinde Erbil dağlarında bazı geçitler bulunuyordu21. buna 

rağmen Tebriz’den gelen yollar Zağros dağlarını geçerek Ak 

Bulak’tan Şehrezûr’a ve Erbil’e ulaşırdı. Aynı şekilde Erbil ve 

civarındaki kervanlar Erbil’e bağlı Tell Heftûn’da haftada iki kez 

olmak üzere bir araya gelirler ve buradan Azerbaycan’a giderlerdi22. 

Yine erbil’den kalkan ticari kafilelelr yedi günlük yolculuktan sonra 

Bağdat’a ulaşırdı23. 

Musul ve civarı pek çok yerle irtibat halindeydi. Irak’ın, 

Ermenistan’ın, Horasan’ın, Azerbaycan’ın, Bilad-ı Şam’ın, 

Türkiye’nin ve merkezi olduğu el-Cezîre bölgesinden gelen 

tüccarların buluşma noktası olan Musul bir dünya kenti idi. 

Musul ve civarının en çok irtibatta bulunduğu yerlerin başında İslam 

dünyasının merkezi Bağdat geliyordu. Musul’dan Bağdat’a yönelen 

birkaç yol güzergahı bulunuyordu. Bağdat-Musul arasında kullanılan 

yolların en işlevsel olanları şöyleydi; 

1. Bağdat- Berdan- Ukbera-Bahemşa-Kadisiye-Semerra –el-Kerh –

Cebelta-es-Sudkaniye-Barimma-es-Sinn-el-Hadise-Beni Tayman 

 
20 Kalkaşendî, a.g.e., C.IV, s.377. 
21 Tülay Yürekli, a.g.e., s. 190. 
22 Yakut,a.g.e.,,C.II, s.45. 
23 Yakut, a.g.e., s. C.I, s.138. 
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Musul24. Aynı rotanın dönüş yoluna işaret eden kalkaşendi, yerleşim 

yerlei hakkındaki mesafeleri daha farklı vermektedir. 
 

2. Bağdat- Cebel- Hemrin- Zengi abad- Tuzhurmatu- Kerkük- bugün 

ki Altun Köprü’de Aşağı Zap geçiliyor-Erbil- Büyük Zap- Musul, 

Kerkük-Tuzhurmatu arasında, Dakuk’un beş fersah altındaki bölge 

kafilelelr için çok tehlikeliydi. Burada bir nevi bataklık gibi hareketli 

kumlukl bir bölge bulunuyordu25. 

 

3. Bağdat’tan Musul2a giden diğer bir yolda 1326 yılında İbn 

Batuta’nın kullandığı yol idi. İbn Batuta’nın rotasına göre bu yol, 

Dicle nehrinin batısından başlıyor ve Duceyl nehri ile Harbi’ye oradan 

Dicle üzerinde ve Semarra’nın karşısında yer alan Hısn el-Maşuk’a 

yöneliyordu. Buradan Tikrit- el-Akr ve Kayyara’dan geçiliyor ve 

nihayet Musul’a ulaşılıyordu26. 

2. Nehir Taşımacılığı 

Nehir taşımacılığı açısından gidiş gelişe oldukça elverişli suyolları 

ekonomik hayatta çok önemli bir rol oynamaktaydı. Çünkü su 

yollarını kullanarak gidip gelenler çoktu. Ticari gemilerin yanı sıra 

hacıalrı ve diğer yolcuları taşıyan her türden nehir taşıtları bu yolu 

kullanırdı. Dicle su yolu üzerinde ki yerleşim yerleri için ulaşımın 

vazgeçilmez vasıtasıydı. Hayvan gücüyle taşınması mümkün olamyan 

ağır yükler, bozulmaya müsait, kısa zamanda nakledilirdi. Nehir 

 
24 İbn Hurdâdbih, el- mesâlik, s.93. 
25 Tülay Yürekli,a.g.e., s.192. 
26 İbn Batûta, C.I, s.334-335. 
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kıyısında evleri olanlar ulaşımda bu yolu tercih ederlerdi. Bu sebeple 

Dicle üzerindeki Cizre, Tikrit, el-Hâdise, Beled ve diğer yerler 

yerleşim yerleri diğerlerine nazaran çok daha şanslıydı. 

Kuzeyden ve güneyden Dicle nehri tarafından çevrelenen Cizre, nehir 

taşımacılığının ilk ayağını oluştururudu. Muhtemelen malların nehir 

vasıtasıyla Musul, Bağdat ve diğer yerlere nakledilmesinden veya 

Ermenişstan, Diyar_ Bekir ve Anadolu’ya mal akışının buradan 

sağlanması sebebiyel İbn Havkal, Cizreden Ermenistan Rum ülkesine 

Meyyafarikin ve Erzen taraflarına açılan bir liman gibi27diye söz 

etmektedir.  

Dicle üzerinde bir günde 30 fersah yani yani180 mil yol alan hızlı 

posta gemileri bulunurdu. Bu gemilere tüccarlar ve diğer yolcular da 

binerdi28. H. 578/m. 1182-1183 yılında Musul Atabegliği’nin elçisi 

sıfatıyla Kadı İbn Şeddâd, Bağdat’a giderken bu yolu kullanmış, iki 

gün ve iki saatta Bağdat’a ulaşmıştı29. 

Nehir kıyısına yakın yerlerde ikamet edenlerde nehrin bu nimetinden 

faydalanırlar, bir yerden diğerine gemilerle giderlerdi. Oğuzlar, 

Musul’u kuşatınca şehrin hâkimi Karvaş onlara karşı koyamayacağını 

anlamış ve Dicle kıyısındaki evinden bir gemiyle ayrılarak es-Sinn’e 

geçmişti30. 

Zengiler döneminde su yolunu iyi bilen rehberler bulunurdu. Onlar 

nehrin nerede sığlaştığını nerede derinleştiğini, akış yönünü iyi 
 

27 İbn Havkal, a.g.e., s. 225. 
28 Ali Mazaherî, a.g.e., s.361. 
29 Tülay Yürekli, a.g.e., s.195. 
30 İbnü’l Esîr, a.g.e., C.IX, s. 299. 
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bilirlerdi. Kaynaklarda böyle bir rehberin varlığına ilk kez rastlıyoruz. 

Nureddin  Mahmud Zengî, Musul’u ele geçirmek üzere Beled’e 

gelince onlara bir Türkmen rehber önderlik etmişti. Beled’in 

bulunduğu nokta nehri geçmenin en kolay yoluydu. Nitekim Atabeg 

Zengi öldürüldüğü sırada Melik Alp Arslan b. Sultan Mahmud 

Musul’da karışıklıklara sebep olunca Atabeg Zengi’nin veziri 

Cemaleddin onu yakalayarak Beled şehrine götürmüş ve ona Dicle’yi 

burada geçmesini tavsiye etmiş ve Melik az sayıdaki askerle nehrin 

doğusuna buradan geçmişti31. 

Elçi ulak ve üst düzey devlet adamları suyolunun elverişliliğinden 

dolayı Dicle’den istifade ederlerdi. Atabeg İmadedddin Zengi Cizre’yi 

ele geçirdikten sonra Dicle yolu ile Musul’a ulaşmıştı32. İmadedddin 

Zengi’nin büyük emirlerinden Selahaddin Yağısıyani, Zengi’nin 

emriyle Cizre kalesi dizdârı Berbuta’yı öldürmek üzere Cizre’ye 

gidince ona “yol hazırlığını gör, su yolu ile bütün malını Musul’a 

gönder” deyince Berbuta neyi varsa gemilere doldurmuş ve bu yolla 

giderken Yağsıyani tarafından katledilmişti33. Bu yolu kullananlardan 

biri de Halife el-Müsterşid Billah idi. Halife, Atabeg İmadeddin 

Zengi’nin hâkimiyetinde olan Musul kuşatmasından bir şey elde 

edemeyeceğini anlayınca kuşatmayı kaldırarak Diclae yoluyla 

Bağdat2a ulaşmıştı34. 1157 yılında Sultan Muhammed, Bağdat’ı 

kuşatınca Musullular, Bağdatlılara yardım amacıyla Dicle su yolunu 

 
31 İbnü’l Esîr, a.g.e., C.IX, s.106. 
32 Tülay Yürekli, a.g.e., s.196. 
33 İbnü’l Esîr, Atabekiyye, s.84. 
34 İbnü’l Esîr, el-Kâmil, C.XI, s.18. 
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kullanarak erzak maddelerini Bağdat’a kadar ulaştırmışlardı35. Ayn el-

Kayyara’ya giderek bir süre dinlenen Atabeg Nureddin, Dicle yoluyla 

Musul’a dönerken vefat etmişti36 

Haberleşme 

Hızla genişleyen coğrafî sınırlar, Haçlılarla ve komşu devletlerle 

yaşanan sıcak gelişmeler Zengileri hızlı bir haberleşme sistemi 

oluşturmaya yöneltmiştir. Ortaçağlarda haberleşme, berîd denilen at 

ve deve kulanan ulaklar, kasıd denilen haberciler ve posta güvercinleri 

aracılığıyla gerçekleştirilirdi37. 

Zengiler daha kuruluşlarından bu yana Berîde önem vermişler ve 

bilhassa dönemin en yaygın haberleşme araçlarından olan posta 

güvercinlerini kullanmışlardır. 

El-Menâsib denilen bu güvercinler Defteru’l Ensâb adı verilen özel bir 

deftere kaydedilirdi. Kuryelik vazifelerinden önce eğitime tabi tutulan 

güvercinler için uzak noktalarda Merâkizü’l Hammâm denilen 

dinlenme yerleri bulunurdu. Bu noktalar genellikle atlı veya develi 

kuryelerin konakladıkları yerlerdi. Büyük kalelerde el-Menâsîblere 

ayrılmış Burc’ul Hammâm denilen kısımlar yer alırdı. Varaku’t tayr 

denilen özel bir kağıda yazılan mesajlar kuşun kanatları arasına 

yerleştirilir ve böylece haberler bir yerden diğerine en kısa zamanda 

ulaşırdı38. 

 
35 Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Ankara,1999, s. 23231. 
36 İbnü’l Esîr, a.g.e., C. XII, s.247. 
37 İbn Şeddâd, el-Alâku’l-Hatîra,C. III/I, s.243. 
38 Coşkun Alptekin, “ Musul Atabeğliği Zamanında Posta Teşkil’atı”, Türklük 
Araştırmaları Dergisi, S.2, İstanbul, 1987, s.17. 
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Atabeg Nureddin Mahmud b. Zengi, posta güvercinlerine büyük önem 

vermiştir. Zamanla ülke sınırlarının genişlemesi, yerler arasındaki 

mesafenin artması, Haçlılarla hem hudud olunması haberleşmenin en 

kısa sürede gerçekleşmesini gerektirmiştir. Çünkü Haçlılar onların 

sınır kalelerine taarruzlarda bulunuyorlar haber Nureddin Mahmud b. 

Zengi’ye ulaşıncaya kadar iş işten geçiyor kale de Haçlıların eline 

geçiyordu. Bu sebeple Atabeg Nureddin Mahmud h. 567/ m. 1172-

1173 yılında Suriye’de el- Hevâdî denilen güvercinler edinmeye 

başlamış ve ülkesinin hemen her yerinde el-Menâsîb güvercinlerinin 

yetiştirilmesi için teşviklerde bulunmuş, onları muhafaza edip 

yetişenlere ücret tahsis ederek bu güvercinlerin ülkesinin her yerinde 

kullanılmasını emretmişti39. Bu usul böylece Nureddin Mahmud b. 

Zengi tarafından Musul’dan Bilad-ı Şam ve Mısır’a taşınmış ve 

dönemin en mühüm haberleşme aracı haline gelmiştir40. 

 

Bu haberleşme metodu Musul ve komşu devletlerde yaygın olarak 

kullanılıyordu. İmadeddin Zengi, Artukoğulları hakimiyetindeki 

Nusaybin’i kuşatınca, Artuklu Timurtaş posta güvercinlerinin 

kanadına bağladığı mesajlarla Mardin’den beş gün içerisinde yardıma 

geleceğini bildirmek istemiş, ancak güvercin Atabeg Zengi’nin 

karşısındaki çadıra düşünce Temürtaş’ın mektubu değiştirilerek beş 

gün içerisinde  yardıma geleceğini bildirmek istemiş, ancak güvercin 

Atabeg Zengi’nin karşısındaki çadıra düşünce Temürtaş’ın mektubu 

değiştirilerek beş gün yerine yirmi gün yazılarak posta güverciniyle 

Nusaybin2e gönderilmişti. Bunun üzerine Nusaybinliler, şehri 
 

39 İbnü’l Esîr, el- Kâmil, C.XI, s.511. 
40 Kalkaşendî, a.g.e., C.II, s. 87. 
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Zengi’ye teslim etmek zorunda kalmışlardı41. Nureddin Mahmud b. 

Zengi’nin oğlu es-Salih için Dımaşk ‘da düzenleyeceği sünnet 

töreninin haber vermek hem de bayram kutlamaları için her tarafa 

güvercinlerle müjdelere uçurulmuştu (h.569/m.1173-1174)42. Posta 

güvercinlerine bu kadar önem veren Atabeg Nureddin Mahmud’un 

ölümü de Haleb’e kısa sürede posta güverciniyle bildirilmişti. 

Posta güvercinleri özellikle savaş dönemlerinde çok öenemli idi. 

Savaş öncesinde yapılan hazırlıklarda bu güvercinlerin 

bulundurulacağı mekanlar belirlenir ve o noktalara gönderilirlerdi. 

Haleb’i ele geçirme emelleri besleyen Selahaddin eyyubi, Haleb 

hâkimi el- Melikü’s-Salih’in hastalandığını haber alınca derhal 

hazırlıklara girişmiş hama güvercinlerinin Haleb’de, Dımaşk 

güvercinlerinin Hama’da ve hımıs’ta, Hımıs güvercinlerinin 

Dımaşk’da bulundurulmasını emretmişti43. Sultan Selahaddin ölünce 

Ahlat hâkimi Begtimur, Musul ve Sincar’a güvercinlerle gönderdiği 

mesajlarla onları Eyyubilere karşı ittifak oluşturmaya çağırmış ve ilk 

cevap Mardin’den gelmişti. H.622/m.1225 yılında Bedreddin 

Lülü’nün oğlu Eminüddin, Musul’da bulunan babasına 2İmadiyye 

kalesini ele geçirdiğini yine bir posta güverciniyle bildirmiş, 

güvercinin getirdiği mektubu okuyan Bedreddin Lülü 2 İmadiyye 

temsilcileriyle anlaşma yapmaktan vazgeçmişti44. 

 
41 İbnü’l esîr, el-Kâmil, C.XI, s.511. 
42 İbn Kesir, a.g.e., C.XII, s.502. 
43 Tülay Yürekli, a.g.e., 199. 
44 İbnü’l Esîr, el- Kâmil,C.XII, s.403,404. 
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Posta güvercinlerinin yanı sıra diğer haberleşme aracıda yetenekli 

ulaklardı. İmadeddin Zengi zamamnında onu bölgedeki gelişmelerden 

günlük olarak haberdar eden kâsıdlar bulunurdu. Kendisi bu yolda 

büyük masraflarda bulunmaktan kaçınmazdı. Gelişmiş haber ağı 

sayesinde komşu hükümdarların özellikle sultanın savaş ve barış 

zamanlarında bütün faaliyetlerden en kısa zamanda haberdar olurdu45. 

Ulaklar devlet erkanı tarafından kullanıldığı gibi büyük tavcirler 

tarafından da kullanılırdı. Tacirler bu yolla müşterilerine ulaşırlardı. 

Bir kurye Bağdat-Musul arasında 24 saatta gidip dönebiliyordu46. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada , Zengiler Döneminde Musul ve çevresindeki 

taşımacılık ve haberleşme hakkında bilgi vermeye çalıştık.  

Taşımacılığı kara taşımacılığı ve nehir taşımacılığı başlıkları altında 

inceledik. Bu dönemde gördük ki oldukça önemli yol güzegahları 

kullanılmıştır. Haberleşme alanında da dönemin tüm Türk 

Devletlerinde olduğu gibi bir haberleşme sistemini kullandıklarını bu 

sistemle birbirlerinden haberdar olduklarını öğrenmiş olduk. 

 

 

 

 

 
45 İbnü’l Esîr, Atabekiyye, s.78.  
46 Ali Mazaherî, a.g.e., s.361. 
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GİRİŞ 

Amû Derya nehri, Hindikuş ve Pamir dağlarının kesiştiği yerde 

“Aksu” nehri adı altında doğar ve batıya doğru ilerleyerek çeşitli 

kollara ayrılır. Güneyde bulunan Kökçesu kolu Belh ve Kunduz 

topraklarından kuzeybatıya döner (Esin, 1991, s. 98). Türklerin 

yurdundan akan bu nehir, Belh topraklarından güneyden kuzeye doğru 

akarak Horasan topraklarından geçer ve  Hârezm topraklarına ulaşır 

(İbn Haldun, 2013, s.140). İslam coğrafyacıları, Hârezm’i batıda Oğuz 

Türklerinin ülkesi, doğuda Mâveraünnehir, güneyde Horasan, kuzeyde 

Türk toprakları ile çevrili bir bölge olarak belirtmiştir.  

Hazar Denizi’nin doğusunda bulunan Amû Derya nehrinin aşağı 

mecrasının her iki tarafında bulunan bölge “Hârezm” olarak 

adlandırılmıştır. Hârezm 13. yüzyılda Aral gölünün güneyinde 

bulunan bölge ve burada yaşayan halk olarak tanımlanmıştır 

(Özaydın, 2002, s.1400; Özaydın, 1997, s.217). Eski çağlardan beri 

Hârezm bölgesinde hüküm süren devlet idarecilerine Farsça 

“Hârezmşah” ünvanı verilmiştir (Kafesoğlu, 2000, s.165).  

Hârezm topraklarında İslamiyet’ten önce 995 yılına kadar Afrigîler, 

995-1017 yılları içerisinde Me’mûnîler, 1017-1041 yılları içerisinde 

Altuntaş ve oğulları, 1097-1231 yılları içerisinde Hârezmşahlar 

hüküm sürmüştür (Merçil, 2006, s.190). Bir Türk devleti olan 

Hârezmşahlar Devleti’nin başkenti Gürgenç (Ürgenc yada Gûrganc) 

şehridir (Özaydın, 2002, s.1400).  

Tuğrul Bey zamanından itibaren Hârezm bölgesinde Selçuklular 

etkisini göstermiştir. Selçuklular ilk sıralar Altuntaşoğulları ile dostça 
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münasebetler kurmuştur. Altuntaşoğulları her yıl Selçukluların 

kışlaması için onlara Hârezm bölgesinde yer tahsis etmiştir (Köymen, 

2016, s. 147).  

Gazneli Sultan Mahmud 1017 yılında Altuntaş el-Hâcib’i, Hârezmşah 

ünvanı ile Hârezm bölgesine tayin etmiş, Altuntaşoğulları 

Dandanakan Savaşı’ndan sonra Cend  emiri Şah Melik tarafından 

Hârezm’den çıkarılmıştır 47.  

Bundan sonra Altuntaşoğulları, Selçuklulara sığınmış fakat 

bekledikleri ilgiyi görememişlerdir. Sultan Alparslan, Mangışlak 

seferinden döndükten sonra bölgenin idaresini oğlu Ayaz’a vermiştir 

(1065). Daha sonra ise Hârezm bölgesinin Alparslan ve Melikşah 

tarafından atanan valiler ile idare edildiği görülmektedir (Taneri, 

1997, s. 228). 

Hârezmşahlar Devleti’nin atası olarak görülen Anûştegin bir Türk 

kölesidir ve Selçuklu emirlerinden Bilge Tegin tarafından satın 

alınarak Selçuklu sarayına getirilir. Zekası ve çalışkanlığı sayesinde 

kısa sürede kendini gösteren Anûştegin merkezden gönderdiği 

vekillerle Hârezm bölgesini idare eder. Daha sonra Sultan Berkyaruk 

devrinde (1094-1104) bölgenin İlkinci b. Koçkar adında bir valinin 

idare ettiği görülmektedir. 1097 yılında bu valinin öldürülmesi ile 

Anûştegin’in oğlu Kutb ed Dîn Muhammed bölgeye Hârezmşah 

olarak tayin edilmiştir. Bu tarih Hârezmşahlar Devleti’nin 

kuruluşunun ilk adımı olarak görülmektedir.  
 

47 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız; Ebu’l Fazl Muhammed B. Hüseyin-i 

Beyhaki, (2019), Târîh-i Beyhaki, Çev.: Necati Lügal, Haz.: Hicabi Kırlangıç,TTK, 
Ankara, s. 643-657. 
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1127 yılında Kutb ed Dîn Muhammed’in vefatı ile Sultan Sencer 

tarafından yerine oğlu Atsız vali tayin edilmiştir. Atsız’ın dönem 

dönem Selçuklu sarayını tanımadığı görülmektedir. Bu nedenle Sultan 

Sencer 1138 yılında ilk Hârezm seferini gerçekleştirmiştir. Atsız, 

Selçuklu ordusu karşısında tutunamayarak, kaçmayı tercih etmiştir. 

Sultan Sencer bölge idaresini yeğeni Süleyman’a bırakmış, fakat 

Süleyman, Atsız’a karşı koyamayarak bölgeyi terk etmek zorunda 

kalmıştır.  

Daha sonra Sultan Sencer’in 1141 yılında Katvan Savaşı’nda 

Karahıtaylar karşısında mağlup olması Atsız’ı bağımsızlık yolunda 

yeniden şevklendirmiştir. Atsız, Selçuklu başkenti Merv ve Nişabur’u 

işgal etmiştir. Bunun üzerine Sultan Sencer Atsız üzerine üç sefer 

düzenlemiş ve Atsız, geri çekilmek zorunda kalmıştır.48 Sultan 

Sencer’in 1153 yılından itibaren üç yıl Oğuzlar tarafından esir 

edilmesi ile Atsız, Horasan’ı ele geçirme çabalarına hız vermiştir. 

Atsız’ın 1156 yılında öldüğü ve yerine oğlu İl-Aslan’ın geçtiği 

görülmektedir (Merçil, 2006, s.190-191). 

Uzun yıllar Gazne ve Selçuklu idaresinde idare edilen bölge 1200-

1220 yıllarında Alâeddin Muhammed Hârezmşah döneminde Ön 

Asya’nın en büyük gücü haline gelmiştir. Bu dönemde, devrin ileri 

gelen devletlerinden Gurlularla mücadele görülmektedir. Muhammed 

Hârezmşah, 1204 yılında Gurluların idaresinde bulunan Herat’ı, 

1206’da Belh, Toharistan, Cuzcan ve Sicistan ve Termiz’i ele 

 
48 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Reşîdüd’-dîn Fazlullah, (2010), Cami’’ü’t Tevârih, 
Selçuklu Devleti,Çev.: Erkan GÖKSU, H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, 
İstanbul, s.168-177. 
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geçirmiştir. Bundan sonra Hârezmşahların büyük bir imparatorluk 

olma yolunda emin adımlarla ilerlediği görülmektedir. Muhammed 

Hârezmşah 1215 yılında Bâmiyan’ı alarak Gazne’yi, daha sonra Gur 

ve Garcistan bölgelerini ele geçirmiştir. Gurlulara son verdikten sonra 

Gazne ve civarının idaresini büyük oğlu geleceğin sultanı Celâleddin 

Hârezmşah’a teslim etmiştir  (Kafesoğlu, 2000, s.165-205).  

Celâleddin Mengübirti Hârezmşah’ın Şahsiyeti Hakkında  

Hârezmşahlar Devleti son hükümdarı olan Celâleddin Mengübirti, 

Alâeddin Muhammed Hârezmşah’ın büyük oğlu ve veliahdıdır. 

Annesi Hintli bir cariye olan Ayçiçek Hatun’dur. Asıl adı Mengübirti 

olup, Celâleddin adı ona devrin geleneklerine göre sonradan 

verilmiştir. İyi bir eğitim gören Mengübirti devrin değerli 

hocalarından ders almıştır (Taneri, 1993, s. 248). Ana dili Türkçe 

olmakla birlikte Farsça’yı çok iyi bilmektedir. 

Doğum tarihine ulaşamadığımız Celâleddin Hârezmşah kaynakların 

verdiği bilgiye göre esmer, kısa boylu ve kilolu olup, ciddi, ağırbaşlı, 

sakin ve güleryüzlü bir kişiliğe sahiptir. En buhranlı zamanlarda bile 

soğukkanlılığını korumasını bilmiştir. Teşkilatçılık kabiliyetine sahip 

olması, cesur olması ve liderlik özellikleri ile Türk tarihine damgasını 

vurmuş şahsiyetlerdendir.  

Gayri Müslim bir devlet olan Moğollar karşısında gösterdiği cesaret, 

Türk-İslam aleminde yankılanarak kahramanlaşmasını sağlamıştır. 

Öyleki en büyük düşmanı olan Cengiz Han ile Sind nehri kıyısında 

verdiği mücadelede yenilenerek Hindistan’a sığınmış (24 Kasım 

1221) olmasına rağmen, Cengiz Han O’nun cesaretini ve üstün 
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gayretini takdir ederek; “böyle bir evlada sahip olan babaya ne mutlu” 

demiştir. 

 Gayri Müslimlere karşı verdiği mücadele Türk hükümdarlarında 

görülen alplik ve gazilik karakterini yansıtmaktadır. Fransız 

oryantalist Claude Cahen, Anadolu Türklerini tehdit etmesine rağmen 

halkın Celâleddin Harzemşah’ı kendilerinden gördüklerini, O’na karşı 

korku ile karışık bir saygı duyduklarını çalışmalarında belirtmiştir.  

Bazı araştırmacılar ise Celâleddin’in kişiliğini ve mücadelelerinini 

babasının aksine maceracı bulmuşlardır. V. V. Barthold’un Moğol 

kaynaklarından edindiği bilgilere göre Celâleddin Harzemşah’ın 

Moğollara karşı mücadelesi Moğolları çok etkilemiş ve tarihte Otrar 

faciası49 olarak geçen mevzuya babası Alâeddin Harzemşah değilde 

kendi neden olmuştur. 

İnşa Divanı Reisi (devletin iç ve dış yazı işlerine bakan, tuğrai) 

Muhammed Nesevi'nin yazdıklarında Celâleddin zalimdir ve halkına 

karşı adil ve merhametli değildir. Bu nedenle halkın bir kısmının 

nefretini de kazanmıştır. Diğer taraftan Nesevi ; "Adaleti severdi. 

Fakat saltanat ve hakimiyetini sarsan, tehlikeye düşüren isyanlarda 

adalet yolundan ayrıldı. Tebaasının saadetini isterdi. Fakat 

zamanında çok karışıklık olduğundan sert davranmaya, zulüm 

yapmaya mecbur kaldı" diye belirtmektedir. Bununla beraber bazı 

 
49 Alâeddin Muhammed Hârezmşah’ın akrabası ve Otrar valisi olan İnalcık, Cengiz 
Han’a bağlı yaklaşık beş yüz suçsuz Müslüman tüccarı öldürerek mallarına el 
koydu. Bunun üzerine Cengiz Han bütün ordusu ile 1219 yılında Otrar’ı daha sonra 
Maveraunnehir bölgesinin hakimiyetini elde etti. Otrar faciası ile başlayan Moğol 
istilası binlerce Müslümanın öldürülmesine, İslam dünyasının harabeye çevrilmesine 
neden olmuştur (Kazvini, 2018, s.395; Özaydın, 2005, s.581). 
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kaynaklarda da Celâleddin’in halkın şikayetlerini dinleyerek 

cevaplandırmaya çalıştığı görülmektedir.  

Kaynaklara göre Celâleddin Hârezmşah’ın dine ve ilme özel önem 

verdiğini görmekteyiz. 1225 yılı Temmuz ayında Tebriz’i ele 

geçirdikten sonra ilk Cuma namazında Hatip hutbede Halife’ye dua 

ederken, ayağa kalkarak dua sonuna kadar ayakta beklemiş, halifelik 

makamına saygısını göstermiştir. Tebriz’de devrin ileri gelen ilim 

adamlarını toplayarak burada bir kürsü kurmuş, bu âlimleri otuz kişiye 

ders vermekle görevlendirmiştir. Aynı zamanda kendiside bu alimlere 

zaman ayırarak bizzat ders almıştır. İlim ve din adamlarını himaye 

ederek sarayda fakihleri (İslam hukuku bilgini) muhafaza etmiş, 

ayrıca devrin usulune uygun olarak sarayda müneccimde (medyum, 

kâhin) bulunmuştur.  

Celâleddin, Tebriz’i almadan önce Azerbaycan atabeyliği olan 

İldenizlilere son verdikten sonra son atabey olan Muzaffereddin 

Özbek’in yaptırmış olduğu köşkü gezmiştir. Çok para harcanarak, 

bahçesi ve manzarası ile çok lüks inşa edilen, bu muhteşem köşk için; 

"Burası tembellerin mekanıdır, bize pek yaramaz" demiştir. Buradan 

Celâleddin’in lüksü ve tembelliği sevmediği anlaşılmaktadır.  

Celâleddin’in keramet sahibi bir insan olduğu da kaynaklarda geçen 

bilgiler arasındadır. Celâleddin Moğollardan kaçarken 

Azerbaycan’dan Doğu Anadolu’nun bugünkü Eleşkirt şehrine gelmiş 

ve burada halkın kuraklık ve sıcaklıktan zorda olduğunu görmüştür. 

Bunun üzerine Celalleddin halkla beraber yağmur duasına çıkar ve 

bizzat duayı idare eder ve ardından geceli güzdüzlü şiddetli yağmurlar 
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başlar. Bunun üzerine Celaledddin’in hatunlarından birinin süt annesi 

şöyle der; 

"Ey hüdavend-i alem! Böyle şiddetli bir yağmur yağdırmakla 

hata ettin; tufan çıkardın. Senin yerinde başka biri olsaydı, 

böyle yapmaz, kafi derecede yağdırırdı". 

 Bunun üzerine Celâleddin de şu şekilde cevap verir; "Bu 

yağmur kudretimin alametidir. Benim kudretim ve himmetim 

hizmetimkilerden hiç birinin himmetiyle kıyaslanamaz". 

Hayatının son yıllarına doğru Celâleddin'in ruhsal çöküntüye girdiği 

görülmektedir. Nesevı'nin kaydettiğine göre Celâleddin Moğol baskısı 

altında moralmen çökmüş, devletinin yok olacağı, ailesinin 

Moğolların eline geçeceği düşüncesi aklı dengesinin bozulmasına 

neden olmuştur (Geyikoğlu, 1996, s.89-97). 

Celâleddin Mengüberti Hârezmşah’ın Tahta Geçişi (1220- 1231).   

Alâeddin Muhammed Hârezmşah’ın 1215 yılında Bâmiyan’ı alarak 

Gazne’yi, daha sonra Gur ve Garcistan bölgelerini ele geçirip, 

Gurlulara son verdikten sonra Gazne ve civarının idaresini büyük oğlu 

geleceğin sultanı Celâleddin Hârezmşah’a teslim ettiğinden yukarıda 

bahsetmiştik. Celâleddin, Gazne merkez olmak üzere Gur, Herat, 

Garcistan ve Sicistan ülkelerine melik olarak tayin edilmiş, vezirliğine 

de Şehâbeddin Alp el-Herevî'yi getirilmiştir (Taneri, 1993, s. 248). 

Celâleddin, Alâeddin Muhammed Hârezmşah’ın en büyük oğlu olup, 

çok yiğit, cesur ve işbilir birisiydi. Bundan dolayı Alâeddin 

Muhammed, Celâleddin’in merkezde kendi yanında bulunmasını 
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uygun gördü ve adı geçen eyaletlerin idaresi için kardeşi Kerber Melik 

görevlendirildi (Cûzcânî, 2020, s.142). Moğol istilasından sonra 

Celâleddin’in Hindistan’dan dönüşüne kadar Kerber Melik başarılı bir 

şekilde bu bölgeyi idare etmiştir. 

Celâleddin, babası tarafından veliaht görülmesine rağmen büyük 

annesi Terken Hatun ordu komutanlıkların çoğuna kendi soyundan 

akrabası olan Kanklı- Kıpçak asıllı Türk emirleri tayin ederek, uygun 

bir ortam hazırlamıştı. Bundan dolayı Terken Hatun'un veliahtlık 

meselesinde söz sahibi olacağı açıktı. Yine Terken Hatun, annesi 

Kanklı bir kadın olan torunu Uzlagşah’ı veliaht tayin ettirmiş ve O’na 

Horasan, Harizm ve  Mazenderan gibi önemli  eyaletlerin idaresini 

vermiştir.  

Diğer taraftan Moğollar 1220 yılında Hârezm'i istila  ettiklerinde 

Alâeddin Muhammed Hârezmşah, Hazar Denizi’nde Abiskan 

adalarına sığınmış, Terken Hatun’da Moğollara esir düşmüştür.  

Alâeddin Muhammed ölümünden birkaç gün önce çocuklarını yanına 

çağırarak, Celâleddin’i veliaht tayin ettiğini vasiyet etmiştir (Taneri, 

1993, s. 248). 

Hârezmşahlar Devleti’inde bir taraftan Cengiz Han zuhur ederken 

diğer taraftan taht mücadelesi kendini göstermiştir. Kutbu’d-din 

Uzlagşah, Calaleddin Mengüberti’ye karşı savaşa hazırlanır (Cûzcânî, 

2020, s.142). Uzlagşah, kendine bağlı Bayagut Kabilesi'nden 7000 

askeri ile Celâleddin’e karşı olan emirlerle anlaşarak onu öldürmek 

için bir komplo hazırlamıştır (Taneri, 1993, s. 248). 
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Bu durumu haber alan Celâleddin, Hârezm’den Şâristan Çölü’ne 

doğru yol almış, oradan Nişabur’a, Horasan Çölü’ne ve Kirman’a 

daha sonra Gazne’ye geçmiştir. Rivayete göre; Celâleddin büyük 

çölde Hızır Aleyhisselam’ı görür. Hızır Aleyhisselam ona meliklik 

müjdesi verir ve hiçbir Müslümanın kanının akıtılmamasında dair 

ondan söz alır. Celâleddin daha sonra Nîmruz, Büst ve Daver 

beldelerine daha sonra Gazne’ye geçmiştir (Cûzcânî, 2020, s.142).  

Diğer taraftan Uzlagşah ve Akşah Moğol baskısı yüzünden Hârezm'i 

terkederken, Moğollarla Nişabur civarında çarpışmak zorunda kaldı. 

Moğollar yenilmek üzereyken yetişen yardımcı kuvvetleri sayesinde 

Uzlagşah ve Akşah şehzadelerini öldürerek, galip geldiler (Taneri, 

1993, s. 248).  

Celâleddin bundan sonra hep Moğollardan kaçmak zorunda kalmıştır. 

Celâleddin Hârezmşah'ın bundan sonraki hayatı Moğollar, Eyyubiler, 

Azerbaycan Atabegleri, Gürcüler ve Türkiye Selçukluları ile mücadele 

halinde geçmiştir (Merçil, 2006, s. 197). 

Celâleddin Mengüberti Hârezmşah ve Cengiz Han Mücadelesi 

1220 yılı sonlarına doğru Hârezm bölgesine gelen Moğollar 

Hârezmşahların başkenti olan Gürgenç’ i kuşattı (Taneri, 1997, s. 

230). Cengiz Han Otrar’ı elde ettikten sonra Tuluy’u Horasan’a, 

Ögedey ve Çağatay’ı Hârezmşahların başkenti olan Gürgenç’e 

gönderdi. İntikam hırsı ile Nişabur’da köpek ve kediler dahi katledildi. 

Merv’de Cüveynî’ye göre 1.300.000, İbnü’l-Esîr’e göre 700.000’den 

fazla insan öldürüldü. Herat ele geçirildi. Daha sonra Tuluy, Tâlekān’ı 
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kuşatmak üzere babası Cengiz Han’a katıldı. Nahşeb, Tirmiz, Belh ele 

geçirildi.  

Cengiz Han uzun süren Gürgenç kuşatması için oğlu Tuluy’u 

ağabeylerine destek olarak gönderdi. Gürgenç hendekleri doldurarak, 

neft ile ateşe verildi. Zanaatkarlar hariç halkın tamamına yakını 

katledildi (Kafalı, 1993, s.368). 

Celâleddin Hârezmşah’da Nişabur'a geçerek, sınır beyleri ve emirlere 

Moğollara karşı kendisine katılması için haber yolladı. Bu sırada 

Moğolların hızla yaklaşması üzerine Zevzen bölgesinde bulunan 

Kahire Kalesi'ne gitti. Kale hazinesinde bulunan altınların bir kısmını 

idaresinde bulunan görevlilere dağıttıktan sonra 1221 yılı Mart ayında 

Gazne'ye geldi. Burada halk tarafından sevinçle karşılandığı 

kaynaklarda geçmektedir (Taneri, 1993, s. 248). 

Gürgenç, Humârtegin adlı bir kumandan tarafından 90.000 kişilik 

ordu ile savunulduysa da 1221 yılı Nisan ayında dört aylık bir 

kuşatmanın ardından Moğol kuvvetlerinin hakimiyetine girdi (Taneri, 

1997, s. 230). Celâleddin Hârezmşah, Moğol ordusunun önünden 

Pervân (bugunkü kuzey Kabil’de bir bölge)’a kadar ilerledi. Bu 

bölgede Moğollara karşı üç zafer elde etti (Cûzcânî, 2020, s.143). 

 Bu zaferlerin haberi Cengiz Han’a ulaşması üzerine Cengiz Han 

Gazne’ye  Kutugu Noyan kumandasında büyük bir ordu gönderdi. 

Celâleddin Hârezmşah, önce galip geldi, fakat savaşta elde edilen 

ganimetlerin paylaşılması sırasında kumandanları arasında 

anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Cengiz Han’ın ordusu yeniden atağa 

geçti. Haberi alan Celâleddin Hârezmşah, Sind nehrini geçerek 
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Hindistan’a sığınmaya çalıştı. Diğer taraftan Cengiz Han, 

Celâleddin’in ordusunu çember içine aldı (26 Kasım 1221).  

Celâleddin ordusunun yetersiz olmasına aldırmadan Moğol ordusunun 

merkezine saldırdı. Savaşı tam kazanmak üzereyken Cengiz Han’ın 

yedekte bekleyen on bin kişilik ordusu devreye girince geri çekilmek 

zorunda kaldı. Celâleddin annesini ve haremini teşkil eden kadınları 

savaş alanından uzaklaştırarak (Özaydın, 2002, s.1417), Peşâvar’a 

çekilmek zorunda kaldı. Sind Nehri kıyısında gerçekleşen savaşta 

Celâleddin kendini nehire attı ve yenilmiş vaziyette Hindistan’a geldi. 

Sultan-ı Sâid Şemsü’d-dünya ve’d-din onu karşılamaya birini 

gönderdi (Cûzcânî, 2020,  s.143).  

Daha sonra Cengiz Han Celâleddin’i yakalatmak için Çağatay 

kumandasında bir ordu göndermiş, ancak başarılı olamamıştır 

(Özaydın, 2002, s.1417). Cengiz Han, 1224 yılında Hârzemşahlar 

bölgesinin tamamını ele geçirdi.  Hârzem bölgesini ve Batı Sibirya’nın 

idaresini oğlu Cuci’ye  bırakarak Moğolistan’a tahtına döndü (Kafalı, 

1993, s.368). 

Hindistan, Irak-ı Acem ve Azerbaycan’da Siyasi Mücadeleler  

Celâleddin Hârzemşah, 1222 yılında Hindistan’da Rana Şatra 

kumandasında bir Hint ordusunun saldırısına uğradı. Bu savaşta Rana 

Şatra öldürülerek, yüklü bir ganimet ve galibiyet elde edildi. Debdaba 

Usakun’un hakimi Kabaca’nın kızı ile siyasi bir evlilik yaptı 

(Özaydın, 2002, s.1417; Taneri, 1993, s. 249). Daha sonra Lahor’a 

gelerek Delhi Sultanı İltutmuş’tan konaklayabileceği arazi istemiştir. 

İltutmuş, Celâleddin Hârzemşah’ın gücünden ve şöhretinden 
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çekinmesine rağmen diplomatik bir manevra izleyerek, Celâleddin’i 

Kabâce bölgesine yönlendirmiştir. Kabâce’ye yönelen  Hârzemşahlar 

bu bölgeyi haraca bağlamıştır (Ansarı, 2000, s.158).  

Daha sonra Celâleddin Hârzemşah, Kokar bölgesinin hakimi Rai 

Kokar Sangin’in kızı ile siyasi bir evlilik yaptı. Sangin’in büyük 

oğlunu ordusuna alarak ona “Kutluğ Han” unvanını verdi. Delhi 

Sultan’ı Şemsettin İltutmuş ve Kabaca ve Hint hakimleri müttefik 

kurarak Hârzemşahlara karşı birleşti. Bu tehlike karşısında Celâleddin 

Hârzemşah, yerine Cihan Pehlivan’ı tayin ederek Hindistan’dan 

ayrılmak zorunda kaldı. Cihan Pehlivan bir süre bu ittifak karşısında 

direndi, fakat daha sonra bölgeyi terkedek Irak- Acem’e geçmek 

zorunda kaldı (Özaydın, 2002, s.1417; Taneri, 1993, s. 249). 

Celâleddin Hârezmşah, Hindistan’da üç yıl kaldıktan sonra 1224 yılı 

başında buradan ayrılarak Kirman’a gitti. Bölgenin hâkimi Barak 

Hâcib Celâleddin’e bağlılığını bildirdi. Daha sonra sırası ile Fars 

İsfahan Irak-ı Acem50 bölgesine gitti (Merçil, 2006, s. 197; Taneri, 

1997, s. 230). 

Bu dönemde Celâleddin’in kardeşi Gıyaseddin Pirşah, Irak-ı Acem, 

Arrân ve Azerbaycan’da hüküm sürmekteydi. Celâleddin, Fars 

bölgesinde hüküm süren  Salgurlulardan Sa’d b. Zengi’nin kızı ile 

evlenerek siyasi gücünü artırdı.  Kardeşi Gıyaseddin Pirşah’ı Akuta 

denilen yerde mağlup ederek, itaata mecbur etti. Burada yapılan bir 

törenle Hârezmşahların yeni sultanı ilan edildi (Özaydın, 2002, 

 
50 Günümüzde İran sınırları içerisinde bulunan bölge 
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s.1417; Taneri, 1993, s. 249). Atabeg Ebûbekr-i Fars, O’nu misafir 

ederek, kızkardeşini onunla evlendirdi (Cûzcânî, 2020,  s.143).  

Bütün İran’ı hakimiyeti altına alan Celâleddin, Azerbaycan’ı 

topraklarına katmak üzere harekete geçti (Bezer, 2020, s.84). 

Azerbaycan’a geçerek, Meraga’yı ele geçirdi (Özaydın, 2002, s.1417; 

Taneri, 1993, s. 249). Bu sırada Azerbaycan’da Gürcü saldırısı yeni 

püskürtülmüştü. Hârezmşahlar tehlikesi baş gösterdiği zaman Atabek 

Özbek, Tebriz’in idaresini karısı Melike Hatun’a bırakarak kaçtı. 

Celâleddin , Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in kızı olan Melike 

Hatun’un kocasından boş düştüğünü bildirerek, kendi nikahına aldı. 

Bu üzüntü ile Özbek Atabek hastalandı ve kulunç hastalığına 

yakalanarak, Alıncak Kalesi’nde öldü (Kazvini, 2018, s.399; Bezer, 

2020, s.84). Böylece İldenizlilerin kontrolündeki bütün topraklar 

Hârezmşahların eline geçti (Taneri, 1997, s. 230). 

Celâleddin, 1225 yılı Temmuz ayında Tebriz’i ele geçirdikten sonra 

başkent yaptı ve tüm Azerbaycan’a hakim oldu (Özaydın, 2002, 

s.1417; Taneri, 1993, s. 249). Celâleddin Hârezmşah’ın onayı ile 

Atabek Özbek’in tek oğlu sağır ve dilsiz olduğu için “Hamuş” olarak 

adlandırılan, II. Kızılarslan tahta geçtiysede Özbek’in ölümü ile 

hanedan fiilen tarihe karışmış oldu (Bezer, 2020, s.84). 

Gürcülerle Siyasi Mücadeleler 

Celâleddin Hârezmşah, İran ve Azerbaycan’ı itaat altına aldıktan 

sonra Gürcistan seferine çıktı. O’nun seferde olmasını fırsat bilen 

kardeşi Şemsettin Tuğrâi ve Tebriz reisi Nizâmeddin isyan etti. Bu 

haber üzerine Tebriz’e dönen Celâleddin, Nizâmeddin’i öldürttü. 
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Horasan veziri Orhan’ı Gence’ye sefere gönderdi. Orhan Gence, 

Berdea, Beylekan, Şiz, Şenkür ve Arran’ı ele geçirdi.   

Celâleddin Hârezmşah, Gürcülere karşı yeniden harekete geçerek, 

diplomatik yolla üstünlük sağlamaya çalıştı, fakat Gürcüler bunu 

kabul etmedi. 1225 yılı Ağustos ayında Kerbi’de yapılan savaşta 

Gürcüler büyük bir yenilgiye uğradılar. 1226 yılında yeniden 

Gürcistan’a yönelen Celâleddin Hârezmşah, 1227 yılı Nisan ayında 

Tiflis’i kuşatarak ele geçirdi (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 1993, s. 

249).  

Celâleddin Hârezmşah, Gürcüleri yenip, bu bölgenin hakimiyetini 

elde ettikten sonra Rûm ve Şam ordusu ile savaştı, fakat yenildi. Daha 

sonra Şam ordusu ile barış yapmak zorunda kaldı  (Cûzcânî, 2020,  

s.143). Kirman’da Barak Hacib’in ayaklandığını öğrenen Celâleddin 

Hârezmşah, on yedi günde Tiflis’ten Kirman’a geçti. Barak Hacib, 

Celâleddin’in hoşnutluğunu kazanmak için hizmette bulunmayı kabul 

etti (Kazvini, 2018, s.399). 

Celâleddin Hârezmşah, 1227 yılında Kirman dönüşünde Ani ve Kars’ı 

kuşattı fakat bir sonuç alamadı.  1229 yılında Lori şehrini ele geçirdi. 

Bu sırada Gürcüler Alan, Ermeni, Sabir, Kıpçak ve Lazlardan oluşan 

40.000 kişilik bir ordu ile Celâleddin Hârezmşah’a doğru sefere çıktı. 

İki ordu Betak Gölü civarında çarpıştı. Kıpçaklar, Gürcü ordusundan 

ayrıldı ve Celâleddin Hârezmşah, geride kalan Gürcü ittifakını ağır bir 

yenilgiye uğrattı (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 1993, s. 250). 

Celâleddin’in Kıpçaklara ait bayrak ve sancakları görüp, bir adamı ile 

onlara tuz ve ekmek göndererek, Kıpçaklara daha önce 
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Hârezmşahların yaptığı bir iyiliği hatırlattığı ve 20.000 kişilik Kıpçak 

ordusunu tarafına çektiği kaynaklarda yer almaktadır (Keleş, 2019, 

s.16). 

Abbasi Halifesi Nasır- Lidinillah ile Siyasi Mücadeleler 

Alâeddin Muhammed Hârezmşah’ın Abbasi halifesi ile ilişkileri 

oldukça kötüydü 1220 yılnda ölümü ile halife güçlü bir düşmanın 

kurtuldu gibi göründüysede, Celâleddin Hârezmşah’da bu konuda 

babasının siyasetini takip etti. Celâleddin 1225 yılında Bağdat’ın 200 

km yakınına kadar gelerek Halife’ye ve Moğollara karşı cihad ilan 

etti. Halife daha önce Moğol tehlikesi içinde yardıma çağırdığı (1221) 

Eyyûbîler’den el-Melikü’l-Âdil’in oğlu el-Melikü’l-Eşref’i yardıma 

çağırdı. Fakat Eyyûbîler oralı olmadı. Daha sonra Halife, danışmanı 

Şehâbeddin es-Sühreverdî’yi ittifak amacı ile Eyyûbî Hükümdarı el-

Melikü’l-Eşref’e gönderdi (1224) fakat yine bir sonuç alamadı. 

(Haertmann, 2006, s.400). 

Celâleddin Hârezmşah, 1224 yılında Abbasf Halifesi Nasır- Li 

dinillah 'ın hakimiyet alanında bulunan Hüzistan'a gitti. Bir kışı 

burada geçiren Celâleddin halifelik arazisine karşı bir grup asker 

gönderdi. Celâleddin’e bağlı bu kuvvet halifeye bağlı bulunan 

kuvvetleri bozguna uğrattı. Daha sonra Halife’ye Ziyaülmülk'ü elçi 

olarak gönderdi. Celâleddin in niyetlerini bilen Halife elçinin yardım 

çağrısını kabul etmedi. Bunun üzerine Celâleddin Hârezmşah, Tuster 

şehrini ve Basra şehrini kuşattı, fakat bir sonuç elde edemedi. Daha 

sonra Bağdat yakınlarında bulunan Daküka şehrini ve  Bevazfc şehrini 

ele geçirdi. Bunun üzerine Halife Nasır- Lidinillah, Celâleddin’i 
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Irak’tan atmak amacı ile 20.000 kişiden oluşan Kuş Timur 

kumandasında bir orduyu Hârezmşahlar üzerine gönderdi. Bu savaşta 

Hârezmşahlar galip gelmiş ve Kuş Timur ordusu Bağdat civarına 

kadar kovalanmıştır (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 1993, s. 250).  

Azerbaycan’a geri dönen Celâleddin Hârezmşah, yeni halife 

Mustansır ile Ahlat kuşatması sırasında anlaşmaya vardı. Buna göre 

Celâleddin’in adının hutbede okunması kabul edildi, ancak Sultan 

ünvanı yerine Şahinşah ünvanını aldı. Bu durum anlaşmanın geçici 

olduğunu göstermektedir. 

İsmâililer ile Siyasi Mücadeleler  

Celâleddin Hârezmşah’ın İsmâililer ile ilişkileri, 1226 ve 1231 

yıllarında Alamut hâkimi Alâeddin Muhammed dönemine rastlar 

(Şahin Yaşa, 2008, s.53). Celâleddin Hârezmşah döneminde Nizârî 

İsmâililer önemli meselelerden biriydi. Cüveynî’ye göre Moğollar 

daha Ceyhun Nehri’ni geçmemişken ve batıya doğru ilerlerken, 

İsmâili Celâleddin Hasan, Cengiz Han’a elçi göndererek ona itaatıni 

bildirmiştir. Aynı şekilde Nesevî de bu bilgiyi onaylamıştır. 

İsmâililerin, Celâleddin Hârezmşah Hindistan’dan dönüşüne kadar 

Moğollara karşı ılımlı bir politika izleyerek, topraklarını genişletmeye 

çalıştığı görülmektedir. Moğolların yarattığı kargaşa ortamını kendi 

lehlerine kullanarak, Kuhistan bölgesinde yetmiş civarında kaleye, 

daha sonra Damgan bölgesine hâkim oldukları, propaganda 

faaliyetleriyle de Rey civarına yönelik girişimlerde bulundukları 

görülmektedir.  
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Hârezmşahların Irak bölgesinde hâkimiyet kurmaya başlamasıyla 

beraber, İsmâililerle ilişkiler hız kazandı.  Reşideddin’in kaydına göre 

bu dönemde Celâleddin Hasan, Celâleddin’e bir iki yıl destek verdi. 

Ancak daha sonra İsmâililerin, Moğollar karşısındaki çaresizliğinden 

dolayı bu ılımlı siyasete yüz çevirdikleri görülmektedir. 
 

 Celâleddin Hârezmşah, Rey şehrinde bulunduğu sırada İsmâilî 

hükümdarı Alâeddin, O’na bir elçi göndererek Halife’ye ve Moğollara 

karşı yardım teklifinde bulundu. Bu anlaşmaya göre dokuz İsmâilî 

fedaisi Celâleddin Hârezmşah’ın düşmanlarını öldürecekti. Celâleddin 

Hârezmşah devletin ileri gelenleri ile toplanmış ve fikirlerini almıştır. 

Bu yardım karşısında çoğunluk onay vermiş, fakat bu dönemde Irak 

naibi olan Şerifül-mülk’ün itirazı ile durum tersine dönmüştür. 

Şerifül-mülk bu yardım teklifini bir Bâtıni tehlikesi olarak görmüştür. 

Celâleddin Hârezmşah, naibinin düşüncesini haklı bularak fedaileri 

Alamut’a geri göndermiş ve Alâeddin Muhammed’e cevap olarak; 

“bizim dostluğumuzda düşmanlığımızda Alâeddin’e gizli değildir. 

Eğer onun böyle bir şüphesi varsa bizi yanında düşünmesin” demiştir. 

Bundan sonra İsmâililerle gergin ilişkiler devam etti (Coşkun, 2020, 

s.114-115).  

1227 yılında Celâleddin Hârezmşah, İsmâili tüccarları ile bir Moğol 

elçisinin Bağdat yolunu geçtiğini haber aldı. Bunun üzerine 

Azerbaycan veziri Şerefü’l- Mülk’e Suriye’ye giden kervanların 

soruşturulması emrini verir ve vezirine mektubunda şunları yazar:  

“Suriye’ye giden veya Rum’dan gelip İsmâililer tarafına giden 

kervanları durdurunuz. Moğollar tarafından gönderilmiş kimseleri ele 
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geçirirseniz, bunları alıkoyunuz ve gereğini yapmak için bize 

bildiriniz.”  

Celâleddin Hârezmşah, burada Moğollar ile halifenin olumlu 

ilişkilerini açığa çıkartmaya çalışmış, fakat kesin bir delil 

sunamamıştır. Şerefü’l- Mülk, yetmiş kişilik İsmâili kafilesini 

yakalayarak, öldürttü ve mallarına el koydu. Bunun üzerine Alamut 

hakimi Alâeddin, Celâleddin’e Şerefü’l- Mülk’ü şikayet etti (Şahin 

Yaşa, 2008, s. 53). Celâleddin Hârzemşah’da Şerefü’l- Mülk’ü bu 

davranışından ötürü kınadı ve el koyduğu malları geri vermesini 

bildirdi. Dağıtılan malların tedariki içinde Hâcib Tutak b. İnanç’ı 

görevlendirdi. Hâcib Tutak, on Arap atını ve otuz bin dinarı elçilik 

heyetine sundu, özür dileyerek geri kalan malların verilemeyeceğini 

bildirdi. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra da Celâleddin 

Hârzemşah’ın kardeşi Gıyaseddin’in Alamut kalesine sığındığı 

görülmektedir (Coşkun, 2020, s.116). 

Bu dönemde Celâleddin’in Horasan veziri Orhan’ın bir kumandanı, 

İsmâililere bağlı Kuhistan şehirlerinden Kain ve Tun şehirlerini 

yağmaladı. İsmâililerin elçisi Kemal, Celâleddin Harzemşah’a veziri 

Orhan’ı şikayet etti ve daha sonra da fedailerine öldürttü. Bu olay 

sonucunda İsmâililer ile ortam daha da gerildi. İsmâililer topraklarına 

olan akınların durdurulmasını talep ederken, Celâleddin ise Moğol 

istilası ile savunmasız kalan Damgan’ın geri verilmesini istedi. (Şahin 

Yaşa, 2008, s. 53). 

Damgan, İsmâililere kalmakla birlikte bunun için Harzemşahlara yıllık 

otuz bin dinar vergi ödemek zorunda kaldılar. Moğolların Irak’a 
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gelişinden sonra İsmâililer düşmanlıklarını açıktan açığa sürdürdü. 

Atabeg Özbeg’in oğlu Hamuş Bey’de İsmâili hükümdarı Alâeddin’e 

sığındı. İsmâililer Hârezmşahların düşmanlarıyla gizli ilişkiler kuran 

ve Alamut, Celâleddin Harzemşah’ın yanından kaçanların sığındığı bir 

yer hâline geldi (Coşkun, 2020, s.116). 

Bundan sonra ikili arasındaki ilişkilerin daha da gerildiği 

görülmektedir. Celâleddin, Gıyaseddin Pirşah’ın teslimini istedi fakat 

reddedildi. İsmâililer vergilerini ödemedi. Celâleddin, her fırsatta 

İsmâili topraklarına saldırdı. Daha sonra veziri Nesevi’yi elçi 

göndererek artık hutbelerin kendi adına okunmasını istedi. Varılan 

anlaşma sonucunda İsmâililer vergisini vermeye devam edecek, fakat 

hutbeyi Celâleddin adına okumayacaklardı. Burada Nesevi’nin, 

Moğollara elçi gönderilip gönderilmediği sorusu geçiştirildi. Bu 

durum Celâleddin’in düşüncelerini ispatlar niteliktedir. Nitekim 

Şerefü’l- Mülk’ün İsmâililerin Moğolları tahrik ve davet eden 

mektubunu yakalaması da Celâleddin’in haklılığını isbatlar niteliktedir 

(Şahin Yaşa, 2008, s. 53). 

Anadolu Selçukluları ile Siyasi Mücadeleler  

Celâleddin Hârezmşah’ın Halife Nasır- Lidinillah’dan sonra Anadolu 

Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad ile de arasının açıldığı 

görülmektedir (Taneri, 1997, 230). Celâleddin Harzemşah’ın 

Merâga’yı aldığı sıralar (1225), Moğol tehlikesine karşı Sultan 

I.Alâeddin Keykubad ile dostça münasebette bulundukları ve 

mektuplaştıkları bilinmektedir. Diğer taraftan Harzemşahları bir 

tehlike olarak gören Sultan I. Alâeddin Keykubad, Eyyûbîlerle dostça 
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münasetler kurmaya çalışmıştır. Bu dönemde Artukoğulları Mısır 

Eyyûbî hükümdarına bağlıdır.  

Celâleddin Harzemşah’ın Gürcistan seferinden sonra elde ettiği 

ganimetlere Hâcib Ali tarafından Ahlat civarında el konuldu. Bunun 

üzerine Celâleddin Harzemşah Ahlat’ı kuşattı fakat bir sonuç elde 

edemedi ve Tuğtab’a döndü. Tuğtab’da Sultan I. Alâeddin Keykubad 

ile aralarının açıldığı görülmektedir (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 

1993, s. 250). Celâleddin Hârzemşah, Eşref’in hakimiyetinde bulunan 

Ahlat’ı 1230 yılında aldı. Bunun üzerine Eşref ve Sultan I. Alâeddin 

Keykubad, Celâleddin Hârzemşah’a karşı ittifak kurdu (Taneri, 1997, 

230). Sultan Alâeddin Keykubad, Celâleddin’e bir mektup 

göndererek, Tiflis’in fethinden vazgeçmesini ve Moğollarla 

anlaşmasını aksi takdirde ona karşı cephe alacağını bildirdi. 

Celâleddin bu önerilere uymadığı gibi I. Alâeddin Keykubad’ın 

elçisini esir aldı (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 1993, s. 250). 

Diğer taraftan Celâleddin Hârzemşah, yardımda bulunmaları için 

Eyyûbîlere beş defa elçi gönderdi. Ayrıca Haçlı kuvvetleri ve Ermeni 

kralından da yardım istedi. Sultanı I. Alâeddin Keykubad ve el-

Melikü’l-Eşref 10.000 kişilik bir orduyla Sivas’a gelerek, Celâleddin 

Hârezmşah’ı Erzincan ile Suşehri arasındaki Yassıçemen’de 

karşıladılar (Sümer, 2002, s.358).  8-10 Ağustos 1230 tarihleri 

arasında yapılan Yassıçemen Savaşı’nda Celâleddin Hârezmşah 

yenildi (Taneri, 1997, 230). 

Celâleddin sayıca üstün düşman ordusu karşısında savaş alanını 

terkederek kaçtı. Hârezmşahlar hazinesi Anadolu Selçukluların eline 
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geçti. Diğer taraftan Moğolların takibinde olan Celâleddin önce 

Gence’ye daha sonra el- Cezire’ye geçti. Aras-Eleşkirt-Malazgirt-

Hani yolunu takip ederek, 1231 yılında Âmid önüne geldi. Moğollarda 

Bargiri-Ahlat yolundan gelerek, Dicle Köprüsü kenarında O’na bir 

baskın düzenlediler (Özaydın, 2002, s.1418; Taneri, 1993, s. 250).  

Bu sırada şaraba düşkünlüğü arttı. Nureddin-i  Münşî onun hakkında 

şöyle dedi; 

“Ey Şah! Şarap içmekten sana ne fayda gelecek? Daima sarhoş 

olmak sana ne kazandıracak? 

Şah sarhoş dünya harap, düşman her yanda,böyle bir ortamda 

başa neyin geleceği gün gibi bellidir.” 

Moğol baskınına sarhoş ve uyumuş olarak yakalanan Celâleddin 

Hârzemşah onların elinden kurtulmayı zar zor başardı (Kazvini, 2018, 

s.399) ve Meyyâfârikīn tarafına kaçtı. Gürcü kaynakları ve Ata Melik 

Cüveynî’ye göre Âmid dağında kurduğu çadırında ava çıkan eşkiyalar 

tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Nesevî’ye göre de 

dağda bir eşkiya tarafından öldürüldü. Türk-İslam tarihinde önemli rol 

oynayan Hârezmşahlar Devleti böylece tarihe karıştı (1231). 

İdaresinde bulunan emîrlerden bazıları Suriye ve el-Cezîre’ye, bazıları 

da Anadolu Selçuklu Devleti’nin hizmetine girmiştir (Özaydın, 2002, 

s.1418; Taneri, 1993, s. 250).  

Yassıçemen Savaşı’nın Türk-İslam Tarihi Bakımından Önemi   

Celâleddin Hârzemşah, Azerbaycan’ı elde ettikten sonra Moğollara 

karşı birlik olmak ve kuvvet bulmak amacı ile Sultan Alâeddin 
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Keykubad ile ilişkilerini sıcak tutmuştu. Alâeddin Keykubad ve 

bölgedeki diğer İslam devletleri Celâleddin’in bölgeye gelmesinden 

rahatsız olsada Hârzemşahları Moğollara karşı tampon bir bölge 

olarak görmüş ve siyasetini bu yönde belirlemiştir.  

Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti ve diğer İslam devletlerinin 

kendisine karşı siyaset değiştirdiği farkeden Celâleddin, üzerindeki 

Moğol baskısının da etkisi ile stratejik öneme sahip olan Ahlat’ı 

kuşatmıştır. Harzemşahların, Yassıçemen Savaşı ile bölgeden 

çekilmesi üzerine Suriye, Anadolu, Irak toprakları doğrudan doğruya 

Moğol saldırısına maruz kalmıştır. Moğollar Doğu Anadolu’yu, 

Eyyubilere bağlı kale ve şehirleri yağmalayarak birçok kültür mirasını 

da tahrip etmişlerdir (Özbek, 2018, s.6-12). 

SONUÇ 

Hârzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celâleddin  Mengübirti, 

Moğolların etkisinin büyük olduğu kargaşa dolu bir dönemde büyük 

başarılar elde etti. Babasının ölümünün ardından devletin ileri 

gelenlerini etrafında toplayarak, yeniden düzen kurmak amacı ile 

Horosan’da faaliyetlerde bulundu. Moğolların takibi ile Gazne’ye 

kadar geldi. Moğollarla Sind Nehri kıyısında yaptığı savaş sonucunda 

Hindistan’a sığınmak zorunda kaldı. Burada yerel hanedanlıklar ve 

Delhi Sultanlığı’na karşı başarı elde etti, Fakat daha sonra Delhi 

hükümdarı İl Tutmuş ve müttefikleri karşısında Hindistan’dan ayrılma 

kararı aldı.  

Kirman ve Isfahan şehrine gelerek kardeşinin kurmuş olduğu idareyi 

kendi hakimiyetine aldı ve Hârzemşahlar Sultanı ilan edildi. 
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Celâleddin, Tebriz şehrini alarak Azerbaycan bölgesinde hakimiyet 

kurdu. Daha sonra Gürcü seferine çıkarak, Tiflis’i ele geçirdi. 

Gürcülere karşı büyük zaferler kazandı. Tüm uyarılara rağmen Ahlat 

bölgesini kuşatması neticesinde, Türkiye Selçukluları ve İslam alemini 

karşısına aldı. Bunun üzerine Yassıçemen Savaşı’nı kaybederek, 

hakimiyet kurduğu alanlarda gücünü yitirdi. Moğolların takibi nedeni 

ile hayatının son yıllarını kaçarak ve saklanarak geçirdi.  

Türk tarihinde siyasi ve kültürel anlamda kalıcı izler bırakan 

Celâleddin Hârzemşah, Türk devletlerininin bütünlük ve süreklilik 

arzettiğine inanarak kendisini Büyük Selçukluların varisi olarak kabul 

etmiştir. Moğollara ve Gürcülere karşı elde ettiği zaferler sayesinde 

Türk-İslam tarihinde İslamiyet’i savunan cesur bir kahraman olarak 

tanındı. Savaş alanlarında hayatı pahasına büyük başarılar elde etti, 

fakat bu başarılarını diplomasiye tam olarak yansıtamaması, 

Celâleddin’in yanlış anlaşılmasına da neden oldu. Diğer taraftan 

Moğol saldırılarına ve Gürcülere karşı verdiği mücadele ona büyük bir 

şöhret kazandırmıştır.  

Moğollara karşı Türk-İslam alemine kalkan olan Celâleddin 

Hârzemşah, Türk tarihinin büyük kumandanlarından askeri bir 

dehadır. Kahramanlıkları ve hayatı ile Doğu edebiyatı ve Türk 

edebiyatında efsaneleşmiştir. Namık Kemal’in yazdığı Celâleddin’in 

hayatı, kişiliği ve kahramanlıklarını anlatan “Celalettin 

Harzemşah” adlı tiyatro oyununun Türk edebiyatında önemli bir yeri 

vardır.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Celalettin_Harzem_%C5%9Eah
https://tr.wikipedia.org/wiki/Celalettin_Harzem_%C5%9Eah
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EKLER 

Ek 1: Celâleddin Harzemşah’ın Moğol ordusundan kaçarken İndus 
Nehri’ni geçişini tasvir eden bir  minyatur  

   

 

(https://tr.wikipedia.orHârezm) 

 

 

https://tr.wikipedia.orharezm/
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Ek 2: Celâleddin Harzemşah’ı  tasvir eden bir minyatür 

 

 

(Taneri, 1993, 249). 
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Ek 3: Celâleddin Harzemşah’ın Cengiz Han’dan kaçışını tasvir eden 
bir  minyatur 

 

(Taneri, 1993, 249). 
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Ek 4: Celâleddin Harzemşah adına basılmış para  

 

(https://tr.wikipedia.orHârezm) 

 

Ek 5: Celâleddin Harzemşah resimli 25, som değerinde Uzbekistan 
Cumhuriyeti madeni para  

 

(https://tr.wikipedia.orHârezm) 

 

 

https://tr.wikipedia.orharezm/
https://tr.wikipedia.orharezm/
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Ek 6: Harzemşahlar Haritası 

 

(Taneri, 1997, s.228). 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca kendisiyle birlikte yeryüzünde her zaman 

yaşamış mikroplar, virüsler, hastalık ve salgınlarla mücadele etmiş 

onlarla yaşamayı öğrenmiştir. Zaman ve mekana bağlı olarak değişen 

hastalık ve salgınlar görüldükleri bölge sınırlarını aşarak kıtalara 

yayılmışlardır. Salgın hastalıklar, canlı vücuduna hızlı ve ani bir 

biçimde birtakım mikrop, bakteri ve virüslerin çeşitli yollarla 

bulaşması sonucu vücudun yapısında birtakım değişikliklere, normal 

olmayan fonksiyonlara neden olur. Belli aralıklarla görülen ve yayılım 

gösteren ciddi bir hastalıktır (Sarıköse, 2013, s.32). Salgınlar 

şiddetine, türüne göre değişebilir. “Belirli bir coğrafyada kısıtlı bir 

çevreyi etkileyen ve belli bir zaman aralığında görülebilen türüne dar 

salgın denilirken, bir başka coğrafyaya, ülkeler arasında taşınması, 

daha fazla insanı etkisi altına almasına andemi denmiştir. Başka 

bölgelere sıçraması sonrasında anormal büyüme ve sayıdaki artışı 

ayırt etmek için epidemi, ülke sınırlarını aşarak kıtalararası yayılma 

durumu ise pandemi ile tanımlanmıştır” (Kılıç,  2004, s.11).  

Salgınlar yayılma gücüyle demografik, ekonomik ve sosyal sonuçlar 

doğurmuş, toplu insan ölümlerine neden olduğu gibi tarihi 

biçimlendirmede önemli etkileri olmuştur. Doğu’dan batı'ya her yerde, 

Eski Dünya'nın tropik kuşağında sıtma, Güneydoğu Asya'nın tropik 

bölgesinde kolera, Tropik Afrika'da sarıhumma bir zamanlar insanları 

kırıp geçirmiş hastalıklardır (Diamond, 2003, s.494). Çiçek hastalığı 

Amerika kıtasını işgal ederek Kızıldereli kültüründe derin politik 

yaraların oluşumuna neden olurken, Sıtma, köle ticaretinin 
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gelişmesine yol açmış (Ayar, 2005, s.1),  Frengi ( Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Özlü ve Çay, 2020; s.1100-1114)  ise cinselliği tehdit etmiştir. 

Siyasi sahada ise insanlık, Veba’nın feodalizmin kalelerini yıkmasına 

ve kapitalizmin doğmasına öncülük ettiğine şahit olmuştur ( Ayar, 

s.1). (Ayrıntılı bilgi için bkz. Karaimamoğlu ve Gümüş, 2020; s.509-

526), 10.yy’a kadar Veba (Ayrıntılı bilgi için bkz. Özlü, Üzüm ve 

Aslan, 2020; s.51-74) ölümle eş anlamlıydı ve dünyanın birçok 

yerinde canlıları kırıp geçiren bu salgınının azaldığı dönemde, en az 

onun kadar öldürücü etkideki Kolera’nın başladığı görülür (Isıs (t.y) 

s.1).  Ani ve hızlı ölümlere yol açan Veba, 19.yy’da yavaş yavaş geri 

çekilip, zaman zaman daha az görülürken tahtını Kolera’ya 

devredecektir. Artık yeni bir yüzyıl ve yeni bir hastalıkla tanışmıştır 

insanlık. 19. Yüzyıl, ekonomik, siyasi alanlarda kırılma başlatırken, 

savaş ve teknolojideki gelişmelerin yanında dünyayı hızlı bir şekilde 

etkisi altına alan salgınların yaşandığı, gelişen ulaşım ve teknolojinin 

bulaşı hızlandırdığı, hastalığa sebep olan etkenlerin araştırıldığı, 

bilimsel bir dizi önlem ve çalışmalarının başladığı bir çağ olacaktır. 

Kolera, epidemik, pandemik bulaşık insan pislikleri ile ağız yolundan 

bulaşan, kuluçka dönemi birkaç saatten bir haftaya kadar değişen, 

şiddetli diyare ve su kaybı sonucu ciddi durumlara yol açan, akut 

başlangıçlı kusma, karın ağrısı ve ishalle ilerleyen Kolera vibriyonu 

denilen mikropların meydana getirdiği en tehlikeli, bulaşıcı 

enfeksiyon hastalıklardan biridir (Dökmeci, 2005, s.383). Yaygın 

olarak kusma ile başlayıp, iştahsızlık, ishal, terleme, baş dönmesi gibi 

etkiler ile seyreder. Fakat elimizdeki Risalede geçen, Tahmis 

gazetesinin İskenderiye muhabirinin, İngiltere Bakan’ına çektiği 
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telgrafında; Salgına yakalanan bazı hastaların, kusma ya da başka bir 

belirti göstermeden 2-3 saat içinde aniden hayatını kaybettiği (Mator, 

1300, s.4), notunu düşmesi, hastalığın sabit bir semptomu ve gelişimi 

olmadığını da göstermiştir.  

Kolera’nın çıkış bölgesinin Hindistan olarak kayıtlara geçtiği, bulaşın 

endemik, epidemik ve hatta pandemik bir hale bürünmesi yine 

Hindistan’ın kalabalık nüfusunun etkisi ile şiddetlenmiş, özellikle 

bölge halkı için kutsal olan Ganj nehri etkinlikleri, gerekli hijyen 

koşullarının sağlanamaması, hastalığın ciddiyetinin kavranmaması, 

ekonomideki istihdam yetersizliği gibi birçok faktör, bulaşı ve 

yayılımı tetiklemiştir. Tüm bu talihsizliklere sahip Hindistan’ın 

demografik grafiğin yüksekliğine zıt iktisadi yapısındaki düşüklüğüne 

ek, savaş koşullarının beslediği ortamın da etkisi ile İngiliz gemileri 

vasıtasıyla Hindistan’dan dünyanın her tarafına yayılmıştır 

(Yaşayanlar, 2018, s.53). Kolerayı kısa sürede tüm dünyaya 

bulaştırma şerefine, bölgeyi sömürge olarak kullanan İngiltere nail 

olmuştur. Bir ada ülkesi olan İngiltere’nin buhar gücü ile başlattığı 

Endüstri devriminin kazanımları ve uzakları yakın eden buharlı 

gemileri ile artık kıtalar birbirine daha yakındı. Yayılımın nedeni ve 

hızı konusu netleşmiştir ki, Kolera’nın bir şehirden başka bir şehire 

geçip bulaşması için gerekli olan süre hiçbir zaman iki şehri 

birbirlerine bağlayan süreden uzun ve mesafeden kısa olamaz. Kolera, 

bir şimendifer yahud vapurdan evvel gelemezdi. 

Ortadoğu’da salgının etkileri 1845 yılında İran’ın Meşhed ve 1846’da 

Tahran kentlerinde görülmüştür. Hacılar vasıtasıyla, Mekke 
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Medine’ye geçip Mısır ve İstanbul’a ulaşmıştır. Aynı yıl güneyde 

yayılmaya devam ederek Bağdat’ta çok sayıda kişinin ölümüne neden 

olmuş, daha sonra Bakü üzerinden Rusya’yı istila eden Kolera Avrupa 

sınırlarına kadar ulaşmıştır (Ayar, s.9-10). 

Coğrafi konumu itibari ile Asya ve Avrupa arasında kavşak noktası 

oluşturması, Ortadoğu’ya sınırları ile kıyı ve limanlarının işlek ve 

gelişmiş olduğu Osmanlı topraklarına, Mısır üzerinden deniz yoluyla, 

başta İstanbul olmak üzere hemen hemen her bölgesine sirayet etmiş, 

yaklaşık 40 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştur (Şimşek, 

2015, s.2).  Arapların maraz-ı esved, Osmanlılar ise kara sarılık, 

maraz-ı cedid (Yılmaz, 2017, s.7),  illet-i kolera, illet-i maraz (Ak, 

2011, s.1-2), diye tanımladığı bu hastalık Osmanlı coğrafyasında, belli 

aralıklarla 1830, 1848, 1865, 1874, 1910, 1917 yıllarında görülmüştür 

(Sarısakal, (t.y) s.3). Bazı kaynaklar ilk vakanın 1831’de İstanbul 

şehrinde görüldüğünü (Isıs,  s.2) ifade etse de daha erken tarihe de 

çekildiği verilen tarihin 1822 yılı olduğuna da rastlanır (Ak, s.5). 

Kolera’nın Osmanlı sınırlarına ulaşması ile birlikte, salgının 

yayılmasına karşı önlem alma girişimleri hız kazanmıştır (Özlü, 2017, 

s.421). Salgınlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı verilen mücadelenin en 

önemli sacayağı, örgütlü ve denetimli oluşturulan karantinalarla 

beraber, limanlardaki tahaffuzhaneler ve gemiler için istenen 

patenteler51 olmuştur. Koleranın görüldüğü yerlerde (Özlü ve Üzüm, 

 
51Patente: Gemilerin elinde bulundurması gereken belgesi. Bu belge geldikleri 
limanın ve gemide bulunanların sağlık durumu hakkında bilgi verir. Üç türü olan bu 
begelerden birincisi, insan ve ortak mahal ve eşya ile gelen, herşeyi kapsayan Ham 
Patente, ikinicisi, şüpheli ya da karantina uygulanmayan bölgelerden gelmiş Şüpheli 
Patente, üçüncüsü, her türlü şüpheden ve hastalıklardan uzak olan memleketlerden 
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2020,: s. 21-33)  ve  (Özlü ve Tiryaki, 2020; s.35-49) yapılacak ilk iş 

bölgeyi ve hastaları karantinaya almaktı. 

Karantina İtalyanca quaranto kırk gün anlamına gelir (Karaimamoğlu, 

2020, s.727) Hastalığın bulaştığı bölgeleri ve canlıları tecrit etmede 

kullanılır (Bulmuş, 2012, s.50) Sadece hastalığın görüldüğü yeri 

koruma altına almakla sınırlı kalmayan karantina usulünde zaman 

zaman da hastalar için özel alanların tahsis edildiği görülür. Özellikle 

Veremle mücadele edilirken, Sakız Adası’nın hastalara ayrılması, ya 

da Kütahya’da rakımın bin metreden fazla olduğu Çamlıca Ormanlık 

alana 30-40 yataklı bir hastanenin yapıldığı, hem su kaynağının hem 

de havanın temizliğinden faydalanmak için hastaların ayrıştırıldığı 

yöntemler de görülür (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ziyanak ve Özlü, 2020, 

s.555). Yine bu amaçla 19. Yy’ın sonlarında “Ayasofya Cami’nin 

salgın sürecinde tecrithâne olarak kullanıldığı bilinmektedir” (Mator, 

s.62). 

Daha çok tahaffuzhane uygulamaları askeri alanlarda ve ticaretin atar 

damarı olan limanlarda birtakım ticari kayıp endişesi sebepli engel ve 

itirazlarına rağmen faaliyete girerken, gündelik hayatta toplumun geri 

kalan kesimlerinde pratiğinin yapılması o kadar da hızlı ve kolay 

olmamıştır. Tecrit’e karşı beklenmedik sosyal tepkilerin peyda olması 

19. Yüzyıl için şaşırtıcı bir olay değildi. Çünkü ilk defa salgınla 

karşılaşmayan halk kitleleri, yakın zamana kadar Veba’ya karşı ilginç 

yaklaşımlar sergilemiş, hastalıkla artan ölümleri bir doğa olayı imiş 

 

gelen şeyleri kapsayan Temiz Patentedir. Şüpheli veya Ham patentli gelen şeyler 
üzerinde karantinanın en sert ve şiddetli şekli uygulanırdı.( elimizdeki risalede 
teferruatlı anlatılmıştır). 



416 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

gibi, mevsim değişikliği normalinde karşılarken karantina-tecride 

ciddi bir direniş sergilemişlerdir. Salgınlara yaklaşım dünya genelinde 

ve Osmanlı özelinde Müslim-Gayrimüslim tebaa arasında farklılık 

göstermiştir. Cüzzam (Ayrıntılı bilgi için bkz. Özlü, 2018, s.165-180) 

ve Veba gibi salgınlarda yaşanan ölümleri, Bizans dönemi 

İstanbulluları, Tanrı’nın gazabı olarak görüyor, hastalıklı kişinin 

lanetlenmiş olduğu düşünülerek olabildiğince toplumdan 

dışlanıyorken (Özdemir, 2005, s.17), Müslüman toplumlarda ise, 

Allah’ın günahkâr kullarını cezalandırdığı, bir tür terbiye zamanı 

yaşadıklarını, bu sebeple de bundan kaçınmanın, korunmanın bir tür 

kadere karşı gelmek demek olduğu düşünülüyor, Allah’a küfretmekle 

eş tutuluyordu (Uludağ, 1938, s.445). Tüm bu baskın ve yaygın 

inanışlar İmparatorluk sınırları dahilinde yaşayan müslüm-

gayrimüslim halk tarafından karantinanın dine uygun olup olmadığı 

tartışmalarını her zaman gündeminde taze ve tatsız biçimde tutmuştur.  

Özellikle salgınla beraber telaffuz edilen karantina uygulamaları, 

İslam coğrafyası toplumları ve Osmanlı da dahil olmak üzere ciddi 

direniş ve sorunlarla sekteye uğramıştır. Ekonomik anlamda temel 

ihtiyaçlarına ulaşmada sıkıntılar yaşayan halkta huzursuzluklar baş 

göstermeye başlamıştı. Ekonomik çıkarları zedelenen tüccar ve 

esnafların hıncına, dini hassasiyetleri olan kesimlerin, Karantina’nın 

Hacıların toplanmasına engel olmak isteyen Avrupa’nın bir oyunu 

olduğu düşüncesi eklenmiştir. Şeriatın buyurduğu, mahrem yerlerin 

gizliliği konusunun gayrimüslim doktoralar tarafından muayene 

esnasında ihlal ediliyor oluşu kadın hastaların tedavisinde sıkıntılara 

neden oluyordu (Yıldırım, 2006, s.18-26). Özellikle Osmanlı’da 
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karantina uygulamaları için uzmanların olmayışı Avusturya’dan 

uzman doktor ithali gereğini doğurmuştur. Bu   (Sarıyıldız, (t.y) 

s.464), Tedavi merkezlerinde görev alan gayrimüslim hekimlerin 

halkın değer ve hassasiyetlerini önemsemeyen tavırları da bazı 

karantina merkezlerin basılması ve doktorların öldürülmesiyle patlak 

vermiştir. Benzer tepkiler Avrupa’da İngiltere ve Fransa’da da 

görülmüş, işini kaybetnekten korkan işçi yürüyüşleri ve hastane 

eylemleri halk isyanlara dönüşmüştür. Cenazelerin dini ritüeller, 

törenler yapılmadan gömülmesi, ölülerin muayene edilmesi, eşya ve 

yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi (Yıldırım, s.26), gibi gündelik 

hayattaki rutinlerin değişmesi, toplum psikolojisinde huzursuz 

hareketlenmelere, Osmanlı ulema sınıfı içinde de tartışmaların 

beraberinde getirdiği çelişkilere yol açmıştır. Hanefi Müftü 

karantinanın, şeriat açısıdan uygun ve uygulanabilir olduğunu ifade 

ederken, Maliki Müderris ise Karantinayı Tanrı’nın kaza ve 

kaderinden kaçmaya çalışmak olarak yorumlamıştır (Özdemir, s.13). 

II. Mahmut öncüsü olduğu yenileşme hareketlerinin zarar görmemesi 

için halkı küstürmeden, tepki çekmeden kazanmak gerçeğini fark 

etmiş, bu yolda atılacak adımları iyi hesap ederek basını da 

kullanmıştır (Yıldırım, s.18). Çünkü süreç göz önüne alındığında 

devletin Tanzimat’ı yaşadığı ve yapılan her yeniliğe karşı gerici 

ayaklanmalar her fırsatta su yüzüne çıkması işleri oldukça 

zorlaştırıyordu.  

Elbette bu yaklaşımlar arka planında farklı sosyolojik, siyasal hatta 

ekonomik kaygıları barındırır. Bu endişe, panik, belirsiz atmosferin 

beraberinde getirdiği zorluğu, bugün etüt etmek biraz daha kolaydır. 
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19. yy’ı izleyen 20.yy da dahil 1.Dünya Savaşı sonrasında yaşanan 

İspanyol gribi, akut solunum sendromu şeklinde ortaya çıkan, Kuş 

Gribi, Domuz Gribi, Orta ve Batı Afrika’da Ebola, yakın zamanlara 

kadar AIDS, ve 21.yy’ın bugünlerinde SARS, COVID-19, insanlığın 

virüsler ve salgınlar tarafından hala tehdit ettiğine şahit olmaktadır. 

Dünya üzerinde ciddi sayıda artan ölümlerin devam ettiği bugünlerde 

COVID-19 salgını için çeşitli fikirler, tezler öne sürülürken, virüsün 

gelişmi anlaşılmaya çalışılırken hastalığın tespitinin testini yapmaktan 

kaçınan ve aşıya tereddütle yaklaşan modern dünya insanının yaşadığı 

bu çıkmazla kıyaslandığında, 19.yy insanın, bilgi düzeyi ve toplumun 

gelişmişliği de göz önüne tutulduğunda hastalığa, karantinaya tepkiler 

anlaşılabilir bir hal almaktadır. 

Tüm tepki ve direnişlere rağmen Osmanlı’da karantina uygulaması, 

İstanbul’da yaşanan ilk Kolera salgını sırasında 1831’de kurulmuştur. 

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi halkı bilgilendirmek için Kolera 

Risalesi adında bir rapor hazırlamıştır. Yaklaşık 4 bin adet olarak 

basılan (Ardıç, 2019, s.307) bu eser ücretsiz olarak dağıtılmıştır 

(Sarıyıldız, s.4). Rapordaki önerisiyle (1774-1834) Karadeniz’den 

üzerinden gelen gemiler için ilk karantina uygulanmıştır (Yıldırım, 

s.18-20). Karadeniz’den gelen gemiler İstinye’de, Akdeniz’den gelen 

gemiler Büyük Limanda on günlük karantinaya alınmıştır (Şimşek, 

2015, s.2). 1835 yılında Çanakkale’de çok daha kapsamlı bir karantina 

kurulduğu görülür, 1838’de ise II. Mahmut’un isteğiyle Meclis-i 

Meşveret toplanarak çalışmalar hızlandırılarak karantina meclisinin 

kurulmasını kararlaştırılmış (Sarıyıldız, 1994, s.3), karantinanın tıbbi 

gereklilikleri dini açıdan ele alınmış, şeriata uygunluğunu beyan 
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etmek, için resmi olarak Karantina Meclisi’nin kuruluşu Takvîm-i 

Vekāyi‘nin, Nisan 1838 sayısında ilân edilmiştir (Yıldırım, s.18). 

Karantinalar devlet eli ve önderliğinde oluşturulup önemi ve 

gerekliliği bilgisi halka iletilerek, toplumda bilinç oluşturma, 

salgından korunma anlaşılır, karatinalar alıştırılabilir bir duruma 

kavuşturulmuş, tahaffuzhaneler örgütlü bir biçimde uygulamaya 

konulmuştur. 

Salgın’ın kontrolden çıktığı, önlenemez bir hale geldiği noktada, 

teknoloji ve bilimin elverdiği ölçüde çalışan bakteri uzmanları, 

hekimler çalışmalarını daha hızlı ve kısa sürede sonuç alma yönünde 

yoğunlaştırırken bu bilinç oluşturma yönteminin de bilimsel 

ilerlemelere faydalı olması için salgını kontrolsüz bir biçimde yayan 

halka ulaşmayı hedeflemişlerdir.  Salgın üzerine yapılan ortaya atılan 

tartışmalar, tezler, teorilerin pratiğe geçmesi ve olumlu sonuç almak 

için birkaç koldan işe girişmek gereği duyulmuş ve her alanda 

sorumluluk, görev paylaşımı ihtiyacı doğmuştur. Bu görev-görevliler 

zincirinde her birim için ayrıca bilgilendirici metinler, risaleller ele 

alınmıştır. Özellikle karantinaların kurulması kararının ardından 

uygulamaya itiraz ve direnmelere karşı karantina memur-askerlerine 

silah kullanabilme yetkisinin verilmesi, uymayanların kürek cezasına 

çarptırılması, görevini hakkıyla yerine getirmeyen memurların ömür 

boyu hapse mahkum edilmeleri gibi kolluk kuvvetlerini de ilgilendiren 

Ceraim-i Sıhhıye Kanunlarını maddeler halinde işleyen yayınlar da 

yapılmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Kara ve Bakırcı, 2020, s.126.). 

Hem böyle bir ihtiyacın karşılanması hem de bu noktada halkı ikna 

edip güven kazanmanın müslüman hekimler eliyle gerçekleşmesinin 
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daha etkili olacağı düşünülmüş olmalı ki, 1882-1883 aralığında, 

dönemin Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahânede Hıfzısıhhat 

Muallimi ve Maârif Nezâret-i Celilesi Memurlarından, Doktor İlyas 

Mator öncülüğünde “Kolera Risalesi” adıyla bir rapor kaleme 

alınmıştır. Bu Risale, Osmanlı arşivi tasniflerinden tespit edilmiş 

olmayıp, özel bir vakıf kütüphanenin el yazma eserleri bölümünde 

bulunmuştur. Çalışmamızı oluşturan bu eser, eğitsel amacı güden bir 

grup uzman doktorun ortak yürüttüğü, Kolera’yı tanımladığı, ve 

hastalığın belirtileri, nedenleri, seyri, tedavi yöntemleri, karantinanın 

gerekliliğinin önemi, teori ve pratikleri ile salgından korunmak için 

alınması gerekli önlemler özenle ve önemle işlenmiş, hastalar için 

perhiz listesi örneği hazırlanmıştır. Risalede bölümler incelenirken ilk  

Sürveyans52 (Seçkin, ve Akalin, s. 135. 2008) örnekleri satır 

aralarından okunur. Özetle hastalığa yol açan etkenlerin sebepleri-

çözümleriyle listelenmiş, hükümet ve belediyelerin alması gereken 

sorumluluklar için özel başlıklar açılmıştır. Bu haliyle, sadece 

hastalığın İstanbul özelindeki seyri göstermesi değil, halk sağlığı 

tarihinin gelişiminin izleri açısından mühim ipuçları da barındırır. 

Tüm bu sorunlu dönemde çözüm odaklı yaklaşımı takip eden uzman 

 
52 Sürveyans: Günümüzde hastalıkların kontrol ve önlenmesi amacıyla temel 
epidemiyolojisi ve doğal seyrinin tanımlanması, girişimler için öncelikli risk 
faktörlerinin belirlenmesi ve hastalık önleme ve kontrol programlarının 
değerlendirilmesi, halk sağlığı açısından önceliklerin belirlenmesi ve gelecekteki 
sağlık gereksinimleri ve eğilimleri belirleyerek sağlık hizmetini planlamak gibi pek 
çok alanda kullanılmaktadır. Bilinen en eski Sürveyans örneğine ilk olarak 16. ve 
17. Yy’da Londra’da Veba salgını sırasında rastlanır. Başlangıçta sarı humma, 
çiçek gibi büyük salgınlara yol açan bulaşıcılığı yüksek hastalıkların izlenmesinde 
ve bireylerin izolasyonunda kullanılan sürveyans uygulamaları, Alexander 
Langmuir’un bu alandaki çalışmalarından sonra bireysel zeminden toplumsal 
zemine kaymıştır. 
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bir doktor grubunun, yine Uzman Doktor İlyas Mator öncülüğünde 

böyle bir risalenin kaleme alınması ile salgınla mücadelede, kamu 

bilinci oluşturma niyeti net bir biçimde görülmektedir. Bu sebeple 

halkın anlayabileceği oldukça sade ve günlük bir dil tercih edildiği 

dikkati çeker. Risale günümüz türkçesine çevrilirken özü olabildiği 

kadar korunmaya çalışılmıştır.  

Kolera'nın Tarifi ve Kaynağı 

Kolera’nın Hindistandaki Ganj nehri kıyılarında görüldüğü ve buradan 

yayıldığı artık bilinmektedir. Salgının sebepleri genel olarak sıcak 

iklim ve buralarda oluşmuş bataklıktan yükselen buhar ve bundan 

kaynaklı her türlü kötü, çürük ve kirli hava gibi faktörlerdir. 

Birdenbire ortaya çıkan bu salgının etkisi ile kişide ani başlayan 

birçok rahatsızlık belirtisi görülür. İlk belirti kusma ve sonrasında 

hastanın baygınlık geçirmesidir. Fakat bazen, salgın başlamadan önce, 

iştahsızlık bazen de ishal, terleme, ağırlık, yavaşlık ve baş dönmesi 

gibi hastalığın ilk sinyallerini görülebilir. Kolera’da ishalin başlaması 

her ne kadar tek ve sabit bir belirti olmasa da vakaların çoğunda böyle 

bir başlangıç seyredilmektedir. Fakat bu belirtisi görülmeden de 

hastalık seyredebilir. Örneğin, Tamis Gazetesi’nin İskenderiye’deki 

muhabiri Doktor M.’nin İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Granona’ya 

attığı telgrafın mesajında, salgına yakalananların bir kısmının kusma 

belirtisi göstermeden 2-3 saat içinde öldüklerini yazmıştır. 
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Kolera’nın Türleri 

Kolera’nın ismi şimdiye kadar halk arasında üç şekilde bilinmektedir.  

Birincisi Veba-i ya da, Asya ve Hind Kolerasıdır. Bunlardan en 

ürkütücü olan ve daha sık karşılaşılanı Hind Kolerası’dır. Bu türe, 

daha çok diğer memleketlere Doğu’dan bulaştığından Hini Kolerası 

ismi verilmiş, 1830, 1837, 1848,1851,1852, 1855, 1865, 1875 ve 1883 

senelerinde aralıklarla etkisini göstermiştir.  

İkincisi, başka ve Basit Koleradır. Bu türdeki kolera yaz mevsiminin 

sıcaklarında yemeklerin bozulmasından ya da yüksek dereceye 

alınmasından dolayı ortaya çıkan türüdür. Genellikle perhiz 

uygulaması, afyon kullanımı gibi ilaçlarla tedavi edilebilen bir türdür. 

Üçüncüsü, çocuklarda ince bağırsak iltihabından kaynaklanan tehlikeli 

birtakım belirtiler ile ortaya çıkan ishaldir ki ona Etfal Kolerası 

denilir.Kolera’nın genel olarak 2 türü yaşanmıştır. 1.türdeki salgının 

ilk belirtisi,genel olarak şiddetle başlayan ve artarak devam eden 

kusma nöbetidir. Çoğunlukla görülen şiddetli susuzluk hissi, ki bu 

durumun görülmediği pek nadirdir, el ve ayaklarda, baldırda başlayan 

büyük bir acı hissi vücudun tümüne yayılır. Vücutta başlayan 

titreme,el ve ayak parmaklarının birbirinden ayrılarak büküldüğü 

görülür. Nabız duyulmaz dereceye ulaşır. El-ayaklar ile beraber tüm 

vücut soğumaya başlar. Cilt mavimtrak, tırnak mor, siyahımtırak bir 

renge dönüşür ve parmakların derisi buruşmaya başlar. Soğuyan 

beden kütlesinde normalden fazla küçülme gözlenir. Hastanın nefesi, 

kesik, zayıf ve soğuktur. Soğumanın etkisi ile bedenin bazı kısımları, 

burnu kangren olur. Gözde bazen kan lekeleri görülür ve çukurlaşır. 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 423 

 

Daha sonra tüm vücutta terleme başlar ve hastanın ölümü gerçekleşir. 

Bazen bu durumların hiçbiri görülmeyip, hastanın kusması da tek 

belirti olabilir. İkinci Türünde, hastada gözle görülür derecede kilo 

kaybı, vücudunun ağır ağır ısındığı, nabzın artmaya başladığı görülür. 

Nabzın normale dönmesiyle beniz de normale döner ve gözlerde 

canlanır. Susuzluk ve karında sancılar hissedilir. Kusma kesilir, ishal 

azalır ise, bu hasta için umudun olduğunu gösterir. Böylece bir sonraki 

evreye geçiş, yani iyileşmeye başlanır. Fakat bu evreye geçişin hızı 

çok ani ve şiddetli olur ise kan ile ilgili problemler yaşanır. Ve kanda 

iltihabatın oluşmasına bağlı akciğerin zarar gördüğü örneklerle 

karşılaşılmıştır. Hastalığın son günlerine doğru bazen bilincin açılıp 

kapandığı ve burun kanamalarının yaşandığı görülür. 

Salgın’ın vücudun tümüne yayılma süresi bir ile üç gün arasında 

gerçekleştiği ve birkaç saat içinde ani ölümlere neden olduğu gibi, tam 

tersi, bu sürenin, kırk belki elli gün kadar da uzayabildiği 

görülür.Hastanın toparlanması, vücutta oluşan zararların giderilmesi, 

uzun bir zamanı alacaktır. Bu süreci atlatma eşiği geçmiş olduğu halde 

bile hastada, iştahsızlık, zayıflık, doktor müdahalesi gerektirecek 

derecede uykusuzluk ve uykusuzluktan kaynaklı psikolojik etkiler, 

asabi ve sinirlilik halleri görülebilir. Bu hastalık,sürekli nüksetmeye 

meyilli olduğundan tekrar etme riskini ortadan kaldırmak için verilen 

sağlık tedbirleri eksiksiz şekilde uygulanmalıdır.  

KOLERAYA DAİR MUTALAT-I TIBBIYE-İ İLMİYE 

Hastalığa bazı bölgelerde salgına hiç rastlanmasının sebebi henüz 

bilinmiyor olsa da şurası tıbben anlaşılmıştır ki, içilecek suları lağım 
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sularına bulaşmamış, arındırılmış ve suyun geçtiği yolun temiz 

tutulmuş olduğu bu ihtimali kuvvetlendirir. Avrupa’da, özellikle de 

Fransa’da yapılan tetkikler göstermiştir ki, dağ veya toprağında su 

kaynağı olmayan mahaller üzerindeki şehirlerde koleraya 

rastlanmamıştır. Bu dönemde,içilecek sular kaynatıldıktan sonra 

tüketilmelidir. Kaynatma işlemi ile bakteri, mikrobun üreyip, 

çoğalması engellenebilmektedir.Ayrıca hastalık tespiti konan kişi de 

derhal karantinaya alınmalıdır.  

Kolera’nın en şiddetli görüldüğü yerler, nehirler ve su kenarlarıdır. 

Fakat nehirlere komşu olup, yaşam alanlarını su kıyılarından uzak bir 

yerde inşa eden şehirlerin koleradan muaf olduğu fikri, 1854 

senesinde ünlü araştırmacı Peten Kofer tarafından yapılan incelemede 

ortaya atılmıştır. Kofer’e göre, kolera istilasının sebeplerinden biri, 

yerin altında bulunan taşkın suların, yüzeydeki uygunsuz sulara 

karışmasıydı. Kofer’in tezinde suyun bu hali koleranın ortaya 

çıkmasına doğrudan  etki etmese de, arazide yaşayan insanlardan 

geriye kalan kalıntılar yüzeydeki canlıyı ıslatarak bu şekilde zararlı 

maddelerin temasına yol açıp üreyip yaygınlaştırdığıdır. Bu ise büyük 

şehirlerde, yumuşak kumlu alanlarda ve çadır altlarında ve kıyı 

kesimlerde ortaya çıkmaktadır. Ve bu noktada en korkunç olan durum 

yeraltında bulunan suyun, yüzeye yükselerek ulaştğı toprağa dokunup, 

ıslattıktan sonra tekrar yerin altına indiği anda meydana gelir. 

Hindistan’ın kuru, sürekli sıcağa doymuş havasında Kolera’nın 

görülmesi ise daha çok yağmurun yağmasına bağlıdır. Çünkü bu 

alanlarda rutubet seviyesi yeteri kadar artmıştır. İklimi sıcak ve nemin 
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yüksek olduğu Bengal gibi yerlerde Kolera,neme doymuş havanın 

soğuması sonucu yağmurun yağması ile daha çok sonbahar 

mevsiminde ortaya çıkar. Buradan, bazen yaz ve bazen de sonbahara 

özgü olmak üzere iki Kolera türü bulunmaktadır diyebiliriz.  

Avrupa'da hastalığın insan üzerindeki etkilerinin bazı mahallerde hafif 

atlatılırken, bazı yerlerde daha ağır ve kırıcı etkiler göstermesinin 

sebebini tartışılıyorken bu konudaki belirsizlik bir vaka örneği ile 

aydınlığa kavuşmuştur. Vaka, 1865 yılında Tidon Boa ahalisinden 

Bezarken adında bir kişinin eşi ile koleraya yakalanması sonrasında 

hastalığın çok yakınlarındaki komşularında da görülmesi üzerine 

yetkililer bölgede inceleme başlatmıştır. Yapılan araştırmada, ailenin 

evinin bahçesinde bulunan su kuyusu üzerindeki incelemelerde, içme 

suyu olarak kullandıkları suya lağım sularının karıştığının fark 

edilmesi ile salgının yayılmasının su kaynaklarıyla bağlantı ihtimali 

kuvvet kazanmıştır.  

Kolera  Su Ve Hava Yoluyla Bulaşır Mı ? 

Kolera’nın pis kokusu, iltihabı insana bulaştıktan birkaç saat sonra 

yediği yemekle harekete geçer. Beş gün kadar bir süre vücuda gizli 

tesir eder. İşte bu süre içinde kokuyu ve iltihabı taşıyan kişi farkında 

olmadan etrafındaki insanlara da bulaştırır. Hatta muayene sırasında 

bile sağlıklı olduğu tespiti yapılmış kişinin dahi muayeneye gidiş-

gelişinden sonra, artık bu muayeneden koleralı bir şekilde dönebilme 

ihtimali oldukça yüksektir. Kolera zehri, salgınla hiç tanışmamış, ya 

da bünyesi zayıf olan kişileri daha hızlı bir şekilde etkisi altına 

almaktadır. 
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Kolera zehrini en hafif şekilde taşıyan kişinin vücuduna geçişi, 

tuvalette büyük abdest ile yada elbise ve eşyasına bulaşarak yayılmış 

olacağı ihtimali yüksektir. Hastalığın taşınmasında en önemli unsur, 

büyük abdesttir. Büyük abdest ile ilintisi tuvaletlerden yayılan kötü 

kokuya bağlanmıştır. Çünkü, abdesthanelerde kötü kokunun olmadığı 

zamanlarda koleranın da şidettinin azalmış olduğu görülür. Bu sebeple 

tuvalet temizliğine çok dikkat etmek gerekmektedir. Tuvalet noktası o 

kadar hassas ve tehlikelidir ki hastalıklı birinin bir tuvaleti sadece bir 

kez bile kullanması salgını sağlıklı olan diğer bireylere ve  tüm 

memlekete yaymasına yol açacaktır. Bu maddeye özellikle, 

gazetelerde ve tıp kitaplarında yer verilmiştir. 

Kolera Zehri’nin Taşınması Ve Yayılması 

Öncelikle; hastalık birçok farklı biçimlerde yayılabilir. Zayıf bir 

bünye bu durumdan çok daha çabuk etkilenecektir. Kişisel eşyaların 

başkası tarafından kullanılması, lağımların tuvaletlere karışmasından 

dolayı ortaya çıkan kötü kokunun zaman içinde artması, sadece lağım, 

tuvalet ile değil aynı zamanda içilecek su kaynaklarının herhangi bir 

yer altı boşluğu deliğinden faydalanarak hem yerinaltı ve üstünde, 

hemde solunan havaya karışması gibi etkenler yayılımı daha da 

korkunç duruma getirecektir. Mikrop ve virüsün soluma yoluyla, 

sindirim ve boşaltım sistemi vasıtası ile geçtiği bilinmesine rağmen, 

cilt yoluyla bulaştığı hala kanıtlanamamıştır. 

Konu ile ilgili makale ve gazetelerdeki fikirler, hastalığı tetikleyen 

durumlarda havanın pek de etkili olmadığı, daha çok ithalat-ihracatın 

yapıldığı gemiler, vapurların uğrak alanında yayılma, dağılmanın 
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kolay ve hızlı olduğu öne sürülmüştür. Bu karşılaştırmalardan yola 

çıkarak kolera hastalığının bir yerden bir başka yere geçip bulaşması 

için gerekli olan süre hiçbir zaman iki şehri birbirlerine bağlayan 

süreden uzun, mesafeden kısa olamaz. Yani  hava, vapurdan ve 

gemiden önce hastalığı temiz bir şehire ulaştıramaz.  

KOLERA ZAMANINDA, KABUL EDİLMESİ VE 
UYGULANMASI GEREKLİ SAĞLIK TEDBİRLERİ 

İnsan için en kıymetli olan şey sağlığıdır. Bu yüzden Sağlık Tedbirleri 

adı altındaki uyarıları dikkate almak oldukça önemlidir. Tedbirlerin 

uygulanmasında memurlar görevlendirilmelidir. Ticaret yapılan 

alanlarda, maarif ceriye, askeriye için daimi birer heyet 

bulundurulmalı ve birçok yerde bunlar oluşturulmalıdır. Bazıları 

ticaret, ziraat, bazılarıda dahiliye ve diğerleri de belediyelere rabt ve 

ilhak edilmelidir.  

Fransa meclisi, 3 Ağustos1848 ‘de Sıhh-iHıfzı kaldırarak hükümsüz 

kılmış, onun yerine Cemiyet-i İstişariye Sıhhıyeyi oluştururak Ticaret 

ve Ziraat Bakanlığı’na bağlamıştır. Bu cemiyet, ticaret ve ziraat 

bakanlığının havalesi üzerinde araştırma yaparak kararını verecekti. 

Bu mecliste ilk karar, karantinalar ile ilgili olan maddedir. İkincisi, 

bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasını engellemek, çiftçi ve fabrika 

çalışanları ve amele kesiminin sağlığını korunmasına yönelik 

adımlardır. Üçüncüsü kişisel eşya kullanımı alışkanlığını 

yaygınlaştırmak, ortak kullanımlara son vermek. Dördüncüsü, maden 

sularına giden araçları çoğaltmak, ulaşımı kolaylaştırdıktan sonra bu 

suları hamam amaçlı kullanan yoksulların ucuz fiyattan 
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faydalanmasını sağlamak. Beşincisi, tıbbi desteği her an ve zamanda 

hazır halde bulundurmak ile ilgiliydi. Kolera zamanında gerekli olan 

sağlık tedbirlerine gelince, bu tedbirler iki sınıftadır. Birinci 

sınıftakiler ilk önce uyulması ve uygulanması zorunlu özel sağlık 

tedbirleridir. İkinci sınıftakiler ise herkes tarafından uygulanabilecek 

olan tedbirlerdir.  

Özel Sağlık Tedbirleri: Hacer-i Sıhhe denilen Karantina ve Kordon 

ile ilgilidir. Beldedenin, sokak ve caddelerin dezenfekte edilmesi, 

ölülerin defin işlemlerinde daha özenli hareket edilmesi, sokak 

köpeklerinin görevli memurlar tarafından bölgeden çıkarılması, 

uzaklaştırılması gerekir. Sağlıklı olmayan atların, balıkların ve 

bozulmuş ya da henüz olgunlaşmamış sebze ve yemişlerin satışı 

yasaklanmalıdır. Bölge halkı için ev temizliklerinde, özellikle de 

tuvaletlerin hijyeni konusunda hassas olma uyarısı yaşam alanlarında 

pencerelerin ve kapıların kapalı olması önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca 

han odaları gibi ortak kullanım alanlarında uzman doktor ve bir sağlık 

heyeti bulundurulmalıdır. 

Tahaffuzhaneler- Karantinalar-Tathir (Temizleme) 

Hastaları, eşyaları ile birlikte tek başına tutma usulüne karantina 

deniliyor. Karantina “kırk” demekdir. Çünkü bu uygulamanın süresi 

kırk gündür. Bu süreyi hasta tahfizhanelerde ya da gemilerde 

geçiriyordu. Karantinalar, Haçlılıların, cüzzam yani miskinlik illetine 

bulaşanları ayırmak için hazırladığı binalardı. Hastalığı taşıyan 

yolculara eşyaları için bir depo verilirdi. Hıfz-ı Sıhhat memurları da 
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tahfizhanelerin üç aded çit veya duvarla çevrelemelerinin gerekliliğini 

tavsiye etmişlerdir. 

Gemilerde kişilerin Patente denilen belgeyi bulundurması gerekirdi. 

Patente belgesi geldikleri limanın ve gemide bulunanların sağlık 

durumu hakkında bilgi verir. Üç türü olan bu begelerden birincisi, 

insan ve ortak mahal ve eşya ilegelen, herşeyi kapsayan Ham Patente, 

ikinicisi, şüpheli ya da karantina uygulanmayan bölgelerden gelmiş 

ŞüpheliPatente, üçüncüsü, her türlü şüpheden ve hastalıklardan uzak 

olan memleketlerden gelen şeyleri kapsayan Temiz Patentedir. 

Şüpheli veya Ham patentli gelen şeyler üzerinde karantinanın en sert 

ve şiddetli şekli uygulanırdı. Özellikle Fransa’da Doğu aleyhine 

yapılan lüzumsuz temizlik kaideleri ve gereğinden fazlaca uzun süren, 

sonuç alınamayan, abartılı uygulamalı karantinalar yaşanırdı. Bunların 

çoğunun tıbben hiçbir dayanağının olmadığı bilinmesine rağmen 

önlenememekteydi. Bunlardan biri, 1731’de, Navarin’den Fransa’ya 

gitmek üzere hareket etmiş olan Korneli  isimli gemideki herkesin 

sağlıklı olduğu, hiçbir şüpheli durum görülmediği halde sırf Doğu’dan 

gelmiş olduğu için Tulun iskelesinde otuz gün bekletilmesi örneğidir. 

Peros adında bir doktorun Fransa Tıp Cemiyeti’ne sunduğu raporda 

gayet deneyimli ve uzman bir doktor tarafından muayene edildikten 

sonra hangi tür patenteye ait olduğunun belgelendirilmesi gerekliliğini 

ifade etmiş, bu düşünce Fransada dahil birçok yerde kabul edilmiştir. 

Karantina iki kısma ayrılmıştır. Biri, muayene ve diğeri tahfiz 

karantinasıdır. Karantinaya alınan hastalar eşyaları ile herkesten ayrı 

bir yerde tutulmalı, hastaneye yatırılarak tedavi görmeli ve üç ayda bir 

kontrole girmeleri gereklidir.  
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Ucuz fiyatlı olmak üzere bir tarife, beslenmeleri için lüzum görülen 

gıdalar, her türlü yiyecek ve içecek hükümetçe karşılanmalıdır. 

Salgının kol gezdiği böyle bir zamanda hastanın aç kalmaması, gıda 

listesi yapması gerek. Bu hastalık da daha çok maddi durumu iyi 

olmayan kesimlerde kendini gösterdiğinden, yetkililer gereken 

özveriyi göstermeli halkın beslenme ihtiyacını karşılamalıdır. Aksi 

durumda böylesi bir zamanda, hastalıktan olmasa dahi açlıktan 

ölümler ile karşılaşılabilirdi. Artık kanun gibi uygulanması zorunlu 

hale gelmiş bu kurallara uymak, yayılmayı önlemek insanlık 

medeniyet tarihine büyük bir hizmet sunacağından hükümetlere çok 

önemli görevler düşmektedir. Kuralları uygulamada ihmalkârlık 

yapıp, duyarsız kalanlar ise büyük bir cinayete mahal verdiği gibi 

büyük bir insanlık suçu işlemiş olacaklardır.  

Karantina için kalabalık olmayan, korunabilen, gözetilebilen ve daha 

önce hastalığın hiç görülmediği bölgeler tercih edilmeliydi. Tüm 

bunları karşılayabilen İzmirdeki, İpsara Adası karantina için 

uygundur. Sıhhıye kordonu meselesi ise biraz can sıkıcıdır. Şimdi 

hastanın, hazırlanan yerdeki sıhhıye kordonunda kalması mı iyi, yoksa 

ahaliyi kendi istediği yerde karantinada bekletmek mi, yoksa belli 

bölgelere dağıtmak fikri mi daha iyidir? Bu kararsızlığı aşmak güçtür. 

Avrupa’da dahi buna dair bir fikir birliği oluşmamıştır. Sıhhıye 

Kordonu bir beldeye yerleştirildiğinde, buradaki halkı tehlikeli ve 

zehirli bir alanda yaşama itmiş olma ihtimali ağır ve manevi mesuliyet 

doğuracağından iyi hesap edilmelidirler.  
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Belediyelerin Temizlik ve Alt Yapı Görevleri  

Şehrin temizlik ve dezenfektesi konusunda belediye dairelerine 

önemli görevler düşmektedir. Durgun suların olduğu mahallerdeki 

kirli sular temizlenmelidir. Fakat bu kategorideki mahallerin temizliği 

böylesi hassas bir dönemde mümkün olmadığı gibi uygunda değildir. 

Sorunun kaynağına inilmeli, su pınarları ıslah edilmeli, zamansız 

yapılan temizlik birçok zarara yol açacağından ön araştırma yapılmalı, 

daha sonra çalışmalara başlanmalıdır. 

Bazı durgun sulardaki bataklıklarda buharlar salgılanır. Bu buharın bir 

takım gazlar ile birleşimi sonrası canlı organik maddeler oluşur. 

Sıcağın etkisi ile durgun suların havasının vehameti artar bu bataklık 

buharları birtakım tehlikeli hastalıklara yol açar. Bu sebeple insanlar 

tarafından terk edilmeye başlanılan bu yerlerin nüfusunda ciddi 

azalmalar yaşanır. İtalyada 18. Yy’da gayet bayındırlaştırılmış, imar 

edilmiş bazı şehirler bugün adı geçen buharın tesirinden dolayı nüfus 

kaybetmiş, köy haline dönmüştür. Rüzgar bu buharı bazen uzak 

yerlere taşıyabildiğinden belediyeler, ıslahı mümkün olmayan bu 

mahallerde insanların ikamet etmelerine izin vermemelidir. 

Mesken ve Sanai’ye hizmet için kullanılan su yolları açık ise 

kapatılmalı, kaynağı taştan kemerle döşenmeli, yaşanacak en büyük 

yağmurlarda dahi suların tahliye olması için biraz meyilli ve bir 

insanın ayakta durabileceği yükseklikte tesis edilmeli, buradaki kötü 

kokuların çıkmasını engellemek için demir kapaklar, mahkeme 

kararıyla mühürlenip, kapalı tutulmalı, burada bir insanın sığabileceği 

kadar bacalar yapılmalı, havaya karışacak canlı ve zararlı şeyleri 
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yakmak üzere her bir bacanın üstünede ateşi havi denilen birer delikli 

fırıncık yani ocaklar konmalıdır. 

Bu çalışmalar için çalışkan, dosdoğru, tedbirli, düşünceli bir heyet 

seçilmelidir. Sokaklar geniş, hava akışına uygun ve kaldırımlar 

düzgün yapılmalıdır. Gezmek için özel alanlar gayet geniş 

planlanmalı, ve bolca ağaçlandırılmalıdır. Gezinti meydanları 

birbirlerine müteaddid olmalı baştan aşağı ağaçlar ile süslenmelidir. 

Deri işleri gibi ağır sanayi işleri şehirlerden uzak yerlerde yapılmalı.  

Mezbahaneler  

Mezbahaneler şehirden uzak ve yüksek yerlere taşınmalı, çevresinin 

de bolca ağaçlandırılması gereklidir. Kesimin yapıldığı zemin taşla 

döşenmeli ve damları kemerli olmalı, pencereler kemere yakın ve 

daima açık olacak şekilde, arasını sık sık yıkayabilmek için de yeterli 

su bulundurulmalıdır. Sağlık memurları tarafından muayene edilip, 

kesme işlerinde ise usta olmayanların bu işten uzak tutulması ve 

kesecek kişinin uzmanlık belgesi almış olması şartı koşulmalıdır. 

Avrupa’da hasta hayvanların kesilmesinin yasaklanması şöyle dursun, 

yaşlı olanların bile kesmi yasaklanmıştır. Kesim şartlarına uygunluğu 

mührü olmayanların satışına izin verilmemelidir.   

Çarşı ve Pazarlar 

Çarşı ve pazarların temizliği denetlenmeli, burada satışa sunulan 

sebze, meyve, et, balık ve yemiş gibi ürünlerin tazeliği, sağlamlığı, 

diriliği önemlidir. Avrupa belediye dairelerinin çarşı pazarların 

muayenesi ile ilgili uygulanan usulleri şöyledir; Pazarların kurulduğu 
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alanlar, herkesin geçmesi için yapılan yollar üzerinde, toz toprak 

içinde olmamalıdır. Alanın üzeri kapatılmalı, zeminleri ise mermer 

taşlar ile döşenmelidir. Sebze, et, döküntü ve kırıntı gibi maddelerin 

ortadan kaldırılması Pazar yerlerinin temizlikleri için su kuyuları 

yapılmalıdır. Buradaki ürünler memurlar tarafından kontrol edildikten 

sonra, satışı için birer pusula verilmeli veya küfe-sepetlerinin üzerinde 

uygundur işareti bulundurulmalıdır. 

Kokuyu Azaltmak İçin Maddeler 

Tuvaletlerin kolera zehrini yaymadaki rolü kavrandığı için tuvaletlerin 

kokusunu, yaydığı mikrobu azaltma konusunda şöyle bir fikir 

verebiliriz. Kokuşmuş maddenin oluşumunu engelleyen cisimler çok 

olsa da bunların bir kısmı ya az bulunuyor ya da pahalı olmasından 

dolayı halkın temin etmesini güçleştiriyordu. Havanın temizliği 

içinNişadr Ruhu denilen Amonyak kullanılır. Uygulanacak alanın 

genişliğinden daha fazla kullanılmalıdır. Potasyum ve (kireçhanelerde 

hazır ve bol olup kolay bulunabilmektedir) su ile elde edilen karışım 

havası temizlenecek mahalin zeminine ara sıra serpilmelidir. Bu 

karışım daha sonra iki misli sönmemiş kireç tozu ile karıştırılıp, kase 

veya tabak gibi bir kap içinde hafif bir ateş üzerine ısıtılan mangal 

yardımı ile temizlenecek alana bırakılır. Gaz halindeki Amonyak 

karışımı iç ve dış havanın sirkülasyonu ile birkaç dakika içinde alanı 

tümüyle temizler. Fakat eğer işlemin yapıldığı alan çok kuru ise içine 

ara sıra su serpmek gerekir.Çünkü Nişadr susuz olduğu zaman birçok 

asit ile birleşmez. Hastalıklı ve temizlenmesi gerekli alanda yayılan 

nişadr kokusu yoğun hissedilirse alan temizlenmiştir. Mangalı dışarı 
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çıkardıktan sonra işlemin yapıldığı mahal bir süre her taraftan 

tamamen kapalı tutulmalıdır. Biraz bekletildikten sonra alan bir 

taraftan açılıp hava akışı sağlanır. Kontrolü yapılır içeride nişadr ruhu 

kokusu hala alınabiliyorsa, bu artık temizlenmiş olduğunu gösterir. 

Nişadr’ın bu hafif kokusunu çıkarmak için alan her taraftan açılıp 

havalandırıldıktan sonra sakınılmadan girilebilir. Eğer alanın açılması 

mümkün değil veya içindeki nişadrın miktarı çok ise o zaman bir kase 

veya tabağa bir miktar tuz koyup, üzerine Zaç Yağı (sülfirik asit) ilave 

ederek hafif bir şekilde ısıtılan mangal ile beraber nişadr ruhlu alanın 

içine bırakılmalıdır.  

Mikroba karşı Klor kullanımı da etkili bir yöntemdir. Klor’un 

kullanımına gelince, toprak veya camdan yapılmış ve genişçe açık bir 

kap içine biraz tuz üzerine bir kısım manganez ve iki kısım 

zacyağı(sülfürik asit)  ilave edildikten sonra kap bir hafif ısı üzerine 

konur ve temizlenecek mahale bırakılır. Savaş dönemlerinde, 

muhacirlerin camiye yerleştirilmesi sırasında Ayasofya Cami, Cam-i 

Şerif gibi büyük alanların havası bozulduğunda içinde dört-beş adet 

bu usulde mangallar yakılır, temizlenebilirdi. Mısırda fen ile 

kanıtlanmış bir başka uygulama ise eczaneden temin edilebilen hamz-ı 

fenik (asit fenik)adıyla satılan maddedir. On iki dirhemi, dört yüz 

dirhem suya ilave ederek elde edilen karışımı tuvaletin içine, taşın 

etrafına ve duvarlarına döküp, bir kısmı da kap içinde tuvaletin bir 

tarafına bırakılmalıdır. 
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Tedavisi 

Abdesthanelerin kokusunu azaltıp, hastaların elbiseleri tamamıyla 

temizlenmedikçe sonuç alınamaz. Bulaşıcı ve şüpheli mahallerden 

giren gemilerde de bu tedbirler uygulanmalıdır. Hasta ile ilgilenen 

kişiler mümkün olduğu kadar kendilerini korumalı, ortak olan 

hiçbirşeyi kullanmamaya dikkat etmelidir. Bu korunma durumunu 

evde sağlamak güç iken karantinalarda daha kolaydır. Hastalara ait 

olan her türlü eşya ve hatta tuvaletleri yalnızca onların kullanımına 

bırakmalı, Koleralıların tedavisini sürdüren doktorlar hastalıklı bir 

evden bir başka eve geçtiklerinde kıyafetlerini değiştirmeli ve ellerini 

temiz suyla yıkayıp gerekli dezenfekteyi yapmalıdırlar. Korunmakiçin 

bir cezve suya Potasyum Permanganat denilen dezenfeksiyon 

işlerinde kullanılan kimya maddesi eklenmelidir. 

Hastalara ait oturaklara her kullanımdan önce mikroptan arındırmak 

için kezzap suyu denilen nitrik asit, sülfürük asit, asit fenik veya 

sülfattan elde edilecek sudan bir miktar serpilmelidir. Bu ilaç 

karışımları ile her gün banyo yapılmalı ve aynı şekilde çamaşırlarda 

yıkanmalıdır. Peten Kofer’in karışımlarla ilgili tavsiyesi ise, bir cezve 

sülfrik asiti 100 damla suya karıştırıp kullanılmasıdır. Kükürt yakmak 

da bu karışımlar kadar etkili olacaktır. Fakat mümkün olduğunca kloru 

hayatın her alanında kullanmak gerekmektedir. 

Bundan başka bağırsakların düzenli çalışmasına dikkat edilmeli. Basit 

bir ishal yaşanması durumunda bile ciddi bir tedavi alınmalıdır. Hafif 

ishalden korkulmasının sebebi, ishalin kolera ile yaşanan 

zehirlenmenin belirtisi olabileceği ihtimali ve tedavisinin ihmal 
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edildiği durumlarda tehlikeli sonuçların yaşanabileceği düşüncesidir. 

Hasta yatakta dinlenerek, perhiz uygulamalı, afyon ruhu karışımına, 

oğul otu, melisa, nane çayı gibi sindirimi kolaylaştıran, rahatlatan, 

uyandırıcı etkisi olan bitkileri ekleyerek suda haşladıktan sonra 

tüketmelidir. Afyon tüketimine 4-5 gün devam edilmelidir. Hastanın 

büyük abdestinin yoğunluğu eski haline dönüyorsa eğer hasta normale 

dönüyor demektir. Tedavi yöntemlerinde çok fazla garip ve tuhaf 

yöntemlerle büyücü ve şarlatanların yanlış uygulamalarına itibar 

etmemek, fen ilminin verdiği uygulamalar takip edilip rehber 

alınmalıdır. 

Bazı yerlerde alışkanlık haline getirilen çok sıcak içecekler içirtilerek 

hastanın kusturulması yöntemi terk edilmeli, tam tersi küçük buz 

parçalarını yutturmak veya Seltz ismiyle bilinen maden suyuna küçük 

buz parçalarını ekleyerek ara ara içirmek çok daha faydalı olacaktır. 

Bazen de buzu, rakı denilen içkiye eşit miktarda kahve ekleyerek 

tüketmek de faydalı olacaktır. Yemekten sonra kusma görlürse bu 

kullanım kesilmelidir. İshal için afyon ruhu, ravend ruhu, 

Karabuğdaygillerden, iri gövdeli, büyük yapraklı, hekimlikte 

kullanılan bir bitki olan (rheum), kafur ruhu, bunların her birinden on 

dirhem alınır ishal başlar başlamaz bir parça şeker üzerine 30 damla 

damlatarak hastaya verilir. İlk seferde ishalin kesilmeye başladığı 

görülse bile 4 saatte bir bu ilaçlı karışımdan şekere damlatarak almalı 

ve her alımda ilacı beşer damla azaltmalıdır. Mesela birinci defa 30 

damla ise ikinci defada 25 ve üçüncüde 20 damla atılmalıdır. İshal 

hemen durmazda artarak devam ederse 30 damla ile başlanarak her 

ishalden sonra beş damla daha arttırılmalıdır. Mesela ikinci defada 35 
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ve üçüncüde 40 damla damlatılmalıdır. Bu miktarı 60 damlaya kadar 

çıkarmak mümkündür. İshalin azalması ile damlaların sayısını da 

düşürülmelidir. İlaçlı tedavide yaş unsuru gözardı edilmemelidir. 

Örneğin 14 yaşından büyük gruplarda kullanım oranı yukarıdaki 

şekliyle eksiksiz uygulanmalıdır. 14 yaş grubuna tarifin üçte birini, 9 

yaşındakiler için bu miktarın yarısı ve 6 yaşındakilere üçte biri, 4 

yaşındaki çocuklara çeyreği ve 2 yaşındaki en küçük gruplara sekizde 

birinin verilmesi uygundur. Yan etkisinde baş dönmesi, sersemlik ve 

uyku hali görülür ise kullanımı kesilmelidir. 

Bunun dışında, hasta sırtüstü yatarak, cildi kızarıncaya dek mide 

üzerine sıcak hardal lapaları veya hardal kağıdı koymalıdır. Afyon 

ruhu, kırmızı biber ruhu, tarçın ruhu, papatya ruhu, bunlardan eşit 

miktarda her birinden onar dirhem alınır, 40 damla fincan su içine 

koyarak hastaya içirilir fayda görülmediği zaman bu miktar her defa 

beşer damla arttırılarak seksen damlaya kadar çıkarılabilir. Çok 

şiddetli kusma, sancılı ishalle birlikte görülürse muhakkak bir uzmana 

başvurulmalıdır. 

Kolera Zamanında Tutulacak Birtakım Tıbbi Nasihatler (Tıp 
Fakültesi) 

1) Geceleri çay gibi havası cereyan eden yerlerde oturmamak ve 

bedeni yormamak, saat 3 veya 4 te uyuyup, sabahın erken 

saatlerinde 11 ya da 12 de kalkmak. 

2) Soğuk su ile yıkanmayı veya duş yapma alışkanlığını 

bırakmamak. 
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3) Soğuk su ile yıkanandıktan sonra bir süre bekleyip giyinmek. İyi 

bir kahvaltı yapmak ve mutlaka rafadan bir yumurta yenmeli. 

Evden çıkmadan bir kadeh iyi rom ya da şampanya içmek. 

4) Kahvaltıdan sonra, öğlen saatine kadar hiçbir şey yiyip 

içmemek. 

5) Öğlen yemeği bir biftek veya yağsız yapılmış kolbastı ve bir 

tabak sebze ve meyve yedikten sonra bir fincan kahve içmek. 

6) Öğleden sonra ise biraz dinlenmek, su ihtiyacı olduğunda hazır 

toz halindeki ya da taze limonla yapılmış  gerçek bir limonata 

içmek ve yemekden önce bir iki kadeh rakı içmeyi alışkanlık 

haline getirmekten vazgeçmemek. 

7) Öğle yemeği için verilen liste akşam yemeği içinde geçerlidir. 

8) Yemek sırasında su yerine orezza isimli maden suyundan bir 

miktar içmek. 

9) Mevsim ne kadar sıcak olursa olsun gömleğini çıkarmamak. 

10)  Kişide bir hazımsızlık, ya da peklik, ağızda acılık veya ekşilik 

hissi olursa, hemen yemeği kesip perhize başlanmalıdır. 

Günaşırı karbonat denilen tozu bir dirhem alıp bir kupa su içine 

koyarak, birkaç damla nane suyu veya nane ruhu ilave edip 

içmek. 

11) Öğleden sonra kısa bir uyku uyumak ve uyurken odanın 

pencere-kapılarını kapalı tutmak. 
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12) Akşam yemeğinden önce bir saat kadar at üzerinde gezintiye 

çıkma gibi yararlı geziler tavsiye olunur. 

13) Gazino, tiyatro gibi mekanlarda fazla zaman geçirmekten 

kaçınmak. 

14) Mümkün olduğu kadar, misafir kabul etmemek. Mecbur kalınan 

durumlarda bile kendi tuvaletini kullandırtmamak. 

15)  Bir adam her nerede bulunursa bulunsun tuvalet ihtiyacı için 

kendi tuvaletini kullanmaya özen göstermeli, üşengeçlik 

etmemelidir.  

16) Tuvaletlerin kokusunu azaltmak için verilen ilaçlar bölümüne 

başvurmak. 

17) Kaynamamış suyu kullanmamakla beraber lağımların kuyulara 

temas etmemiş olmasına dikkat etmek. 

Bu hastalıkta çok fazla susuzluk hissi doğar. Hasta feryat ile su istese 

de ağzını yalnızca su ile ıslatıp, papatya suyu içirilmeli, pirinç ya da 

kızartılmış ekmek yenmeli,mideye iyi gelen papatya suyu içmeye 

devam edilmelidir. Kolera zamanında her evde gerekli tarifi 

uygulamak için bu risalede tedavi konusunun yer aldığı bölümde 

verilen kısımlar kullanılmalıdır. Temizlik ve dezenfekteye dikkat 

etmek her türlü aşırıya kaçan yiyeceklerden uzak durmak, taze olanları 

tercih etmek,  aile bireylerinden birisi koleraya tutulursa onu yalnız 

bırakmamaya gayret etmek gerekir53. 

 
53İlyas Mator, “Kolera Risalesi”,Mehran Matbaası, Numara 7, İstanbul, 1300. 
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SONUÇ 

İlyas Mator öncülüğünde kaleme alınan bu risale 19. yy’ın başlarında 

tüm dünyayı etkileyen, Veba mirasını devralan Kolera’nın çok sayıda 

insanın ölümüne neden olduğu salgının gelişiminin bir örneğini 

Osmanlı coğrafyasında, İstanbul özelinde ele almıştır. Çalışma, sadece 

İstanbul’a odaklanmayıp, genel bir çözüm yolu ve tedavi şekli 

sunmuştur. Aniden ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılan kolera 

salgını -ki bir salgın olarak değil daha çok bulaşıcı bir hastalık olarak 

ifade edilmektedir- halkı büyük bir panik ve korkuya düşürdüğü, 

hergün bir kat daha büyüyen bu endişenin, böyle bir çalışmanın 

doğmasını gerekli kıldığı görülüyor. Vatandaştaki korku ve paniğin 

hükümete yansıması karşısında, hemen hemen her kademedeki devlet 

görevlilerinin birtakım önlemler alma yoluna gittiği, yayınladığı tedbir 

ve uygulamalardan anlaşılmaktadır. Hükümetin koleraya karşı aldığı 

tedbirlerin ciddi ve kararlı oluşu hastalığın boyutunun hangi seviyede 

olduğunu hissettirmektedir.  

Bu küçük örnek tüm ülke için reçete sunacak bir tablo özelliği 

gösterir. Burada Sıhhıye Tedbirleri altındaki raporla, hükümete ve 

yerel yönetimlerin en önemli sacayağı olan belediyelerin yerine 

getirmesi gerekli hizmetler bilgisi verilmiş olup, sadece alt yapı 

hizmetleri için değil, şehirlerin imar faaliyetleri, çöplerin imhası, 

pazar yerlerinin düzeni, pazardaki ürünlerin ve mezbahane 

denetimlerinin sıkı tutulması, et satışları kontrollerinin eksiksiz 

yapılması gibi daha birçok konuda belediye hizmetleri-görevleri ve 

görevlilerine iletilmiş, yan başlıklar altında işlenmiştir. 
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Kentin alt yapı eksiklikleri, onarımına dikkat çekerek yeni ve daha 

sistemli bir organizeyi gündeme getirmiştir. Salgın’ın kent yapısı 

üzerinde başlattığı yeni düzen bu tarz risalelerin satır aralarından da 

takip edilebilir. Bu alandaki eksikliklerin işlendiği bölüm, dönemin 

kent yaşamı hakkında fikir sunarken, şehir olgusunun, belediyecilik, 

hizmet anlayışının artık başka bir yöne evrileceğinin sinyallerini de 

vermiştir. Dönem itibariyle devletin merkezileşme eğilimlerinin 

artması sonucunda, yerele uzak kalınarak ihtiyaçlarının bilinmemesi, 

ek olarak Tanzimat süreci yeniliklerinin karşılaştığı her itiraz, direnç 

sağlık alanında da kendini hissettirince durumun vehameti bu tür 

çalışmalarda daha görünür olmuştur.  

Yerel yönetimler halka en yakın hizmet birimleri olmasından dolayı 

kamusal hizmetteki payları önemlidir. Devlet, kaynaklarını halka 

hizmet için kullanırken, merkezin siyasetine ve ekonomisine bağlı 

hareket etme mecburiyeti sağlık alanındaki harcamalarda da 

bağımlılığı zorunlu kılmıştır. Alınan her kararın merkezden gelmesini 

beklemek ve ilk olarak, İstanbul’da pratik edildikten sonra 

Anadolu’nun diğer bölgelerinde faaliyete geçmesi de ayrıca bir zaman 

kaybına yol açmış, bireysel anlamda her vatandaşın kendi 

sorumlulukları alması için zorlanmıştır. Bu zorunluluklar yumağı, 

yönetimi kamusal sağlık uygulamalarının iyileştirmesi gereği gerçeği 

ile yüzleştirmiştir.  

Hastanın beslenme biçiminden, uygulayacağı perhize, uykusuna, 

sosyal faaliyetlerine, banyo-duş alışkanlıklarının değişmesine kadar 

birçok alanda, gündelik yaşamına faydalı bir yaşam biçimi 
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sunmaktadır. Yine hastaların kullanması gereken ilaçların, uygulama 

şekline yer verildiği eserde, tüm bunlara ek olarak maddi durumu 

düşünülerek gelir düzeyi düşük olan kesimler için hastalara 

uygulanacak indirimli tarifelerin - ulaşım, hamam, bulunamayan ve 

yüksek fiyattaki ilaçların ücretlerinin iyileştirilmesi ya da teminindeki 

sıkıntılardan kaynaklı sorunlara- kadar detaylı ve ince düşünülmüş 

konulara, vurgu yapılmış olması, Osmanlı’da koruyucu hekimlikten, 

toplumcu sağlığa geçişe adım, bir bilinç kazandırması bakımından 

sosyal, bilimsel bir eser özelliğindedir. 

İlaçlar ile ilgili özellikle kulaktan dolma bilgilere itimat edilmemesi 

uyarısı, fenni, bilimsel bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgusu 

ile vatandaşın seviyesine bir şekilde inilerek onlara hitap etmek, 

ulaşabilmek en öncül hedeflerden biri olmuştur. Böylesine çaresiz, 

karışık bir zamanda ve kısıtlı alanda büyücü ve şarlatanlara itibar 

edilmemesi uyarısı halkın alternatif çözümlere yöneldiğini ve bazı 

kesimlerinde bunu bir gelir kapısı olarak kullandığı tespiti çarpıcıdır. 

Yani risale hem sosyolojik gözlemleri barındırması, hem yerel 

yönetimlerin görevlerinin bir kez daha fen nazarı ile elden geçirilmesi 

gerekliliğini hissettirmesi açısından çok yönlüdür.  
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GİRİŞ 

“Suç, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olup insanoğlu bu fiili 

engelleyebilmek için tarih boyunca çareler aramıştır. Bu arayış 

beraberinde ceza sistemini ve hapishanelerin ortaya çıkışını 

sağlamıştır” (Tanış, 2018: 57). “Suç olgusu ise topluma, zamana, 

mekâna, dinî ve fikri yaşama göre değişkenlik gösterdiği gibi, suçlara 

verilen cezalarda toplumların sosyo–ekonomik ve manevi şartlarına 

göre şekillenmiş ve zamanla değişkenlik göstermiştir." (Uyanık, 2017: 

25).  

Arapça bir kelime olan Habs, “hapis, alı koyma, bir yere kapama, 

salıvermeme, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama, tutma, zapt etme 

anlamına gelmektedir. Habs-hane ise, hapsolunan yer, hapislerin 

bulunduğu yer, hapis, cezâevi anlamlarına gelir (Develioğlu, 2010: 

350; Uyanık, 2017: 55).“Hapsedilen kişiye ise mahbus denilir” 

(Bardakoğlu, 1997: 54).  

“İslam hukuk terminolojisinde hapis, sanığı veya suçluyu yargı 

kararıyla bir yere kapatıp hürriyetini kısıtlamaktır. Diğer bir ifadeyle 

“sanık veya suçluyu belirli bir mekânda cebren alıkoyarak şahsi 

hürriyetini kısıtlamak” manasına gelir” (Uyanık, 2017: 56). Foucault 

“Hapishanenin Doğuşu” adlı eserinde hapishaneyi “mahkûmun 

zamanını elinden çekip alan” bir mekân şeklinde tanımlar ve kavramı 

özgürlükten yoksun bırakma biçimi üzerine temellendirir (Foucault, 

2017: 337). “İslam dini hak konusuna özel bir vurgu yapmıştır.” 

(Hanilçe, Şeyhoğlu,2020: 409). “Osmanlı hukukunun temelini İslam 

hukuku oluşturmaktadır. İslam hukukunun ayrıntılı olarak 
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düzenlemediği veya düzenlemesini devlet başkanlarına havale ettiği 

alanlarda ise Osmanlı hükümdarları tarafından dönemin ihtiyaçları 

dikkate alınarak hukuk kuralları oluşturulmuştur.” (Özlü, 2009:355). 

Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ortalarına kadar 

cezalar genellikle had, diyet, kısas, para cezası, ta’zir, kürek cezası1 

(BOA.A.MKT.MVL.112/24-1), sürgün, kalebentlik cezası, prangaya 

(Özlü, 2007:65) vurulma, iple asılma veya çuval içinde denize 

bırakılma gibi bedene veya hayata yönelik olarak uygulanmıştır. 

“Cezaların farklı şekillerde infaz edilmesi, hapsin süreklilik gerektiren 

bir ceza yöntemi olmaması,  hapishane veya cezaevlerinin yerleşik bir 

ceza kurumu olmasını yavaşlatmıştır” (Türkkan, 2020: 2877). 

“Geleneksel Osmanlı ceza sisteminde suçlular, cezaları belirleninceye 

kadar genelde zindan veya mahbes olarak ifade edilen yerlerde, 

çoğunlukla geçici surette tutulmuşlardır. Fakat zindanlar hiçbir zaman 

modern hapishaneler gibi sistemli yapılara dönüşmemiştir.” (Özlü, 

2015: 53; Türkkan, 2020: 2877). 

Bu çalışmada Ordu Kazası Hapishanesi’nin fiziki durumu ve tamiratı, 

hapishanedeki tutuklu ve hükümlü sayıları, suç türleri, hapishane 

görevlileri, memurların göreve başlama tarihleri ve aldıkları maaşlar, 

hapishanenin sağlık koşulları ve salgın hastalıklar, hapishanenin 

güvenlik ve iaşe durumları üzerinde durulacaktır. 

 

 
1 3 Aralık 1859 tarihli belge Ordu’nun Ulubey Kazasından Rabia Hatun’un eşi 
Durmuş’u katlettiği için diyet ödemeye ve on beş sene kürek cezasına mahkûm 
edildiği ile ilgilidir.  
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ORDU KAZASI HAPİSHANESİ’NİN FİZİKİ DURUMU VE 

TADİLAT İŞLEMLERİ 

“Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine kadar genellikle taşrada 

hapishaneler bulunmamaktaydı” (Yıldız, 2012,:196). “19. yüzyılın 

başlarından itibaren özellikle Kırım Savaşı’ndan sonra Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’yla artan siyasi münasebetlerinin etkisi ile her 

alanda görülen yenileşme hareketinden hapishaneler ve mahkûmlar da 

nasibini almıştır.” (Dalyan,2018:1370). Bu bağlamda, Osmanlı 

Devleti’nde Eylül 1859 yılında taşrada açılan ilk hapishane Yanya 

Hapishanesi’dir (Yıldız, 2012: 196).Tanzimat’tan sonra açılan Ordu 

Kazası Hapishanesi, 1864 yılında hükümet konağı ile aynı ahşap 

binayı paylaşacak şekilde faaliyete başlamıştır2.Bu bağlamda, 1864 

tarihli, Bucak kasabası eski Kaymakamı Edhem Ağa tarafından 

yaptırılan hükümet konağı ve hapishaneye pencere açılarak iç 

kısımlarının sıvanması talebine dair belgede Ordu Kazası’ndaki ilk 

hapishanenin 1864 yılında yapılmış olduğunu görmekteyiz. 

Hapishaneye ait belgelerden anlaşıldığı üzere 1887 yılında çıkan 

yangında hükümet konağı ve hapishane yanmıştır (BOA.Y.A.HUS. 

209/21/1-2).Yanan hükümet konağı ve hapishanenin yeniden inşası 

için halktan altmış dört bin kuruş toplanmış; Ordu Kaymakamı 

Mehmed Ali Bey ise iki bin kuruş bağış yapmıştır. Toplanan bu 

paralarla hazineye yük olmaksızın hapishane inşaatına başlandığı, 

Trabzon Vilayeti’ne bildirilmiştir (BOA.DH.MKT.1733/7-1). Fakat 

 
2 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz., Aktaş ve Yaşar,  2017: 1-24; Saylan, 2007; Yediyıldız, 
1985; .,Yediyıldız, 2000; Uzlu, 1962:  6–7; Baş, 2014; Baş, 2012; Çebi, 1973; 
Yıldız, 2013; Pala, 2013; Yediyıldız, 1985; Ekinci, 2006.  
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hükümet konağı ve hapishane için yapılan binalar askeriyeye 

devredilmiştir. Yıllık altı bin kuruş karşılığında kiralık binada 

faaliyetine devam eden hükümet konağı ve hapishane, Kaymakam Ali 

Rıza Bey’in gayretleri ile satın alınmıştır (BOA. DH.MKT.1980/44-

1). Araştırma konumuz olan Ordu Kazası Hapishanesinde hem 

erkekler hem de kadınlar için ayrı bir hapishane bulunduğu ve bir adet 

de tevkifhane bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nde 1880 Nizamnamesi ile birlikte yeni 

hapishanelerin yapılması hedeflenmiştir. Ancak devletin bu dönemde 

yaşadığı ekonomik sıkıntılar, modern hapishanelerin inşasını mümkün 

kılmamıştır. Bunun yerine mevcut hapishanelerin tamiri veya yeni bir 

binanın kiralanması yoluna gidilmiştir.   

Mahkumların, hapishanelerde ikamet etmeye başladığı andan itibaren 

birçok sorunla karşılaşılmıştır. Hapishanelerin fiziki şartlarındaki 

elverişsizlik, karşılaşılan en büyük sorunlardan biridir. Bu problemin 

öne çıktığı hapishanelerden biri de Ordu Kazası Hapishanesi’dir. Ordu 

Kazası Hapishanesi; dört koğuştan oluşur. Bunların üçü erkeklere, biri 

kadınlara hizmet vermektedir. Kadın koğuşu, binaya ek olarak 

yapılmış ahşap yapıdadır (Tekin, 2010: 90)3. Ordu Kazası 

Hapishanesi’nin tamiratı için gönderilen 20 Teşrinievvel 1329 (2 

Kasım 1913) tarihli keşif krokisi incelendiğinde, hapishanenin İngiliz 

elçisi Stratford Canning’in 1851 yılında “Osmanlı Mahbeslerinin 

Islahı” projesinde belirttiği mahkûmların suç türlerine göre ayrılması 

fikrine uygun yapıdadır (BOA. DH.HPS.38/16-4). 
 

3 1880 Nizamnamesi ile yapılan düzenlemeyle her vilayette kadınlar için ayrı bir 
hapishane yapılması zorunlu tutulmuştur.  
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Ordu Kazası Hapishanesi’nin en önemli sorunu fiziki şartlarının 

elverişsizliğidir. Bu çalışma kapsamında incelenen belgeler arasında 

tadilat4 (Özlü, 2015: 482) ile ilgili belgeler çoğunluktadır. Ordu 

Kazası Hapishanesi’nde ilk tamirat çalışmalarına ait belge 11 Mayıs 

1315 (23 Mayıs 1899) tarihine aittir. Dahiliye Nezaret-i Celile’sine 

gönderilen 11 Mayıs 1315(23 Mayıs 1899) ve 25 Mayıs 1315 (6 

Haziran 1899) tarihli belgede Ordu Kazası Hapishanesi’nin iki 

koğuştan oluştuğu ifade edilir. Koğuşlardan birinin fiziki durumunun 

kötü olduğu, koğuşlara su sızdığı belirtilmiştir. Bu durumun tutuklu ve 

hükümlülerin sağlığı açısından uygun olmadığı 

(BOA.DH.TMIK.S.25/42-1), özellikle kadın koğuşunun 

abdesthanenin önünde bulunması sebebiyle durulmaz bir halde olduğu 

aktarılmıştır (BOA.DH.TMIK.S.25/42-2).  

Ordu Kazası Hapishanesi 1887’deki yangından sonra başka bir binaya 

taşınmış, fakat mahkûmların barınma sorunları devam etmiştir. 

Hapishanede yaşanan sorunların başlıca sebebi, mahkûm nüfusunun 

ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olmamasıdır. Trabzon Valisi 

tarafından Maliye Nezareti’ne gönderilen 19 Mayıs 1329 (1 Haziran 

1913) tarihli belgede, dört koğuştan oluşan Ordu Kazası 

Hapishanesi’nin bir koğuşunun çok kötü durumda olduğu ve acilen 

tamiratının yapılması gerektiği; kaymakamlıktan gönderilen keşif 

raporunda belirtilmiştir. Keşif raporunda hapishanenin ihtiyaçlarının 

 
4 Kazalarda bulunan hapishânelerin tamîrî gerektiğinde ilkönce yapılacak tamirat ile 
ilgili bir keşif çalışması yapılmaktadır. Keşif neticesinde belirlenen tamirat bedeli 

kazanın bağlı bulunduğu vilâyetin “tamirat tertibinden” karşılanmaktadır. Şayet 
burada yeterli miktarda para yoksa vilâyet emvâlinden ödeme yapılması 
sağlanmıştır.  
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giderilmesine yönelik masrafa karşılık altı bin dokuz yüz otuz sekiz 

kuruşluk havale istenilmiştir (BOA. ML.EEM.1055/12-1).   

Her ne kadar hapishanenin fiziki şartları mahkûmların iskânına 

elverişsiz olsa da bütçe yetersizliğinden dolayı hükümet yeni bir 

hapishanenin inşası yerine tadilat yoluna gidilmesini uygun 

görmüştür. Bu husus; Temmuz 1329 (7 Ağustos 1913) tarihli Trabzon 

Vilayeti’ne gönderilen belgede “yeni bir hapishane yapılana kadar 

hükümet hapishanede acil onarım gerektiren yerlerin altı yüz kırk iki 

kuruş masrafla tamir olabileceği keşif defterinde gösterilmiş ve bu 

meblağ Trabzon Vilayeti tarafından kabul edilmiştir.” şeklinde ifade 

edilmiştir (BOA. ML.EEM.974/24-2). Hapishanenin tadilat talepleri, 

Vilayet tarafından genellikle kabul görmesine rağmen devletin mali 

sıkıntılardan dolayı tadilat işlemlerinin ertelendiği veya reddedildiği 

görülür. Tadilat işlemlerinin tehir edilmesi veya reddedildiğini 

gösteren örneklerden biri 27 Teşrinisani 1329 (10 Aralık 1913) tarihli 

Maliye Nezareti’ne gönderilen keşif raporunu içeren cevaptır. Bu 

cevapta, hapishanede tutuklu ve hükümlü sayısının fazla olmasından 

dolayı hapishane yönetiminin güvenlik konusunda zorluk yaşadığı, 

firarların engellenmesi için acilen tamiratın gerekli olduğu ve 

dolayısıyla lazım olan gerekli meblağın gönderilmesi istenmiştir 

(BOA. ML. EEM. 1055/12-3). Hapishane yönetimi tarafından 

gönderilen keşif raporu, Maliye Nezareti tarafından uygun 

bulunmasına rağmen, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek bir 

sonraki yıla kalması uygun görülmüştür (BOA. ML. EEM. 1055 / 12-

4). Hapishane yönetimi tarafından acilen yapılması istenen tadilata 

yönelik ayrıntılı bilgi Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Malzeme ve Usta Yevmiyelerine Ait Cetvel 

Malzeme türü Fiyatı 

Amele Yevmiyesi 7 

Erbab-ı Amele Yevmiyesi (Usta) 10 

Lağımcı Yevmiyesi 20 

Kesme Ustası Yevmiyesi 25 

Kesme Kal’ası Ustası  20 

Dülger (Marangoz) Ustası Yevmiyesi 25 

Doğramacı Yevmiyesi 20 

Çift Bargir (Beygir) Araba Yevmiyesi Yok 

Bargir (Beygir) Yevmiyesi Beygirci 15 

Yüz Kıyye Yerli Kireç(i) 32 

Rus Çimentos(u) Fıçısı 70 

1000 Adet Avrupa Kiremidi 750 

Bir Kıyye Demir 1 

santim 

75 

Bir Kıyye Çivi 2 

santim 

50 

Bir Metre Uzunluğunda Çıralı Çam Ağacı 400 

Bir Metre Uzunluğunda Döşeme Tahtası 400 

Bir Metre Uzunluğunda Tavan Tahtası 500 

Harduma (Çatı) Tahtası (1000 Adedine) 300 
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15 Teşrinisani 1329 (28 Kasım 1913) tarihli belgede, hapishanenin 

tadilatına yönelik olarak gerekli malzemelerin fiyatı ve ustaların 

alacakları yevmiyeleri ayrıntılı olarak verilmiştir 

(BOA.DH.MB.HPS.7/30-3). Bu bilginin kaynağını gösteren belge, 

Ekler bölümünde Ek1’de verilmiştir.  

17 Kânûnuevvel 1329 (30 Aralık 1913) tarihli; inşaat ve amelenin 

çeşidini, planlanan tamiratı gösteren cetvelde, tamiratın bilgileri 

ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bilginin kaynağını gösteren belge, Ekler 

bölümünde Ek 2’de verilmiştir. Cetvelde cinayet, borçlu, geçici 

(muvakkat)5 ve kadınların ikamet ettiği koğuşların kiriş ve döşeme 

tahtalarının türü, metresi ve fiyatı gibi detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Cetvelde hapishane yönetimi tarafından toplamda altı bin beş yüz on 

kuruşluk tamirat masrafı gösterilmiştir.6 (BOA. DH.MB.HPS.7/30-2). 

1914 yılına ait ihtiyaç listesi, aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.   

 

 

 

 

 

 
5 Muvakkat koğuş, mahkumların yerleri belirleninceye kadar ikamet ettikleri kısmi 
süreli koğuşlardır. Osman Şahin (2016) Muvakkat Koğuşu başlıklı hikayesinde 
koğuşla ilgili tasvirlere yer verir. Yazar hikâyede “Muvakkat Koğuşu’na günde en 
az on beş-yirmi kişi girerse, bir o kadar da tahliye olarak başka koğuşlara 
gönderilenler vardı.” ifadelerine yer verir. Cümle, kavramın anlamını desteklemesi 
ve kullanımda olduğunu göstermesi yönüyle anlamlıdır.  
6Ayrıntılı bilgi için bkz. (Ek 3) 
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Tablo 2: 1914 Yılına Ait Malzemeyi, İşçinin Türünü, Miktarını ve 

İhtiyaç Listesini Gösteren Cetvel  

 

 

 

Türü Adet Birim Fiyatı Toplam 

Fiyatı 

Borçlu 
Koğuşu 

Dökmelik 
Kestane Ağacı  12 7 84 

Tavanlık Çam 
Tahtası  15 8 120 

Hayat 

(Hol) üzeri 
tavanı 

Kestane Ağacı  12 7 84 

Tavanlık Çam 
Tahtası  16 8 128 

Mıh (büyük çivi) 8 2 20 20 

Dülger (Marangoz) ustası 
işçiliği  6 20 120 

Yerli kiremit  1.500  225 

Dört koğuşların badanası gereç 
ve usta işçiliği   60 

Kiremit aktarması işlemi    80 

Nakliye hameliye(amele) 

işçiliği   14 

TOPLAM  935 
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Tablo 2’nin yer aldığı belgede, Ordu Kazası Hapishanesi’nin fiziki 

durumuna yönelik ayrıntılı bilgi verilmiştir. İnşaat ve Tamirat 

Keşifnamesi’ne göre borçlu koğuşu ile hayat (hol) bölümlerinin 

tavanlarının yağmur sularından çürüdüğü, badana ve kiremit aktarması 

işlemi yapılması gerektiği, bu nedenle tamiratın aciliyet gösterdiği 

belirtilmektedir. Ordu Kazası Hapishanesi tarafından hazırlanan 

keşifname cetvelinde, tadilat işlemlerinin dokuz yüz otuz beş kuruşluk 

masrafla tamamlanabileceği gösterilir (BOA.DH.MB.HPS. 7/30-5). 

12 Temmuz 1329 (25 Temmuz 1913) tarihli bir diğer keşif cetvelinde 

ise cinayet, borçlu koğuşu ve geçici koğuşun döşemelerinin 

yenilenmesi; tamirat için gerekli malzemelerin listesi ve fiyatları 

ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca Ordu Kazası Hapishanesi’nin 

toplamda altı bin sekiz yüz yetmiş üç kuruşun Maliye Nezareti’nden 

talep edildiği bilgisi cetvelde gösterilmiştir7 (BOA.DH.MB.HPS. 

38/16-2).  

Vilayet ve kazalardaki hapishanelerin acil tadilat işlemleri, Maliye 

Nezareti tarafından mali denetime tabi tutulmuştur. Bu eksiltme 

sonucunda Maliye Nezareti sadece elzem gördüğü düşük maliyetli 

düzenlemeleri uygun bulmuştur. Bu durumu gösteren belge aşağıda 

verilmiştir:  

“17 Kânûnuevvel 1329 (30 Aralık 1913) tarihli keşif defteri ve 

krokide tüm koğuşlar için gerekli olan döşeme tabanları için ağacın 

türü metresi, tuvaletler ve camlar için gerekli olan malzeme ve fiyatı 

ve toplam altı bin beş yüz on kuruş tamirat masrafı gösterilmiştir. 
 

7Bu bilginin kaynağını gösteren belge, Ekler bölümünde Ek4’te verilmiştir.  



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 461 

 

Fakat, 25 Kânûnuevvel 1329 (7 Şubat 1914) tarihli keşif raporunda 

dokuz yüz otuz beş kuruşluk tamirat masrafı gösterilmiştir. Dokuz yüz 

otuz beş kuruşluk istenilen miktarın karşılanmasının mümkün 

olmadığı Maliye Nezaretince bildirilmiştir. İki kalem masraftan 

hangisi daha acil ise ona göre icabına bakılacağı bildirilmiş ve bu 

sayede dokuz yüz otuz beş kuruşluk tamirata gerek kalmayacağı 

bildirilmiştir” (BOA.DH.MB.HPS.7/30-8). 

1915 yılına gelindiğinde hapishanenin tamiri için kurumlar arasında 

gerekli yazışmalar devam etmiştir. Bu yazışmalardan biri 13 

Kânûnuevvel 1331 (26 Aralık 1915) tarihinde Ordu Kazası 

Hapishanesi’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen belgedir. Belgede 

Ordu Kazası Hapishanesi’nin tamir masrafını gösteren1 adet 

keşifname ve 1 adet mazbata; 1 Aralık 1915 tarihinde Trabzon 

Vilayeti‘ne bildirilmiştir (BOA.DH.MB.HPS. 10/37-2).Ancak 

bilgilerin uygun bir şekilde gösterilmemesinden dolayı, belgelerin 

Mebâni-i Emiriye Müdürlüğü’nce tetkik edilemediği anlaşılmaktadır 

(BOA.DH.MB.HPS.10/37-2). Mebâni-i Emiriye Müdürlüğü, keşif 

varakasının usulüne uygun bir şekilde yazılıp gönderilmesini talep 

etmiştir (BOA.DH.MB.HPS. 10/37-1). Keşifname, Ordu Kazası 

Hapishanesi tarafından belirtilen şekilde yeniden hazırlanmış; 

kaymakamlığa tanzim ettirilerek takdim edilmiştir (BOA. DH. MB. 

HPS. 10/37-6). Bu belge Mebâni-i Emiriye Müdürlüğü’nün 

hazırlanma usulüne göre düzenlenmediği gerekçesiyle yine 

reddedilmiştir  (BOA. DH. MB. HPS. 10/37-6). Yazışmalar, Mebâni-i 

Emiriye Müdürlüğü’nün istediği şekilde yapılmadığı için 

hapishanenin yardım talebi gerçekleşmemiştir.   
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Ordu Kazası Hapishanesi’nin fiziki yetersizlikleri, 2 Teşrinievvel 

1332 (15 Ekim 1916) tarihli Dahiliye Nazırı Talat Bey Efendi 

tarafından hazırlanan ve Trabzon Valisi Cemal Bey Efendi’ye 

gönderilen tahriratta Ordu Kazası Hapishanesi’ne ait teftiş raporunda 

da ayrıntılı olarak verilmiştir. Dahiliye Nazırı Talat Bey Efendi, 

raporunda hapishanenin harap bir halde olduğunu bildirmiştir 

(BOA.DH.MB.HPS. 10/37-5).Talat Bey, Ordu Kazası 

Hapishanesi’nin hazırladığı keşifnamedeki eksikliklere de değinmiştir. 

Keşifnamede tamirat türlerinin belirtilmediğini; taşçı ve usta 

yevmiyelerinin beş, amele ücretlerinin ise yedi kuruştan 

hesaplanmasına itiraz ederek masrafların yeniden hesaplanması 

gerektiğini ifade etmiştir (BOA.DH.MB.HPS.10/37-8). Yapılan 

tahkikat neticesinde hapishanenin tamirinin Mebâni-i Emiriye 

Müdürlüğü’nden beklenen ücretle mümkün olmayacağı, Ordu Kazası 

Hapishanesi’nin kendi imkanlarıyla sorunu çözmeleri istenmiştir 

(BOA.DH.MB.HPS. 11/61-1-2).  

Görüldüğü üzere Ordu Kazası Hapishanesi’nin en önemli sorunu, 

fiziksel şartlarının mahkûmların barınmasına uygun olmamasıdır. Bu 

sorun; Trabzon, Sinop (Demir,2014:46), Tokat (Aykun,2003:283) gibi 

merkezlerdeki hapishanelerle benzerlik göstermiştir. Sorunun çözümü, 

hapishanenin tadilatıdır. Bu kararın alınmasında ana etken, Dahiliye 

ve Maliye Nezareti’nin ekonomik tedbirleridir. XX. yüzyılın 

başlarından itibaren hapishane tadilat girişimleri, Birinci Dünya 

Savaşı ve sonrasında da devam etmiştir. Tadilat işlemleri toplamda 17 

yıl sürmüştür. Tadilat ile ilgili yapılan yazışmalar ve sonucundaki 

işlemlerde istenilen seviyeye ulaşılamadığı görülür. Yeni bir 
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hapishane inşa edilemediği gibi hapishanenin yeterli seviyede 

tamiratının yapılmadığı da görülmekte ve sadece bir takım tamirat 

işlemleri ile çözüm bulunmaya çalışılmıştır.  

ORDU KAZASI HAPİSHANESİ’NDE GÖREV YAPAN 
GÖREVLİLER 

1876 yılında Adliye Nezareti, hapishanelerin düzenlenmesi ve 

ıslahıyla ilgili nizamname layihası hazırlayarak sultana sunmuştur. 

Aynı yıl gardiyanlar için ilk düzenleme yapılmış, “Hapishane 

Gardiyanları Talimatnamesi” yayınlanmıştır. Bu iki çalışma, 1880 

yılında hapishanelerin uymak zorunda oldukları kuralları, 

hapishanelerin fiziki ve idari koşullarını belirleyen 6 bölüm ve 97 

maddeden oluşan (Yıldız, 2015: 95) “Tevkifhane ve Hapishaneler 

Nizamnamesi”nin alt yapısını oluşturmuştur (Şahin, 2015: 24). 

“1880 Nizamnamesi’ne göre tevkifhane ve hapishane personelleri şu 

şekilde sıralanır: Müdür, başkatip, başgardiyan, gereken sayıda 

gardiyan, kadınlar koğuşu için bayan gardiyan ya da gardiyanlar, 

imam ve ilaveten Hristiyanlık ve Musevilik gibi diğer dinleri temsil 

eden birer din adamı, tabip, gereken sayıda hastane hademesi, 

çamaşırcı ve işçidir” (Yıldız, 2012: 383).  Hapishanedeki en etkin rol 

oynayan personellerin başında gardiyanlar gelir. Nizamnameye göre 

gardiyanların görevleri ise; “hapishanenin temizliğini yapmak, 

mahkûmların ekmeklerini dağıtmak; soğuktan korunmalarına dikkat 

etmek, kandillerini yakmak, sularını temin etmek, hasta mahkûmların 

hizmetlerini görmek ve uygunsuz hareketlerini hapishane zabitlerine 

bildirmek olarak verilmiştir” (Bilirli, 2018: 93). 
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 Ordu Kazası Hapishanesi’ne ait personel listesi ise 1911 ve 1912 

yıllarında verilmiştir. Bu yıllara ait memur listelerinde yer alan 

gardiyanların isimleri, görevleri, göreve başlama tarihleri, gardiyan 

sayıları ve aldıkları maaşlar aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Ordu Kazası Hapishanesi 1911-1912 Yılı Memur Listesi 

 

Tablo 3’e bakıldığında 1911 yılında hapishane memuru olarak görev 

yapan iki kişi vardır. Mehmet Ziya Efendi hapishane sergardiyanı, 

Cafer Ayar Efendi ise hapishane gardiyanı olarak görev yapmıştır. 

1912 yılında ise hapishanenin memur sayısı üç kişidir. Mehmet Ziya 

Efendi hapishane sergardiyanı, Cafer Efendi ve Mustafa Çavuş 

gardiyan olarak görev yapmaktadır. Sergardiyanların maaşları 200, 

gardiyanların ise 160 kuruş olarak belirlenmiştir 

(BOA.DH.MB.HPS.146/71-1.;BOA. DH.MB.HPS. 144/32-3)  

 Görevlinin 

Adı  

Memuriyet  

Çeşidi  

Görevlinin  

Maaşı (Kuruş) 

Göreve 
Başlama 

Tarihi 

1911 

Mehmet Ziya 

Efendi  

Hapishane 

Sergardiyanı 200 1894 

Cafer Ayar 

Efendi  

Hapishane 

Gardiyanı 160 1905 

1912 

Mehmet Ziya 

Efendi   

Hapishane 

Sergardiyanı 200 1897 

Cafer Efendi 
Hapishane 

Gardiyanı 160 1908 

Mustafa 

Çavuş 

Hapishane 

Gardiyanı 160 1910 
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Tablo 3’te verilen hapishane memur listesine bakıldığında, 

hapishanenin 1911 yılında iki gardiyanı istihdam ettiği görülür. Bu 

sayının yetersizliği 14 Teşrinisani 1327 (27 Kasım 1911) tarihinde 

Kaza Kaymakamlığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen yazıda 

belirtilmiştir (BOA.DH.MB.HPS. 85/30-2). Hapishaneler Müdüriyeti 

yazının ardından bir inceleme yapmış, Ordu Kazası Hapishanesi’ndeki 

52 mahkûmun gardiyanlar için yeterli olduğuna karar vermiştir 

(BOA.DH.MB.HPS. 85/30-1). 8 Kânûnusani 1327 (21 Ocak 1912) 

tarihli, Dahiliye Nezareti’ne gönderilen cevabı yazıda; hapishanedeki 

mahkûm sayısının 60 olduğu, iki gardiyanla mahkumların 

muhafazasının yetersiz olduğu bildirilmiştir. Fakat Hapishaneler 

Müdüriyeti, yeniden yaptığı incelemede mahkûm sayısını 52 olarak 

yinelemiş, gardiyan sayısının yeterliliğini tekrarlamıştır (BOA. 

DH.MB.HPS.  85/30-3). İki kurum arasında mahkûm sayısındaki 

anlaşmazlığın sebebi; iki ay zarfında mahkûm sayısındaki ani artışın, 

Dahiliye Nezareti tarafından gerçekçi bulunmamasıdır. Dahiliye 

Nezareti’nin inceleme taleplerinin sebebi budur.  

Hapishane görevlilerin maaşlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı 

belgelerden biri, 19 Mart 1311 (31 Mart 1895) tarihli bir belgedir. 

Aynı belgede, Ordu Kazası Hapishanesi’nin koğuşlarındaki mahkûm 

sayısının fazlalığından dolayı iki gardiyana daha ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca gardiyanların işe başladığı tarihten itibaren 

alacakları en düşük maaşın 160 kuruş, en yüksek maaşın ise 320 kuruş 

olarak belirlendiği ifade edilmiştir (BOA.ŞD. 2649/38-1).  
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1916 yılına gelindiğinde mahkûmların muhafazası için Ordu Kazası 

Hapishanesi tarafından Dahiliye Nezareti’ne tekrar gardiyan temini 

talebinde bulunulmuştur. Dahiliye Nezareti, talebi değerlendirmek 

amacıyla Ordu Kazası Hapishanesi’ne teftiş heyeti göndermiştir. 

Dahiliye Nezareti’nin görevlendirdiği Heyet-i Teftişiye, gardiyan 

talebine ilişkin cevabı içeren raporunda; bu göreve uygun kimse 

bulunmadığı, yeni bir gardiyan temininin mümkün olmadığı ve 

mevcut gardiyanların maaşlarının zamma müsait olamayacağı, uygun 

şartlar sağlandığında gardiyan temininin ve maaş artışının tekrar 

inceleneceği cevabı verilmiştir (BOA. DH.MB.HPS. 11/61-2).  

2 Teşrinievvel 1332 (15 Ekim 1916) tarihinde Dahiliye Nazırı Talat 

Bey Efendi tarafından Trabzon Valisi Cemal Bey’e gönderilen 

tahriratta yeni gardiyan tedarik edilemediği ve gardiyan maaşlarının 

artışının mümkün olmadığı ifade edilmiştir (BOA.DH.MB.HPS. 

11/61-1). Görüldüğü üzere devlet bu dönemde bütçede yaşadığı 

sıkıntılardan dolayı Ordu Kazası Hapishanesi’ne yeterli sayıda memur 

alamadığı gibi mevcut memurların maaşlarında da artış yapamamıştır.  

1880 Nizamnamesi’nde hapishane personelleri ayrıntılı bir şekilde 

verilmesine rağmen Ordu Kazası Hapishanesi’nde sadece baş 

gardiyan ve gardiyanlara ait bilgi bulunmaktadır. Görevli olduğu 

düşünülen diğer memur listesine ait bilgilere ulaşılamamıştır. 

Hapishanede mali sıkıntılardan kaynaklı olarak mahkûmların 

muhafazası için talep edilen gardiyanların görevlendirilemediği ve 

gardiyan maaşlarında artışın mümkün olmadığı görülmektedir.  
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ORDU KAZASI HAPİSHANESİ’NDEKİ MAHKÛMLAR VE 

SUÇ TÜRLERİ 

Hapishane idaresinin belirlediği kurallar çerçevesinde yoklama 

cetvelleri; tutuklu ve hükümlülerin sayıları, cinsiyet, mahkûmların 

işledikleri veya işledikleri düşünülen suç türleri gibi bilgileri kayıt 

altına alan belgelerdir. Cetveller; Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 

ilk günü esas alınarak yılda üç defa dörder aylık dönemleri 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. “Suç türleri, 1858 tarihli Osmanlı 

Ceza Kanunu’na göre ağır, orta ve hafif (cinayet, cünha ve kabahat) 

şeklinde üçe ayrılmıştır” (Gümüşsoy, 2014: 1007). Bu ayrım, suçların 

türüne göre değil, cezanın süresi ve türüne göre şekillenmiştir. 

“Tutuklu ve hükümlülerin istatistiki bilgilerini içeren defterler XX. 

yüzyılın başlarına kadar Zaptiye Nezareti tarafından tutulmuştur.” 

(Gönüllü, 2006: 61). XIX. yüzyılın sonlarından itibaren bu bilgileri 

içeren yoklama cetvelleri, “Dahiliye Nezareti” bünyesindeki “Mebâni-

i Emiriye ve Hapishaneler İdaresi”sine aktarılmıştır. Bu bağlamda 

Ordu Kazası Hapishanesi’ndeki yoklama cetvellerinde de, suç türleri 

“cinayet, cünha ve kabahat” (Yıldız, 2012: 193) 8 şeklinde üçe 

ayrılmıştır. Bu tasnif,1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nun 

gruplandırması dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca, hapishanedeki 

tutuklu ve hükümlülere ait bilgiler, erkek ve kadın olmak üzere iki 

 
8“Cinayet suçu için genellikle idam ve hapisle birlikte ağır işlerde çalışmayı 
gerektiren kürek cezası verilirken, cünha ve kabahat suçları için para cezası, sürgün 
ve kalabentlik cezalarına ek olarak birincisi için “te’dip” ikincisi için ise “tekdir” 
amacıyla 1 haftadan 3 seneye kadar hapis cezası verilmekteydi. Yaralama, silah 
çekme, hırsızlık ve yan kesicilik, ırza geçme, tecavüz, kız kaçırma, çocuk kaçırma, 
çocuk düşürtme, haneye tecavüz, yalancı şahitlik ve yemin gibi suçlar hapisle 
cezalandırılacak hafi ve orta dereceli suçlardandır”.  
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grup halinde yoklama cetveline yazılmıştır 

(BOA.DH.MB.HPS.143/68-1).  

Ordu Kazası Hapishanesi’ne ait yoklama cetveli bilgilerini içeren 

belgeye göre, tutuklu ve hükümlülerin yaş bilgileri belirtilmemiş 

sadece cinsiyetleri belirtilmiştir. 26 Mart 1333 (26 Mart 1917) tarihli 

belgeye göre 18 yaş altında 2 mahkûm vardır. Belgede cinsiyet 

dışında sadece mahkûmların ceza sürelerini gösteren bilgi 

bulunmaktadır. Mahkûmlardan biri on ay diğeri ise on beş yıl 

mahkûmiyet cezasına çarptırılmıştır (BOA. DH. MB. HPS. 158/56-1). 

Ordu Kazası Hapishanesi’ne ait yoklama cetvellerinin dökümü 

aşağıda verilmiştir.  

Tablo 4: H.1911 ( M.1329 ) Yılı Dört Aylık Yoklama Cetveli 

TUTUKLU ŞÜPHELİ 
Cinsiyet Cinayet Cünha - - 

Erkek  20 10 Erkek 22 

Kadın  - - Kadın - 

 

Tablo 4’e göre Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 12 Zilkade 1329 (4 

Kasım 1911) tarihli yoklama cetveline göre; Ordu Kazası 

Hapishanesi’nde 20 cinayet, 10 cünha tutuklusu; 22 şüpheli 

bulunmaktadır. Aynı cetvele göre toplam mahkûm sayısı 52’dir. 

Kasım 1911 yılına ait yoklama cetvelinde cinsiyet bilgisi verilmemiş, 

sadece toplam mahkûm bilgisi yer almıştır 

(BOA.DH.MB.HPS.143/68-1). 

İncelenen belgelerde 1912 yılına ait yoklama cetveli kaydına 

ulaşılamamıştır. Fakat 8 Kânûnusani 1327 (21 Ocak 1912) tarihli, 
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Hapishaneler Müdüriyeti tarafından yapılan incelemeyi içeren belgede 

mahkûm sayısının 52 olduğu bilgisi verilir (BOA. DH.MB.HPS.  

85/30-4). 1913 yılına ait yoklama cetveli aşağıda Tablo 5’te 

verilmiştir.  

Tablo 5: H.1913 (R.1331) Yılı Dört Aylık Yoklama Cetveli 

Cinsiyet Cinayet Cünha  

Erkek  16 7 23 

Kadın  - - - 

TOPLAM 16 7 23 

 

Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 30 Mart 1331 (9 Mart 1913) tarihli 

yoklama cetveline ait bilgileri içeren Tablo 5’e göre; Ordu Kazası 

Hapishanesi’nde 16 Cinayet, 7 cünha olmak üzere toplamda 23 

mahkûm vardır. Mart 1913 yılına ait yoklama cetveline göre kadın 

mahkûm yoktur (BOA.DH.MB.HPS.M. 21/5-4). 

Tablo 6: H.1914 Yılı (R.1330) Yoklama Cetveli 

Tutuklu Hükümlü 

Cinsiyet Cünha 

Tahliye 

Edlien 

Mahkûm 

Kalan 

Mahkûm 
Cinayet 

Tahliye 

Edilen 

Kalan 

Mahkûm  

Erkek  27 7 20 2 1 1 

Kadın  1 1 - 1 1 - 

TOPLAM 28 8 20 3 2 1 

 

Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Teşrinisani 1330 (14 Kasım 1914) 

tarihli yoklama cetveline ilişkin bilgileri içeren Tablo 6’ya göre; 

cünhadan tutuklu erkek sayısı 27, ayın suçtan tutuklu kadın sayısı 
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1’dir. Bu kişilerden sekizi tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerin yedisi 

erkek, biri kadındır. Belgeye göre toplam mahkûm sayısı 20’dir. 

Cetvele göre hapishanede üç hükümlü bulunmaktadır. Bu kişilerin 

ikisi erkek biri kadındır. Hükümlülerden bir erkek ve bir kadın tahliye 

olmuştur. Bu işlemlerden sonra hapishanede bir mahkûm kalmıştır 

(BOA. DH.MB.HPS.M. 19/6-17). 

 Osmanlı arşivinde Mart 1914 yılına ait yoklama cetveli 

bulunamamıştır. Fakat 6 Nisan 1330 (19 Nisan 1914) tarihli, Dahiliye 

Nezareti’ne gönderilen belgede Ordu Kazası Hapishanesi’nde 106 

mahkûm bulunduğu belirtilir. Ayrıca belgede hapishanenin üç küçük 

odadan oluştuğu, bu büyüklükte bir hapishanenin 50 kişinin ikamesine 

yetebileceği ifade edilir (BOA.DH.HPS. 44/10-4). 

Tablo 7: M.1915 (R.1330 ) Yılı Dört Aylık Yoklama Cetveli 

Tutuklu Hükümlü  
- -  Cinayet Cünha 

Erkek  32 Erkek  - 39 

Kadın  1 Kadın  - 2 

TOPLAM 33 TOPLAM 41 

 

Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 2 Kânûnusani 1330 (15 Ocak 1915) 

tarihli yoklama cetveline ilişkin bilgileri yansıtan Tablo 7’ye göre, 

cünha suçundan hükümlü 39 erkek, 2 kadın mahkûm vardır. Tutuklu 

erkek sayısı 32, tutuklu kadın sayısı ise 1’dir. Toplam mahkûm sayısı 

74’tür (BOA.DH.MB.HPS.M.16/58-14).   

Tablo 8: H.1915 (R.1331 ) Yılı Dört Aylık Yoklama Cetveli 
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Tutuklu Hükümlü  
Cinsiyet Cinayet Cünha Cinsiyet Cinayet Cünha 

Erkek  18 4 Erkek  2 - 

Kadın  - - Kadın  - - 

TOPLAM 22 TOPLAM 2 

Dahiliye Nezareti’ne gönderilen, 1 Temmuz 1331 (14 Temmuz 1915) 

tarihli yoklama cetveline ilişkin bilgileri içeren Tablo 8’egöre; 22 

tutuklu vardır. Bu kişilerin 18’i cinayet, 4’ü cünhadan işlem 

görmüştür. Cinayetten hükümlü erkek sayısı 2’dir. Ordu Kazası 

Hapishanesi’nde toplam 24 mahkûm vardır. Mahkûmlar arasında 

kadın bulunmamaktadır (BOA.DH.MB.HPS.M. 22/8-8).  

Tablo 9: H.1916 (R.1332) Yılı Dört Aylık Yoklama Cetveli 

Tutuklu Hükümlü 

Erkek  66 Erkek  9 

Kadın  1 Kadın  - 

TOPLAM 67 TOPLAM 9 

 

Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen, 1 Teşrinisani 1332 (14 Kasım 1916) 

tarihli yoklama cetvelini gösteren Tablo 9’a göre; tutukların tamamı 

cinayet suçundan işlem görmüştür. Tutuklu erkek sayısı 66, tutuklu 

kadın sayısı birdir. Hapishanedeki toplam hükümlü sayısı dokuzdur. 

Mahkumların üçü cinayetten altısı cünha suçundan mahkûmiyet 

cezasına çarptırılmıştır. Toplam mahkûm sayısı 76’dır (BOA. 

DH.MB.HPS.M. 32/41-3).  

Tablo 10: 1911-1916 Yılları Arasındaki Yoklama Cetveli ve Mahkûm 

Sayıları 
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 1911 1913 1914 1915 1916 TOPLAM 

Yoklama 

Cetveli 

sayısı 

1 1 1 2 1 6 

Mahkûm 

Sayısı  
52 23 31 98 76 280 

 

Hapishaneye ait cetveller incelendiğinde, 1911-16 yılları arasındaki 

yoklama cetvellerine göre toplamda 280 mahkûm vardır. En fazla 

mahkûm sayısının bildirildiği yıl 1915’tir. Bu yılda iki defa yoklama 

cetveli hazırlanmıştır. Toplamda 1915 yılında toplamda 98 mahkûm 

vardır.   

ORDU KAZASI HAPİSHANESİ’NDE ASAYİŞ VE İAŞE 

DURUMU 

Osmanlı hapishanelerinin son dönemlerindeki durumu, fiziki 

şartlarındaki yetersizliklerin neden olduğu kalabalıklaşma, asayiş 

sorunlarına neden olmuştur. Ordu Kazası Hapishanesi, mahkûmların 

muhafazası için uygun olmadığı incelenen belgelerde görülmektedir. 

Fakat hapishaneye ait belgeler incelendiğinde asayiş problemlerinin 

yaşandığına dair bir adet belgeye tesadüf edilmiştir. 

15 Teşrinievvel 1332 (28 Ekim 1916) tarihli Dahiliye Nezareti’ne 

gönderilen belgede Ordu Kazası Hapishanesi Hastanesi’nden üç 

kişinin firar ettiği, iki mahkûmun kısa sürede yakalandığı ve diğer 

mahkûmun ise daha sonra yakalandığı kaymakamlıktan Trabzon 
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Vilayeti‘ne bildirilen belgede görülmektedir (BOA.DH.EUM.2.ŞB. 

30/1-1).  

1880 tarihli “Hapishaneler Nizamnamesi’ne göre tutuklu ve 

hükümlülere günlük, 30 dirhem çorba ve üç yüz dirhem ekmek 

verileceği; hamile ve çocuğu olan mahkumlara standart miktardan 

daha fazlasının verilmesine rağmen Ordu Kazası Hapishanesinin iaşe 

durumuyla ilgili detaylı bilgi veren belge bulunamamıştır. 

Tespit ettiğimiz 5 Nisan 1335 (5 Nisan 1919) tarihli Trabzon 

Vilayetinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen belgede hapishanedeki 

mahkûmlara ekmeğin, Ekmekçi Şevki Efendi tarafından verildiği 

görülmüştür. Şevki Efendi, hapishaneye verdiği ekmekler karşılığında 

Nezaret-i Celile Muhasebe Müdüriyetinden üç yüz sekiz bin beş yüz 

beş kuruş yirmi pare meblağdan elli sekiz bin beş yüz kuruşunun 

kendisine havale edilmesi istenilmiştir (BOA.DH.MB.HPS.80/62/1-

2).  

ORDU KAZASI HAPİSHANESİ’NİN SAĞLIK ŞARTLARI 

“Geçmişten günümüze, insanların ölümüne yol açan etkenler arasında 

savaşlar, doğal afetler ve bunlara ilaveten salgın hastalıkların yer 

aldığı görülmüştür” (Özlü ve Tiryaki,2020:35). “Salgın hastalıklar, 

tarih boyunca insanları, toplumları ve devletleri oldukça güç durumda 

bırakmış ve olumsuz yönde etkilemiştir.” (Özlü ve Üzüm,2020:21). 

“Salgınların Osmanlı sınırlarına sirayet etmesiyle birlikte, salgın 

hastalıklara karşı önlemler alma yoluna gidilmiştir.” (Özlü ve Tiryaki, 

2019: 1170) Osmanlı Hapishane Arşivlerinde en sık rastlanan 
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şikayetler sağlık9 (Özlü ve Demir,2018:174) koşullarıyla ilgili 

olanlardır. Nitekim “hapishanelerin sağlık koşullarının kötülüğüne ve 

mekânın mahkûm sayısı için yetersiz olduğuna ilişkin birtakım 

rahatsızlıklar zaman zaman ilgililere bildirilmiştir. Şikayetler 

hakkında yöneticiler bilgi sahibi olmuşsa da hapishanelerin ıslahı için 

önemli adımlar atılamamıştır. Yeni mekân talepleri tam olarak 

karşılanamamış, şehir merkezinde kiralanarak mekân tahsis etme sıkça 

başvurulan bir yöntem olmuştur” (Özlü, 2015: 55).  

“Sağlık açısından da durum pek farklı olmamıştır” (Özlü,2015:55). 

XIX. yüzyıla gelindiğinde salgın hastalıkların nedenleri araştırılmış ve 

devlet salgınlara karşı birtakım önlemler almıştır (Çalışkan, 2019:36). 

Nitekim, özellikle salgın (Özer, 2020:202) hastalıkların ortaya 

çıkmasına engel olmak için teftişler sıklaştırılmışsa da yeterli fon 

ayrılamaması nedeniyle sıhhi şartlarda pek fazla bir değişiklik 

olmamıştır. “19. Yüzyılda Osmanlı hapishanelerinin sağlık ve yaşam 

şartları, bugünün koşullarıyla karşılaştırıldığında hayal edilemeyecek 

derecede kötü bir durumdadır.” (Özlü, 2015: 55). 

“Hapishanelerin sağlık şartlarının iyileştirilmesine yönelik birtakım 

çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda mahkemelerin işleyişini teftiş 

etmek, adli işlerin düzgün bir şekilde yürümesini sağlamak ve 

hapishaneleri denetlemek amacıyla 1879 tarihinde adliye müfettişliği 

kurulmuştur. Hapishanede yapılan teftişlerde hapishanede çalışan 

görevlilerin ahlak ve ehliyetlerine, bu kişilerin hapishanede yatanlara 

 
9 19. Yüzyıl, Osmanlı toplumunun modernleşerek bir kabuk değiştirme sürecine 
girdiği zorlu bir dönemdir. Bu yüzyılda tüm zorluklara ve mali yoksunluklara 
rağmen sağlık alanında önemli adımlar atılmıştır.  
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nasıl davrandıklarına, usulsüz tevkif ve tahliye yapılıp 

yapılamadığına, hapishane şartlarının sıhhi olup olmadığına 

kapasitelerin aşılıp aşılmadığına ve tahliyelerin yapılıp yapılmadığına 

dikkat edilmiştir.” (Özlü, 2015: 56). XIX. yüzyılın sonlarına doğru 

çıkarılan 1880 Nizamnamesinde hapishanelerin taşıması gereken 

sağlık şartları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. “Buna göre her 

hapishanede bir hastane bulunacak, hapishanelerin sağlık durumları 

Adliye Nezareti tarafından atanacak doktorlar tarafından sağlanacaktı. 

Doktorlar her gün hasta mahkûmları muayene edeceklerdi. Diğer 

yandan hapishane doktoru haftada en az bir defa hapishaneyi teftiş 

etmekle; dükkân odalarını, koğuşları, ceza yerlerini ve diğer alanları 

kontrol edip gerekli sıhhi tedbirleri almakla yükümlüydü” (Daşcıoğlu, 

2008: 70). Bu nizamname bağlamında 6 Nisan 1330 tarihli belgeye 

göre Ordu Kazası Hapishanesi’nde mahkûmların tedavilerini belediye 

tabibi (Özlü, 2017: 428)10 Estalyadi’nin (BOA. DH.MB.HPS.44/10-4) 

yaptığı anlaşılmıştır. “Nizamnameye göre hastanede, kadınlar için ayrı 

odalar bulunacaktı. Ayrıca hapishane doktoru tarafından her sene 

sonunda hapishanede ortaya çıkan hastalık ve diğer sağlık 

 
10“Belediyelerin sağlık alanındaki işlevlerini belirleyen 1861 yılında yayınlanan 
“Tababet-i Belediye İcrasına Dair Nizamname” deki (tüzük) bir madde belediyelerin 
hekim istihdamı konusunu da hükme bağlamaktadır. Asıl amacı sağlık alanında 
çalışanların kayıt altına alınması olan bu tüzük “Mekteb-i Tıbbiye Nezareti, yayım 
ve ilanından itibaren İstanbul’da üç ay, taşralarda ise bir sene içerisinde 
nizamnamenin uygulanmasının yanı sıra icazetnameli hekim bulunmayan yerlere 
hekim temininden sorumludur” diyerek belediyelerin sağlık hizmetleri konusundaki 
yerini belirlemiştir. Osmanlı yönetimi böyle bir uygulama ile ülke genelinde hekim 
istihdamı olgusunu kamu görevlisi biçiminde belediyelere özgü bir görev olarak 
kabul etmiştir. 1871 yılında da “memleket tabibi” adı altında taşraya hekim 

görevlendirilmiştir. “İdare-i Umûmiye-i Tıbbiye Nizamnamesi”ne göre bu 
hekimlerin, görev yaptıkları yerlerde devletin sağlık işlerindeki temsilcisi olarak, 
belediyelerin denetiminde çalışmaları öngörülmüştür”. 
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problemlerine dair rapor Adliye Nezareti’ne gönderilecekti” 

(Daşcıoğlu, 2008: 70).Ordu Kazası Hapishanesi’nden Adliye 

Nezareti’ne gönderilen salgın hastalıklara ilişkin herhangi bir sağlık 

raporu tespit edilememiştir. Bunun aksine belediye doktoru 

Estalyadi’nin iki mahkûmu usulüne uygun bir şekilde tedavi etmediği 

bilgisi, Trabzon ve Canik Adli Müfettiş Muavinliği ’ne bildirilmiştir  

(BOA. DH.MB.HPS.44/10-4).  

Ordu Kazası Hapishanesi’nin sağlık şartları hakkında ayrıntılı bilgi 

veren belgeler kısıtlıdır. Bu belgelerden hareketle hapishaneye ait bir 

hastanenin olduğu ve hasta mahkumların belediye tabibi tarafından 

muayene edildiği bilinmektedir (BOA.DH.EUM.2.ŞB.30/1-1.;BOA. 

DH.MB.HPS.44/10-4). 

“XIX. yüzyılda devletlerin sağlık alanında teşkilatlanmasına etki eden 

en önemli unsur şüphesiz salgın hastalıklar olmuştur.” (Çavdar ve 

Karcı, 2014:258). Ordu Kazası Hapishanesi’nde de sağlık 

şartlarındaki yetersizlik nedeniyle salgın hastalıklar ortaya çıkmıştır. 

Salgınlarla ilgili bilgi veren belgelerden, 4 Kânûnuevvel 1329 (17 

Aralık 1913) tarihli, Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen belgeye göre, 

mahkûm sayısının fazlalığından dolayı mahkûmlar hapishanede iç içe 

olmak zorunda kalmıştır. Belgeye göre mahkûmlar gündüzleri 

oturunca diz dize, kalkınca omuz omuza, geceleri ise yattıkları zaman 

kucak kucağa olmak zorunda kalmıştır. Bu fiziksel temas, hastalığın 

bulaşıcılığını artırmıştır. Bu sorunlara çözüm olarak yıllık yirmi liraya 

yeni bir hanenin kiralanarak hapishanenin izdihamının azaltılması 

amaçlanmıştır (BOA. DH.MB.HPS. 44/10-2). Salgının tedavisinde 
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olması gereken ve hapishane yönetimi tarafından da yazılı olarak dile 

getirilen çözüm, yeni bir hapishanenin inşasıdır. Fakat maddi 

yetersizlikler yüzünden hapishanenin tadilatlarla düzeltilmesi, 

mahkûm sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir.  

Mahkûmların hastalanmasındaki etkenlerden biri, havalandırma 

sorunu olmuştur. Hapishanenin fiziki yetersizlikleri yüzünden, 

mahkûmlar yeteri kadar gün ışığından faydalanamamıştır. Bu durum 

hastalığı artıran bir faktördür. Sorunun çözümüne yönelik olarak 

koğuşlara muhafazalı pencereler yapılmak istenmiş, bu amaçla 

belediye kalfası tarafından bir keşifname hazırlanarak Sıhhiye 

Müdüriyeti’ne gönderilmiştir. Müdüriyetten masraf olarak altı yüz 

doksan beş kuruşluk havalenamede bulunulması istenmiştir (BOA. 

DH.MB.HPS. 12/ 37-7). Ayrıca 2 Haziran 1333 (2 Haziran 1917) 

tarihli Vali Cemal Bey tarafından Emâkin Müdüriyeti’ne gönderilen 

belgede yedi bin kuruşluk havale istenilmiş ve bunun gerekçeleri 

bildirilmiştir (BOA. DH.MB.HPS. 12/37-5) Ek 6’da altı adet 

yapılacak pencerenin malzeme listesi verilmiştir (BOA. DH.MB.HPS. 

12/37-5). 

Bu çalışma kapsamında incelenen belgelerde Ordu Kazası 

Hapishanesi’nin sağlık şartlarının elverişsiz olduğu görülmüştür. 

Hapishanenin odaları küçük, odalardaki camlar yetersiz kalmış, 

mahkûmlar gün ışığını yeterince alamamıştır. Hapishanede mahkûm 

sayısı fazla, sağlık personeli yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 

mahkumlar, hastalık anında sağlık hizmetlerinden yeterince 

faydalanamamıştır. İlgili dönemde hapishanelerin sağlık alanındaki 
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yetersizliği Ordu Kazası Hapishanesi’ne özgü bir durum değildi. 

Trabzon, Giresun, Sinop, Tokat (Öztunç, 2012: 179) hapishaneleri 

başta olmak üzere tüm hapishanelerde aynı eksiklikler mevcuttu. Bu 

problemlerin giderilmesine yönelik 1880 Nizamnamesi çıkarılmış, 

hapishanelerin taşıması gereken genel şartlar belirtilmiştir. Fakat 

ekonomik yetersizlikler, istenen düzenlemelerin tam olarak hayata 

geçmesini engellemiştir.  

SONUÇ 

Hapishaneler, Avrupa’da XVIII. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde ise Hapishaneler; Avrupalı 

Devletlerin baskısı neticesinde, 1839 yılında imzalanan Tanzimat 

Fermanı’ndan sonra Avrupalı Devletlerin baskılarına son vermek ve 

Osmanlı Devleti’nin otoritesini güçlendirmek amacıyla ortaya çıkmış; 

Vilayet ve Kazalarda yaygınlık kazanmıştır.   

XIX. ve XX. yüzyıllar Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda büyük 

sorunlarla karşılaştığı, ekonomik yetersizliklerle boğuşulan bir 

dönemdir. Bu dönem II. Meşrutiyetin ilân edildiği, Balkan Savaşları, 

Trablusgarp Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nın görüldüğü; Millî 

Mücadele’nin de başladığı yıllardır. Bu süreçte hapishaneler, batılı 

devletlerin baskısıyla Osmanlı Devleti’nin iç politikada sorun olarak 

gördüğü konulardan biri halini almıştır. Bu bağlamda, hapishanelerin 

ıslahı konusu ciddi şekilde ele alınmış ancak devlet, yaşadığı zor 

süreçte yeni hapishanelerin inşa sürecini istikrarlı bir şekilde 

sürdürememiştir.  
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Bu çalışma kapsamında incelenen belgelerde Ordu Kazası’nda ilk 

hapishanenin Tanzimat’tan sonra 1864 yılında Bucak Hükümet 

Konağı Eski Kaymakamı Edhem Ağa tarafından yaptırıldığı ortaya 

konmuştur. Fakat 1887 yılında çıkan yangında hükümet konağı ve 

hapishane yanmıştır. Bu afetten sonra hapishanenin faaliyetine devam 

edebilmesi için Ali Paşa Konağı kiralanmıştır. Bina,  halktan toplanan 

yardımlarla mülk sahibinden satın alınarak kalıcı hizmet binası halini 

almıştır. 

Ordu Kazası Hapishanesi ile ilgili arşiv kayıtlarında ağırlıklı olarak 

tamirat ve inşaat gibi konuların yer aldığı belgeler bulunmaktadır. 

Belgelerden anlaşıldığı üzere Ordu Kazası Hapishanesi; fiziki açıdan 

kötü ve mahkûmların barınmasına elverişli değildir. Bu yetersizlikler 

Trabzon, Giresun, Sinop ve Tokat Hapishaneleri’nde de mevcuttur. 

Hapishanenin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak tadilat yolu 

gösterilmiştir. Tadilat için istenen bütçenin temin edilmesinde de 

sıklıkla sorun yaşanmıştır. Bu itibarla Ordu Kazası Hapishanesi’nde 

uzun yıllar süren tadilat işlemleri, istenilen seviyeye ulaşamamış, 

ayrıca yeni bir hapishane yapılamadığı gibi, hapishane olarak 

kullanılan bina da harap bir halde kalmıştır.  

İlgili yıllarda Ordu Kazası Hapishanesi’nin önemli sorunlarından biri 

mahkûm sayısının fazlalığıdır. Mahkûm sayısı, verilen yoklama 

cetvellerine göre hapishanenin hizmet verebileceği kişi sayısının 

üzerindedir. 1911-16 yılları arasındaki Ordu Kazası Hapishanesi 

yoklama cetvellerine göre hapishanede toplamda 280 mahkûm vardır. 

En fazla mahkûm sayısının bildirildiği yıl 1915’tir. Bu yılda iki defa 
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yoklama cetveli hazırlanmıştır, toplamda 98 mahkûm vardır. 

Mahkûmların hapishanede bulunma sebebi, cinayet ve cünha 

suçlarıdır. Cinayet suçundan işlem gören mahkûm sayısı, cünhadan 

işlem görenlere göre fazladır. Ayrıca hapishanede kadınlara ait bir 

Nisa hapishanesi bulunmaktadır. Cinayet ve cünhadan işlem gören 

kadın mahkûm sayısının toplamı 6’dır. Ordu Kazası Hapishanesi’nin 

diğer bir sorunu, mahkûmların sayısının fazla olmasından kaynaklı 

olarak personel sayısının kısıtlı olmasıdır. 

Hapishane personellerinin maaşlarına zam ve yeni hapishane talebi, 

mali sıkıntılar gerekçe gösterilerek hükümet tarafından reddedilmiştir.  

Ordu Kazası Hapishanesi’nin sıhhi şartlarına bakıldığında, mahkûmlar 

için elverişsiz bir ortamın olduğu görülmüştür. Hapishanenin odaları 

küçük, odalardaki camlar yetersizdir. Mahkûmlar gün ışığını yeterince 

alamamıştır. Rutubet ve havasızlık, sağlıksız yaşam koşulları ve 

yeterli düzeyde beslenememe; salgın hastalıkların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Mahkûmlar, hastalık anında sağlık hizmetlerinden 

yeterince faydalanamamıştır. İlgili dönemde hapishanelerin sağlık 

alanındaki yetersizliği Ordu Kazası Hapishanesi’ne özgü bir durum 

değildir. Genellikle Osmanlı sınırları dâhilindeki hapishanelerde 

sağlık sorunlarının yaşandığı görülmektedir. Salgın hastalıkların 

tedavisinde çözüm olarak mahkumlar başka bir hapishaneye 

nakledilmiş veya tahliye edilerek salgının yayılması engellenmeye 

çalışmıştır. Bu problemlerin giderilmesine yönelik 1880 Nizamnamesi 

çıkarılmış, hapishanelerin taşıması gereken genel şartlar belirtilmiştir. 
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Fakat ekonomik yetersizlikler, istenen düzenlemelerin tam olarak 

hayata geçmesini engellemiştir.  

Uzun yıllar hapishane olarak kullanılan Ali Paşa Konağı, yapılmaya 

çalışılan tadilatlara rağmen mahkûmların barınmasına elverişli bir hale 

getirilememiş; yapı günümüze de ulaşamamıştır. Mahkûmların 

tutulmasına yönelik olarak Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan eski bir 

Rum Ortodoks Kilisesi, hapishaneye çevrilmiştir. Kilise 1937-1977 

yılları arasında hapishane olarak hizmet vermiştir.  
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Ek 4: Ordu Kazası Hapishanesi'nin Krokisi (DH.MB.HPS.38/16-4) 

 

Ordu Kazası Hapishanesi’nin tamiratı için Ordu Belediye Kal’ası 

tarafından 20 Teşrinievvel 1329 (2 Kasım 1913) tarihinde gönderilen 

keşif varakasındaki incelemeye göre hapishane (zemin) kattadır. 

Hapishanenin alanı eğimlidir. Hapishanede 4 koğuş vardır. 3 oda 

erkekler için (cinayet, geçici, borçlu koğuşu), bir oda ise kadınlar 

(Nisa Hapishanesi tevkifhanesi)için ayrılmıştır. Erkeklerin 

koğuşlarının olduğu bölümler yığma taştan, kadınların olduğu bölüm 

ise ahşaptandır. Kadınların olduğu bölümün ahşap olması, yapının 

sonradan inşa edildiği şeklinde yorumlanmıştır. Arazi eğimli olduğu 

için hapishanenin olduğu bölüme 15 basamak merdiven ile giriş 

yapılmaktadır. Hapishanenin girişindeki ilk yapı, çeşmedir. 
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Gardiyanların(hapishaneden sorumlu memurların) olduğu oda geniştir. 

Bu nedenle oda, ahşap veya demir malzeme ile bölünmüştür. Odaya 

dışarıdan bir giriş kapısı yoktur. Odanın 5 adet camı bulunur.  

Erkekler için ayrılmış olan muvakkat yani geçici koğuşta iki cam ve 

bir kapı vardır. Bu koğuş, zemin katın iki basamak aşağısında veya 

yukarısındadır. Arazi eğimli olduğu için aşağıda olması muhtemeldir. 

Odada bir tuvalet vardır. Cinayet koğuşundan avluya (hayat 

bölümüne) açılan 2 pencere bulunur. Görevlilerin olduğu odadan, 

geçici ve cinayet koğuşlarına geçişte kot farkı vardır; 3 basamakla 

aşağıya inilir. Cinayet koğuşunun 1 kapısı vardır. Borçlu koğuşunda 

ise 1 kapı ve bir cam bulunur. Avlunun (hayat), bayanların olduğu 

odayla bağlantısı yoktur. Kadınlar koğuşuna sadece dışarıdan giriş 

vardır. Görevlilerin olduğu birimden kadınlar koğuşuna inen altı 

basamak bulunur. Eğimli olduğu için koğuşa ayrıca 11 basamakla 

inilir. Kadınlar koğuşunda bir kapı, iki cam ve bir tuvalet bulunur.   
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Ek 5: Yapılması Planlanan Pencereleri Gösteren Kroki 

(DH.MB.HPS.38/16-6) 
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Hapishanenin havalandırma şartları iyi değildir. Bu nedenle cam 

açılmak istenmiştir. Açılacak camların çizimini gösteren evrak, 

Kanunuevvel 1329 (21 Aralık 1913) yılında Trabzon Vilayeti’ne 

gönderilmiştir.  

Yapılması istenen camın taslak ölçüleri 1 metre genişlikte, 2 metre 

yüksekliktedir. (Metre) cam da 7 adet demir dikme bulunmaktadır. 3 

adet sağda 3 adet solda demir menteşe bulunur. Aralığı 6 mm 

(milimetre)’dir. Demir dikme aralıkları 120 mm (12 cm) demir çapları 

20 mm (2 cm)’dir. Yapılacak camların hepsi sabittir. Bu pençelerin 

yapım aşamasında etrafında 8 x 50 mm ebadında demir plaka 

geçmektedir. Pencereyi duvara tutturmak için dökme (demir menteşe) 

kullanılmıştır. Menteşenin kalınlığı 10 mm (1 cm) genişliği 50 mm (5 

cm)’dir.   
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A.  GİRİŞ: 

İstanbul Fatih ilçesi Kocamustafapaşa ve Topkapı'da yer  alan bazı camiler 

içerisinde olup, camilere gelenlere namaz vaktini hatırlatmak amacıyla 

daha çok cami cemaati tarafından kullanılan, konumuza giren saatler, 

uzun ahşap kasalı, ayaklı, metal aksamlı saatlerdir. Şüphesiz 

insanların ihtiyaçlarına ve dönemin teknolojik gelişmelerine bağlı 

olarak zaman içerisinde çeşitli saat türleri ortaya çıkmıştır. İnsanlar 

gökyüzünde yıldızlara1 ve güneşe2 bakmışlar, güneşin gölgesini takip 

etmişler, böylece güneş saati3 ortaya çıkmış. Güneş saatinin geceleyin 

kendilerine bir faydası olmadığını görünce su saatlerini4, kum 

saatlerini5 ve ateş saatlerini bulup kullanmışlar, insanlar XIII. yüzyılda 

mekanik saati6  keşfedip, ilerleyen zaman içerisinde kurmalı saatler7, 

cep saatleri, sarkaçlı saatler8 günün ihtiyaçlarına ve az hata payına 

uygun yapılmaya başlandı. XX. yüzyıla gelindiğinde pille çalışan, 

 
1 Bkz. Seyyed Hossein Nasr, Science And Civilization In Islam, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press, 1968. ss.168-183¸` Sevim Tekeli, 16’ıncı 
Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin’in  Mekanik Saat Konstrüksiyonuna  Dair 
En Parlak Yıldızlar”, Ankara Ünv.Basımevi, 1966. 
2 Bkz. Seyyed Hossein Nasr, a.g.e., ss.168-183¸`Tekeli, a.g.e. 
3 Bkz.Kemal Özdemir, Ottoman clocks and watches, TYT Bankası Yay.,9-13, 49, 

60; Muammer Dizer, “İslamda ve Osmanlılarda Saat”, Bilim Birlik Başarı, Sayı:44 
İzmir 1986, 13-16; J.Ruska, “Saat”, MEB.İslam Ansiklopedisi, Cilt:10, 2-3; Nusret 

Çam, Osmanlı Güneş Saatleri, 1243, Kül.Bak.Yay., Ankara 1990, ss.5-6, 9-18. 
4 Bkz.Muammer Dizer, a.g.m., ss.3-14 ; Atilla Bir, M.Kaçar, “Saat”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.35,  s.323; Özdemir, a.g.e., ss.14-21. 
5 Bkz. Atilla Bir, M.Kaçar, a.g.m., s.324. 
6 Bkz. Yelda Eroğlu, “Saatin Yolculuğu”, Raillife, TCDD Yay. Sayı:40, Nisan 2009, 

ss.46-50. 
7 Bkz. Msxlabs, „Önemli İcatlar Saat ve Tarihçesi“, http://www.msxlabs.org/ 

forum/muhendislik-bilimleri/27024-onemli-icatlar-saat-ve-tarihcesi.html# 

ixzz26NPH3Wft (Erişim:   13.09.2012). 
8 https://www.theclockdepot.com/clocks-blog/history-of-the-pendulum-clock/ , E.T. 

25.11.2020 

https://www.theclockdepot.com/clocks-blog/history-of-the-pendulum-clock/
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kurulmayan, elektronik, internete giren, telefon edip, video çekip 

izleyen saatler ortaya çıktı. İncelediğimiz saatlerde uzun ahşap kasalı 

sarkaçlı saat grubuna giren örnekler arasındadır. 

Bu çalışma 2010-2013 yılları arasındaki İstanbul’un Kocamustafapaşa 

ve Topkapı semtlerinde bulunan, bazı Osmanlı dönemi camilerinde 

yer alan tarihi ve sanat eseri özelliği taşıyan saatler üzerindeki 

incelemelere dayanmaktadır. İstanbul’da Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce çeşitli zamanlarda yapılan ve hala devam eden 

restorasyonlar sebebiyle, incelediğimiz camilerdeki saatlerin bazıları 

camilerden alınarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait başka bir birime 

kaldırılmış, ya da görülen lüzum üzerine olduğu camiden başka 

camilere taşınmış veya çalışmayan, bakım isteyen saatlerde tamirciye 

götürülmüş olabilir. İstanbul’un Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa ve 

Topkapı semtlerinde bulunan bazı camilerde yer alan saatler, 

Davutpaşa Camisinde, Hekimoğlu Ali Paşa Camisinde, Ramazan 

Efendi Camisinde, Beyazıt Ağa Camisinde ve Kürkçübaşı Ahmet 

Şemsettin Camisinde karşımıza çıkan, toplamda beş adet saatlerdir.9 

Konumuz olan uzun ahşap kasalı sarkaçlı saatlerin az olmasına karşın 

her birinin Osmanlıdan günümüze doğru gelen bir yelpaze içerisinde 

kendi kültürümüzden bir parça, hatıra gibi olması düşüncesiyle bu 

çalışmaya önem verildi. Ayrıca, konuyu ele almaya çalışırken, saatler 

konusunda yapılan bazı yayınlardaki içerikler ve şablonlar ve özellikle 

de saatler konusunda yaptığımız çalışmalar da göz önünde tutularak, o 

 
9 Araştırmamız 2021 yılında online tebliğ olarak sunulmuş ve bu çalışmada konu 
bazı ilavelerle daha da genişletilerek verilmiştir (4.Hoca Ahmet Yesevi Kongresi, 
12-13 Şubat 2021, Ankara). Bu çalışma daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıştır. 
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yayınlardan kısmen veya doğrudan faydalanılarak, araştırmalar 

yapıldı. 

Ahşap kasalı saatlerin bazılarının üzerleri bezemelerle süslü, değişik 

kompozisyonlu ve kısmen sade yapılmış olan ahşap kasalı veya 

metalden yapılmış duvar saatlerin genellikle bulundukları konum, 

cami mihrabının yakınında, bitişiğinde veya minberin yakınında 

duvara dayalı vaziyettedir. Ahşap kasalı saatlerin bazılarının üzerinde 

bulunan kalem işi bezemelerin zaman içerisinde zarar görmesin, saatin 

kasasının dayanıklılık ömrü daha da artsın diye, bazılarının üzeri 

cilaya benzer koruyucu saydam bir tabakayla örtülmüştür. Osmanlı 

dönemi ahşap kasalı beş örnek, sarkaç, ağırlık, saatin kadranı gibi 

parçalar demir, sarı, pirinç gibi metalden döküm tekniğiyle 

yapılmıştır. Saatlerin biçimi, bugünkü durumu, türü, ölçüleri, 

malzemesi, yapım ile süsleme tekniği, konusu, tanım ve 

kompozisyonunu belirterek, Türk el sanatı içerisinde konumunun 

ortaya çıkarılması düşünülmüştür. 

İstanbul Kocamustafapaşa ve Topkapı’da bazı camilerde bulunan 

Osmanlı dönemi saatlerinin, diğer bölgelerdeki türbe ve camilerde 

karşımıza çıkan benzer örnekleri gibi zamanla gerek ilgisizlik, 

dikkatsizlik, gerek insanların sorumsuzluğu yüzünden gün geçtikçe 

yavaş veya hızlı olarak tahribata uğramaktadır. Günümüze oldukça iyi 

gelebilen örneklerin dışında, ahşap kasası veya metal aksamı aşınmış, 

kırılmış, eksilmiş, bazı parçaları yerinden çıkmış, süslemeleri kararmış 

bulunan saatler göze çarpmaktadır. Bu saatlerden Davutpaşa 

camisindeki saat gibi bazılarının görünümü sanki dün imal edilmiş 
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gibi özenli görülmesinin yanında, bazılarının da görünümü biraz 

bakımsız durumdadır. Kocamustafapaşa ve Topkapı semtlerinde 

bulunan bu beş caminin saatleri üzerinde durulmasının sebebi, 

incelediğimiz saatleri, kaybolmadan veya bir tahribata uğramadan 

kendi insanımıza tanıtmak ve saatlerin süsleme ve fiziksel görünüm 

özelliklerini belirleyerek, Türk sanatı ve sanat tarihçileri içerisinde de 

fazla bilinmeyen, incelenmeyen çoğunlukla bazı tarihi ve yeni 

yapılmış camilerde bulunan saatleri araştırıp, tanıtmaya çalışmak 

amacımız olmuştur. 

B. İSTANBUL KOCAMUSTAFAPAŞA VE TOPKAPI’DA 
BULUNAN BAZI CAMİLERİN SAATLERİ 

No-1, Koca Mustafa Paşa Davutpaşa Camisi Saati 

Sıra No 1 Fotoğraf No 1-8 

Tarih XX.yy.ilk çeyreği 

olabilir. 

Boy 229 

cm. 

Bulunduğu Yer Davutpaşa Camisi Derinlik 29 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 54 cm. 

Durumu/Yapıldığı 
Yer 

Sağlam Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

51-53 

cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm, kalemişi Orta Bölüm 
Genişlik 

42 cm. 
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Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış 

olan saat, iki bölümlüdür. Saat kadranının bulunduğu üst bölüm ile 

sarkacın bulunduğu gövde bölümü birleşiktir. Diğer bölüm ise, alt 

kaide kısmının olduğu bölümdür. Saat duvara dayalı, sağlam, çalışır 

bir vaziyette yer almaktadır. Saatin kadranının üstü, sarkaç kısmında  

ve ahşap kasanın gövdesinde cam bulunmaktadır. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (gül, kalla, kır çiçeği, menekşe, yaprak), 

geometrik (dikdörtgen, kare), nesneli (bukle) gibi unsurlar 

kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Kalem işi, oyma, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresini sarı metal yuvarlak bir 

çerçeve kuşatmaktadır. Kadranın çevresinde ve üst kısımdaki ahşap 

üzerinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. 

Gövde: Sarı metalden döküm tekniğiyle yapılmış olan sarkacın 

madalyonu, diğer duvar saati örnekleri gibi lir veya tanburu anımsatan 

şekilde görünmektedir. Kadranın altından çıkarak alta doğru giden 

sarkaç, yedi kalın telli olarak dikey şekilde yakın aralıklarla 

sıralanmıştır. Tellerin araları, sarkacın iki ayrı yerinde dekoratif 

görünen birer bukleyle birbirine bağlanmaktadır. 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

kazıma tekniğiyle verilmiş iç içe geçmiş dört adet dörtgen silmelerin 

içerisinde stilize edilmiş gül, kalla, kır çiçekleri, menekşe, yaprak 
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işlenmiştir. Çeşitli çiçeklerden oluşan natürmort bezemesi karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

No-2, Koca Mustafa Paşa Hekimoğlu Ali Paşa Camisi Saati 

Sıra No 2 Fotoğraf No 9-16 

Tarih XX.yy.ilk çeyreği 

olabilir. 

Boy 227 cm. 

Bulunduğu Yer Hekimoğlu Ali Paşa 

Camisi 

Derinlik 29 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 54 cm. 

Durumu/Yapıldığı 
Yer 

Sağlam Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

50-54 cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm Orta Bölüm 
Genişlik 

43 cm. 

 

Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış 

olan saat, iki bölümlü olup, saat kadranının bulunduğu kısım ile 

sarkacın bulunduğu kısım yatay ince ahşap bir parçayla kesilerek 

sanki üç bölümlüymüş gibi bir görüntü vermektedir. Saat kadranının 

bulunduğu üst bölüm ile sarkacın bulunduğu gövde bölümü aslında 

birleşiktir. Diğer bölüm ise, alt kaide kısmının olduğu bölümdür. Saat 

minareye çıkan kısmın olduğu duvara dayalı, sağlam, çalışır bir 
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biçimde göze çarpmaktadır. Saatin kadranının üstü, sarkaç kısmında 

ve ahşap kasanın gövdesinde cam muhafaza yer almaktadır. 

Süsleme Konuları: Saatin ahşap kasası ve saatin metal sarkaç 

aksamında görülen dekoratif verilmiş bukleler haricinde sade ele 

alınmış olup, herhangi bir süsleme unsuru kullanılmamıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, döküm teknikleri uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresini sarı metal yuvarlak bir şerit 

kuşatmaktadır. Kadranın çevresinde ve üst kısımdaki ahşap üzerinde 

herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Saatin kadranının rakamları 

Osmanlıca verilmiştir. 

Gövde: Metalden yapılmış olan sarkacın madalyonu lir veya tanburu 

hatırlatan biçimde göze çarpmaktadır. Üst bölümden ve kadranın 

altındaki iç bölümden çıkarak alt kısma doğru giden sarkaç, yedi kalın 

telli olarak dikey şekilde yakın aralıklarla sıralanmıştır. Tellerin 

araları, sarkacın alt iki ayrı yerinde birer bukleyle bağlanmaktadır. 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısım 

çok sade ele alınmış olup, herhangi bir süsleme unsuru 

bulunmamaktadır. 
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No-3, Koca Mustafa Paşa Ramazan Efendi Camisi Saati 

Sıra No 3 Fotoğraf 

No 

17-24 

Tarih XIX.yy.son çeyreği olabilir. Boy 211 cm. 

Bulunduğu 
Yer 

Ramazan Efendi Camisi Derinlik 27 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide 

Genişliği 
50 cm. 

Durumu/Yapıl
dığı Yer 

Bozuk Alt 

Bölüm 

Alt 

Genişlik 

48-55 cm. 

Yapım-

Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm,kalemişi,kazıma Orta 

Bölüm 
Genişlik 

42 cm. 

 

Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir biçimde yapılmış 

olan saat, iki bölümlü olup, saat kadranının bulunduğu kısım ile 

sarkacın bulunduğu kısım yatay ahşap bir parçayla saat üç 

bölümlüymüş gibi bir şekil göstermektedir. Saat kadranının bulunduğu 

üst bölüm ile sarkacın bulunduğu gövde bölümü aslında birleşiktir. 

İkinci bölüm ise, saatin alt kaide kısmının olduğu yerdir. Saat duvara 

dayalı, bozuk, çalışmaz bir biçimde göze çarpmaktadır. Saatin 

kadranının üstü, sarkaç kısmında ve ahşap kasanın gövdesinde cam 
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koruyucu bulunmaktadır. Saatin herhangi bir yerinde yapıldığı yer, 

yapan ustaya ve firmaya ait bir ibare bulunmamaktadır. Muhtemelen 

saatin mekanik aksamı dışında ahşap kasası ve süslemeleri yerli bir 

usta tarafından yapılmış olabileceği düşünülebilir. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, kır çiçeği, kıvrık dal), 

geometrik (baklava dilimi, dikdörtgen), nesneli (bukle, inci tanesi) 

gibi unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Kalem işi, oyma, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresini kuşatan ahşaptan yapılmış 

bölüm üzerinde, kalem işi ve kazımayla verilmiş, dört köşede stilize 

edilmiş C ve S şekilli oldukça bitkisel unsurlu şematik kıvrım dallar, 

baklava dilimleri gibi geometrik çizimler dikkat çekmektedir. Ayrıca 

en üst kısmın ön iki kenarından başlayarak gövdenin alt kısmına kadar 

stilize olmuş bir kır çiçeği ve üstünde bir inci tanesi göze çarpan bir 

şerit şeklinde devam eden süsle unsurları dikkat çekmektedir. 

Gövde: Sarı metalden ince katmanlı olarak döküm tekniğiyle yapılmış 

olan sarkacın madalyonu, diğer Osmanlı dönemi saati örnekleri gibi 

saatin yuvarlak sarı metal sarkacı lir veya tanburu anımsatan 

şekildedir. Kadranın altından çıkarak alta doğru giden sarkaç, yedi 

kalın telli olarak dikey şekilde yakın aralıklarla sıralanmıştır. Tellerin 

araları, sarkacın iki ayrı alt yerinde birer dekoratif verilmiş bukleyle 

birleştirilmiştir. Gövdenin kenarlarını stilize edilmiş üstünde bir inci 

taneli kır çiçeği şeridi kuşatmaktadır. 
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Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

kazıma tekniğiyle verilmiş iç içe geçmiş iki adet dörtgen silmelerin 

içerisinin dört kenarında üst ve gövde kısmında yer alan kır çiçekleri 

şeridi bulunmaktadır. Orta kısımda stilize edilmiş C ve S şekilli, 

yelpaze görünümlü dekoratif süsleme amacıyla yapılmış akantuslar 

işlenmiştir. Alt bölümün en alt kısmının yatay yüzünde bir sıra halinde 

yine bitkisel unsurlu şerit karşımıza çıkmaktadır. 

No-4, Topkapı Beyazıt Ağa Camisi Saati 

Sıra No 4 Fotoğraf No 25-32 

Tarih XX.yy.ilk çeyreği 

olabilir. 

Boy 240 

cm. 

Bulunduğu Yer Beyazıt Ağa Camisi Derinlik 33 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 65 cm. 

Durumu/Yapıldığı 
Yer 

Sağlam Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

55-63 

cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm, 

kalemişi 

Orta Bölüm 
Genişlik 

47 cm. 

 

Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış 

olan saat, iki bölümlüdür. Bunlar saat kadranının olduğu üst kısımla, 

sarkacın bulunduğu gövde kısmı saatin bir bölümünü, alt kaide 

kısmının olduğu bölümde diğer bölümünü oluşturur. Saat duvara 

dayalı, sağlam ve çalışır bir vaziyette yer almaktadır. Saatin kadranını 
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ve sarkaç kısmını örten cam bölme bulunmaktadır. Saatin ahşap kasası 

oldukça sade ele alınmış olup, saatin mekanik aksamı dışında diğer 

unsurlarını yerli bir usta tarafından yapılmış olması kuvvetle 

muhtemeldir. Saatin ahşap kasası geçmişte saat güzel görünsün diye 

kahverengi boyayla boyanmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (gül, kır çiçeği, kıvrık dal, lale, menekşe, 

yaprak), nesneli (bukle) gibi unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Kalemişi, oyma ve döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresini kuşatan ahşaptan yapılmış 

kısım üzerinde dekoratif amaçla yapılmış herhangi bir süsleme unsuru 

bulunmamaktadır. 

Gövde: Sarı metalden ince katmanlı olarak döküm tekniğiyle 

yapılmış olan sarkacın madalyonu, diğer duvar saati örnekleri gibi lir 

veya tanburu anımsatan biçimde verilmiştir. Kadranın altından çıkarak 

alta doğru giden sarkaç, yedi kalın telli olarak dikey şekilde yakın 

aralıklarla sıralanmıştır. Tellerin araları, sarkacın iki ayrı yerinde bir 

bukleyle bağlanmaktadır.  Saatin ahşap kasasının gövde iç kısmında 

kalem işiyle yapılmış, alttan üstten doğru kıvrılarak giden çeşitli dallar 

üzerinde gül, kır çiçeği, kıvrık dal, yaprak gibi bitkisel unsurlar dikkat 

çekmektedir. Ahşap kasanın gövdesinin alt kısmındaki iç taraftaki 

yatay düzlem üzerinde kır çiçekleri, menekşe ve yapraktan oluşan bir 

çiçek demeti işlenmiştir. 



512 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. 

No-5, Topkapı Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi Saati 

Sıra No 5 Fotoğraf No 33-40 

Tarih XX.yy. ilk çeyreği 

olabilir. 

Boy 230 

cm. 

Bulunduğu Yer Kürkçübaşı 

ŞemseddinAhmet Camisi 

Derinlik 27 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide 

Genişliği 
54 

cm. 

Durumu/Yapıldığı 
Yer 

Çalışmıyor Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

49-51 

cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm Orta Bölüm 
Genişlik 

43 

cm. 

 

Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış 

olan saat, iki bölümlüdür. Bunlar saat kadranının olduğu üst kısımla, 

sarkacın bulunduğu gövde kısmı saatin bir bölümünü, alt kaide 

kısmının olduğu bölümde diğer bölümünü oluşturur. Saat minberin 

yakınındaki duvara dayalı, bozuk ve çalışmaz bir vaziyette yer 

almaktadır. Saatin kadranını ve sarkaç kısmını örten cam bölme 

bulunmaktadır. Saatin ahşap kasası oldukça sade ele alınmış olup, 

saatin mekanik aksamı dışında diğer unsurlarını yerli bir usta 
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tarafından XX. yüzyılın başında yapılmış olması kuvvetle 

muhtemeldir. Saatin kadranı Osmanlıca rakamlı olmayıp, günümüzde 

kullanılan rakamlardan oluşan bir kadrana sahiptir. Saatin kadranı 

görülen lüzum üzerine geçmiş yıllarda ihtimal değişmiş olabilir. 

Süsleme Konuları: Saatin ahşap kasası ve saatin sarkaç tellerini 

birbirine bağlayan bukleler haricinde metal aksamı sade ele alınmış 

olup, herhangi bir süsleme unsuru kullanılmamıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kazıma, döküm teknikleri uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresinde ve ahşap kısımlar üzerinde 

herhangi bir süsleme unsuru göze çarpmamaktadır. 

Gövde: Metalden yapılmış olan sarkacın madalyonu, diğer duvar saati 

örnekleri gibi lir veya tanburu anımsatan şekilde görünmektedir. 

Kadranın altından çıkarak alta doğru giden sarkaç, yedi kalın telli 

olarak dikey şekilde yakın aralıklarla verilmiştir. Tellerin araları, 

sarkacın iki ayrı yerinde düz birer bukleyle birleştirilmiştir. 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

içe geçmiş bir adet dörtgen girinti göze çarpmaktadır. Alt bölümde bir 

süsleme unsuru yer almamaktadır. 

C. KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

İstanbul Kocamustafapaşa ve Topkapı'da 2010-2013 yılları arasında 

incelediğimiz dönemlerde ahşap kasalı saatlerden üç tanesinin çalışır 

durumda, iki tanesinin de çalışmaz, bozuk durumda olduğu 

gözlenmiştir. Saatlerin ahşap kasalarında, kadranın veya sarkacın 

bulunduğu kısımlarda yapıldığı yer, saatleri yapan usta veya firma 
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adının geçtiği herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Saatlerin boyları 

211 cm. ile 240 cm. arasında, genişlikleri, 42 cm. ile 47 cm. arasında, 

derinlikleri ise; 27 cm. ile 54 cm. arasındadır. Kadran ve sarkacın 

bulunduğu bölümün üstü ince bir camla örtülüdür. 

Davutpaşa Camisi saatinde (Fot.1-8, No-1), bitkisel (gül, kalla, kır 

çiçeği, menekşe, yaprak), geometrik (dikdörtgen, kare), nesneli 

(bukle); Hekimoğlu Ali Paşa Camisi saatinde (Fot.9-16, No-2), saatin 

ahşap kasası ve saatin metal sarkaç aksamında görülen dekoratif 

verilmiş bukleler haricinde sade ele alınmış olup, herhangi bir süsleme 

unsuru kullanılmamıştır. Ramazan Efendi Camisi saatinde (Fot.17-24, 

No-3), bitkisel (akantus, kır çiçeği, kıvrık dal), geometrik (baklava 

dilimi, dikdörtgen), nesneli (bukle, inci tanesi); Beyazıt Ağa Camisi 

saatinde (Fot.25-32, No-4), Bitkisel (gül, kır çiçeği, kıvrık dal, lale, 

menekşe, yaprak), nesneli (bukle) gibi unsurlar ele alınmış olup, 

Kürkçübaşı Şemseddin Ahmet Camisi saatinde (Fot.33-40, No-5), 

saatin ahşap kasası ve saatin sarkaç tellerini birbirine bağlayan 

bukleler haricinde metal aksamı sade ele alınmış olup, herhangi bir 

süsleme unsuruna yer verilmemiştir. 

Süslemeler ahşap bölümlerde, kadranın çevresinde kalem işi, kazıma, 

boyama, oyma süsleme tekniği olarak yapılmıştır. Kadran, ağırlık ve 

sarkacın olduğu bölümleri metalden dökme olarak yapıldığı 

görülmektedir. Camilerin saatlerinde en çok tercih edilen bitkisel 

motiflerin sırasıyla kır çiçekleri, kıvrık dal daha çok olmak üzere, gül, 

menekşe, yaprak motifinin işlenmiş olduğu, geometrik motifler 

içerisinde ahşap kasanın yüzeyi üzerinde süsleme amaçlı dikdörtgen, 
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kare şeklinin ele alındığı görülmektedir. Nesneli motifler içerisinde en 

fazla sarkacın telleri üzerinde yer alan bukle motifi ve bitkisel motifle 

birlikte kullanılan inci tanesi motifi göze çarpmaktadır. 

Ele alınan beş örneğin hiç birinde saatlerin yapılış tarihiyle ilgili bir 

bilgi veya tarih ibaresi bulunmamaktadır. Saatler üzerindeki 

süslemelerin başka bölgelerdeki benzer örneklerinden yola çıkarak 

XIX. yüzyıl son çeyreği ile XX. yüzyıl ilk çeyreği arasına saatleri 

tarihleyebiliriz. Bunun yanında, gerek İstanbul Üsküdar’da bulunan 

Kaptanpaşa Camisi’nin10  ve Ayazma Camisi’nin11 yapılış tarihleri 

bulunan uzun ahşap kasalı bezemeli saatleri göz önüne alındığında 

saatlerin yapılış tarihleri yaklaşık olarak yukarıda tahmini verdiğimiz 

tarihler olabilir. Yurdumuzun çeşitli camilerinde bulunan saat 

örneklerinin çoğunlukla natürmort konulu süslemeleri, ölçüleri, ahşap 

cinsi gibi benzerlikler olduğu anlaşılmaktadır.12 

 
10 Üsküdar Kaptanpaşa Camisinin duvar saatinin en üstünde saatle ilgili Osmanlıca 
bir yazı bulunmaktadır. Saat ile ilgili olarak bu yazıda H.1311 (M.1893) tarihi 
geçmektedir. 
11Bkz.Özdemir, a.g.e., s.138 (yazarınbelirttiğine gore duvar saati 1899’da 
yapılmıştır). 
12 Bkz. H.Örcün Barışta, “İstanbul Cami ve Türbelerinde 19. Yüzyıl Ayaklı, ya da 
Uzun Kasalı (Gövdeli) Avrupa Saatleri ve Osmanlı Sanatındaki Etkileri”, Gelenek, 
Kimlik, Bireşim, Kültürel Keşişmeler ve Sanat, Prof.Dr.Günsel Renda’ya Armağan, 
H.Ü.Ed.Fak.San.Tar.Böl., Ankara 2011, ss.77-82; H.Kamil Biçici, “Gaziantep Cami 
Duvar Saatleri Bezemelerinden Çeşitli Örnekler”, Vakıflar Dergisi, Ankara 2010, 

S.34, ss.61-98; H. Kamil Biçici,” Sanat Tarihi Açısından Duvar Saati Süslemeciliği: 
İstanbul PTT Müzesi ve İzmir TCDD Müzesi'ndeki Duvar Saatleri Örneği”,  Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53:2, 2012, ss.147-186; H.Kamil Biçici,” 
Beykoz Camilerinde Yer Alan Bezemeli Duvar Saati Örnekleri”, SDÜ.Sos.Bil.Der., 

Sayı: 30, Aralık, Isparta 2013, s.155-176;  H.Kamil Biçici,  “ANKARA VAKIF 
ESERLERİ MÜZESİNDE SERGİLENEN CAMİ SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ”, Turkish Studies - International Periodical 

For The Languages, Literature and History of Turkish orTurkic Volume 9/10 Fall 

2014, Ankara, ss. 115-147; H.Kamil Biçici, “Üsküdar Camileri Duvar Saatlerinden 
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Kocamustafapaşa ve Topkapı'da bulunan bazı camilerde yer alan 

Osmanlı dönemi saatleri üzerinde yer alan bitkisel konulu bezemeler 

İstanbul'da ve Anadolu'da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin İstanbul’da 

Topkapı Sarayında, çeşitli camilerde, sivil yapılarda, sebillerde, 

çeşmelerde, seramikte, ebruda, minyatürlü yazmalarda, camaltında, 

 

Örnekler”,  8.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 2, ss.873-916, 

Ankara, 2015, (Yayın No:656560); H.Kamil Biçici, "ÖDEMİŞ YILDIZ KENT 
ARŞİVİ MÜZESİNDE BULUNAN ŞÖMİNE VE MASA SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜZERİNE, İzmir Araştırmaları Dergisi, 
İzmir, Şubat 2016a, ss.1-16; H.Kamil Biçici, “TİRE CAMİLERİNE AİT 
SAATLERİN SANAT TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ”,TIRE 
ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU 12-13 MART 2015, Tire Belediyesi Kültür 
Yay.c.1, İstanbul, 2016b,  ss.155-182; H.Kamil Biçici, A.Tetik, “EROL ATA'NIN 
MASA SAATLERI KOLEKSIYONUNDAN BAZI ÖRNEKLERİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Al Farabi Sosyal bilimler 
Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, 2017a, ss.356-387; H.Kamil Biçici, 
“BURSA CAMİLERİNDE BULUNAN BAZI OSMANLI SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Al Farabi Sosyal bilimler 
Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, 2017b, ss.16-30; H.Kamil Biçici, 
“İSTANBUL CAMİLERİNDE BULUNAN İNGİLİZ YAPIMI SAATLERİN 
SANAT TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”,  XVI.Türk Tarih 
Kongresi 15-17 Eylül 2014/Ankara, TTK.Yay., IV c.-V.Kısım, Ankara, 2018, 
ss.1895-1953; H.Kamil Biçici, “ Ödemiş ve Birgi’de Bulunan Ahşap Kasalı 
Saatlerin Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Bilge Tonyukuk Anısına 
Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-I, İksad Yayınevi, Gaziantep, 2020a, ss.665-

696; H.Kamil Biçici, “YOZGAT’TA BULUNAN AHŞAP KASALI OSMANLI 
DÖNEMİ SAATLERDEN BAZILARININ SANAT TARİHİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ",Türk Dünyası ve Türkiye Araştırmaları-V, İKSAD, 
Gaziantep,2020b, ss.490-527; Feza Çakmut, “Topkapı Sarayı Saatleri”, Saat 

Dünyası Dergisi, İstanbul Saatçiler Odası Yay., Sayı:  3, Nisan-Mayıs 2005, ss.40-

41; Şule Gürbüz, Saat Kitabı, TBMM, Milli Saraylar Dairesi Bşk.Yay. İstanbul 
2011; Celal Esat Arseven, “Saat maddesi”, Sanat Ansiklopedisi, c.4, s.1735; Ankara 

Vakıf Eserleri Müzesi Tanıtım Kitabı, Vakıflar Gen.Müd.Yay.Ankara 2008; Yelda 
Eroğlu, “Saatin Yolculuğu”, Raillife, TCDD Yay. Sayı:40, Nisan 2009, ss.46-50; 

Zübeyde Günyol, „Eski Saatler“, İslam Forumu. http://www.islamforumu.net/ 

threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3% BCnyol.4575/ (Erişim: 13.09.2012); 
Aysel Tuzcular, “Türk İskelet Saatleri”, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı:5, Ocak, 
İstanbul 1977,  ss.72-77. 

http://www.islamforumu.net/%20threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3%25%20BCnyol.4575/
http://www.islamforumu.net/%20threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3%25%20BCnyol.4575/
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ahşap işçiliğinde, mezar taşlarında, işlemelerde görüldüğü gibi Türk 

sanatının bir çok kolunda zengin örnekler vermektedir.13 

D. SONUÇ 

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan uzun ahşap kasalı 5 cami saatinden 

3 tanesi çalışır vaziyettedir. 2 tanesi bozuktur. Saatlerin hepsi ahşap, 

metal ve cam malzemeden imal edilmiştir. Saatlerin kasası meşe, 

maun veya dayanıklı başka bir ahşap malzemeden de yapılmış olması 

muhtemeldir. Ahşap kasalı saatlerinin sarkaçları sarı metalden 

 
13 Bkz. Hakkı Acun, Tüm Yönleri ile Çapanoğlu ve Eserleri, Ankara 2005; Rüçhan 
Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1988, ss.21, 23; Günsel Renda, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, 
Minyatür ve Duvar Resimleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1977, 134-135; 

H.Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri, Bereketzade Çeşmesi, Kültür bakanlığı Yayın 
No: 1053, İstanbul 1989, ss.20-25, 45-47, 58-61; H.Örcün Barışta,  Kabataş 
Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993; 

H.Örcün Barışta, İstanbul Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1995, ss.107-109; Hülya Küçükoğlu, Minyatürden Kavramsala 
Türk Sanatında Natürmort, Marmara Ünv. Sosyal  Bilimler Enstitüsü (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1998, s.87; Sabahattin Türkoğlu, “ Ağaç Sanatı “, 
Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara 1995, s.66; Erdem Yücel,  “ 
Osmanlı Ağaç İşçiliği”, Kültür ve Sanat, Sayı:5, İstanbul 1977, s.62; H.Örcün 
Barışta, Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2168, Ankara 1998, ss.87-88; 

H.Kamil Biçici, Manisa Gördes’te Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar 
Taşları, Gazi Ünv.Sos.Bil.Ens. (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2004; Türkan 
Acar, “ Ulubey’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri”, Vakıflar Dergisi, S.47, 2017, 

ss.133-168; Türkan Acar, “Samancıoğlu Camii (İzmir/Menderes) Haziresindeki 
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşları”, Turkish Studies, Vol.14, 
issue 3, 2019, ss.977-1022; Sedat Bayrakal, Uşak’ta Osmanlı Mezar Taşları, İzmir : 
Ege Ünv.Basımevi, 2016; Sevinç Eren-Sena Yavuz, “ Sakarya-Geyve Umur Bey 

Köyü Mezarlığı 19.yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarından Örnekler”, ODU, Ordu Ünv. 
Sos.Bil.Araş.Dergisi, C.10, s.3, 2020, ss.663-679; Sahure Yarış, “ Üsküdar Rum 
Mehmet Paşa Camii Haziresindeki Mezar Taşları”, Turkish Studies, Vol. 12/13, 
2017, ss.577-642; Sahure Yarış,“ Üsküdar Ayazma Camii Haziresindeki Mezar 
Taşları”, Sanat Tarihi Dergisi, C.27, S.1, 2018, ss.197-249; Sahure Yarış, “ Malatya 
Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde Bulunan Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları”, 
Sanat Tarihi Yıllığı, İst.Ünv.Yay, 2020, ss.637-661. 
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yapılmıştır. Saatlerin hepsi üstten alta doğru dikdörtgene yakın bir 

biçime sahiptir. Saatlerin ahşap kasalarında, kadran ve sarkacın 

bulunduğu bölümlerde bitkisel (akantus, gül, kalla, kır çiçeği, kıvrık 

dal, lale, menekşe, yaprak); geometrik (baklava dilimi, dikdörtgen, 

kare, madalyon) ve nesneli motif (bukle) gibi bezemeler 

kullanılmıştır. 

Örneklerin hiç birinde tarih, firma veya usta adı ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ele aldığımız saatlerin hepsinin ahşap kasalarını ve 

süslemelerini sipariş üzerine Osmanlı dönemi yerli ustaları tarafından 

imal edilmiş olması muhtemeldir. Ama saat örnekleri içerisinde saati 

çalıştıran metal bölümlerin çoğunlukla İngiliz yapımı veya Fransız 

yapımı olabileceği düşünülebilir. 

Saatler üzerindeki süslemeler alınlıkta, kadranın çevresinde, gövdenin 

iç yüzünde ve alt bölümde yer almaktadır. İki saatin ahşap kasalarında 

süsleme bulunmamaktadır.   Bezemeli örneklerin ele alınışında temiz 

işçilikle beraber, motiflerin birbirleriyle uyumlu verilmiştir. 

Batılılaşma döneminin etkisiyle yapılmış olan barok ve rokoko etkili 

bezemelerin, kompozisyonun, renk ve motif uyumunun, çeşitli 

süslemelerin ve yapım tekniklerinin, motiflerin işlenişinin dönemin 

benzer özelliklerini yansıttığı da göze çarpmaktadır. 
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FOTOĞRAFLAR 

 

Fot.1, No-1, Davutpaşa Camisi 
saati 

 

Fot.2, No-1,Davutpaşa Camisi 
saati 

 

Fot.3, No-1,Davutpaşa Camisi 
saatin üst ve gövde kısmı 

 

Fot.4, No-1, Davutpaşa Camisi 
saatin kadranı 
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Fot.5, No-1,Davutpaşa Camisi 
saati, gövdesi 

 

Fot.6, No-1,Davutpaşa Camisi saatin 
gövde ve alt kısmı 

 

Fot.7, No-1, Davutpaşa Camisi 
saati yandan bakış 

 

Fot.8, No-1, Davutpaşa Camisi saati 
alt kısım 
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Fot.9, No-2, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi saati 

 

Fot.10, No-2, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi  saatin yandan görünümü 

 

Fot.11, No-2, Hekimoğlu Ali 
Paşa Camisi saatin üst ve gövde 
bölümü 

 

Fot.12, No-2, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi saatin üst ve gövde bölümü 
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Fot.13, No-2, Hekimoğlu Ali 
Paşa Camisi saatin kadranı 

 

Fot.14, No-2, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi saatin gövdesi ve alt bölümü 

 

Fot.15, No-2, Hekimoğlu Ali 
Paşa Camisi saatin sarkacı 

 

Fot.16, No-2, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi saatin yandan gövde ve alt 
kısmına bakış 
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Fot.17, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saati 

 

Fot.18, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin üst ve gövde kısmı 

 

Fot.19, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin üst kısmı 

 

Fot.20, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin kadranı 
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Fot.21, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin gövdesi 

 

Fot.22, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin yandan gövde ve alt 
kısmına bakış 

 

Fot.23, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin alt kısmı 

 

Fot.24, No-3, Ramazan Efendi 

Camisi saatin alt kısmı 

 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 531 

 

 

Fot.25, No-4, Beyazıt Ağa 
Camisi saati 

 

Fot.26, No-4,Beyazıt Ağa Camisi 
saati 

 

Fot.27, No-4, Beyazıt Ağa 
Camisi saatin üst ve gövde 
bölümü 

 

Fot.28, No-4, Beyazıt Ağa Camisi 
saatin üst kısmı 
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Fot.29, No-4, Beyazıt Ağa 
Camisi saatin iç gövde süslemesi 

 

Fot.30, No-4, Beyazıt Ağa Camisi 
saatin iç gövde süslemesi 

 

Fot.31, No-4, Beyazıt Ağa 
Camisi saatin iç gövde süslemesi 

 

Fot.32, No-4, Beyazıt Ağa Camisi 
saatin iç gövde süslemesi 
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Fot.33, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saati  

Fot.34, No-5, Kürkçübaşı 
Ahmet Şemseddin Camisi saati 

 

Fot.35, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saatin üst ve 
kısmı 

 

Fot.36, No-5, Kürkçübaşı 
Ahmet Şemseddin Camisi 
saatin gövde ve alt kısmı 
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Fot.37, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saatin sarkacı 

 

Fot.38, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saatin 
gövdesinin iç kısmı 

 

Fot.39, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saatin iç gövde 
kısmı 

 

Fot.40, No-5, Kürkçübaşı Ahmet 
Şemseddin Camisi saatin gövde 
ve alt kısmı 
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I- GİRİŞ 

 İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başlamasından itibaren 

istihbarat, tarihin her döneminde son derece önemli olmuştur. Tarihten 

günümüze her devlet bir şekilde istihbarat teşkilatını oluşturmuş ya da 

oluşturmaya çalışmıştır. Lügat manası “bir kimse, bir şey hakkında 

toplanan bilgi, haber veya haberler, duyulan şeyler, haber alma" 

şeklindedir.2 Kelime olarak istihbarat her ne kadar, bir haberi elde 

etmek, duymak anlamı taşısa da haber ile istihbarat kavramları bir 

birinden oldukça farklı iki kavramdır, haber, yurt dışı yönüyle ele 

alındığında, düşman ya da düşman olması muhtemel veya tarafsız, 

hatta dost memleketler ile ilgili her türlü bilginin toplanması iken, yurt 

içi yönüyle de küskün ya da küskün olması muhtemel kişi veya 

gruplar hakkında, açık kaynaklar kullanılmak suretiyle her türlü 

bilginin ham olarak elde edilmesidir. İstihbarata gelince, çeşitli imkân 

ve vasıtalarla herhangi bir konuda elde edilen haberlerin, öncelikle 

ayrıştırılarak tasnif edilmesi, konularına göre birleştirilmesi, en kolay 

anlaşılabilir mantık dizininde belli bir kompozisyon dâhilinde tertip 

edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuca götürücü yorumun yapılarak, 

ilgili merci ya da makamlara intikal ettirilmesidir. Bu süreç diğer bir 

anlamıyla istihbarat çarkıdır.3 

Bu çarkın sorunsuz işlemesi sahadaki mücadele için vaz geçilmezdir. 

Bu başarılamadığında hedeflenen noktaya ulaşılamayacağının 

 
2 Hüseyin PEHLİVANLI, “Eski Türkler ve Selçuklularda İstihbaratçılık” Türkler, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1995, s. 279.    
3 Aziz YAKIN, Casusluk ve Casuslukla Mücadele, Dış İşleri Akademisi Yayınları, 
Ankara, 1963, s. 33.  
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ötesinde, ulaşılsa bile bunun yeterince değerlendirilerek faydaya 

çevrilememesi durumu vaki olabilmektedir. Nitekim Kazım Karabekir 

Irak'ta Selman-ı Pak muharebesinde İngilizlerin savaş alanındaki 

durumunu yanlış yansıtan bir rapor sebebiyle ordumuzun Dicle 

nehrinin gerisine çekildiğini, hâlbuki İngilizlerin sahadaki durumu ile 

ilgili elde edilen bilgilerin doğru olmadığını, gerçekte İngilizlerin 

yenilerek geri çekildiklerini ancak ordumuzun kazandığı zaferi 

değerlendiremediğini ifade etmiştir.4  

Anlaşılacağı gibi bir savaş ortamında elde edilen başarıyı faydaya 

dönüştürmek için dahi vazgeçilmez olan istihbarat faaliyetinin savaşın 

kazanılmasında ise katkısı göz ardı edilemeyecek kadar belirleyicidir. 

Nitekim Milli mücadelenin de zafere ulaşmasında savaş sürecinde 

yapılan istihbarat faaliyetlerinin, bu faaliyetleri yürütenlerin 

çabalarının katkısı önemli yer tutmaktadır. Çalışmada bu faaliyetler 

ele alınmıştır.  

II- OSMANLI DEVLETİNDE İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI 

 

A) Hafiye Teşkilatı (1880-1908) 

Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru iki önemli istihbarat teşkilatı karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlardan birisi II. Abdülhamit tarafından kurulan Hafiye 

Teşkilatı, diğeri ise Onun tahtan indirilmesi sonucu İttihat ve Terakki 

yönetimi tarafından kurulan Teşkilat-ı Mahsûsa’dır. Osmanlı Devleti’nde 

istihbarat faaliyetlerine gereken önemin verilmesi suretiyle istihbaratın 

gelişmesi ve modern bir teşkilat haline gelmesi Sultan II. Abdülhamit 

 
4 Kazım KARABEKİR, İstihbarat (Gizli Harp), İstanbul, Kamer Yayınları, 1999, 
ss: 28-29. 
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döneminde olmuştur. Bunun en önemli sebebi sömürgeci devletlerin 

istihbarat teşkilatlarının Osmanlı coğrafyasını Orta Doğu'nun paylaşım 

planları için verdikleri kavganın merkezi haline getirmiş olmalarıdır.  

 II. Abdülhamit, kendi devrinde yaşanan iç ve dış olaylar üzerinde 

hâkimiyetini kurma amacıyla kendine bağlı bir istihbarat teşkilatı teşekkül 

ettirmiştir. II. Abdülhamit hatıratında yabancı devletlerin Osmanlı 

Devleti'nin içine sızarak vezir ve sadrazam mertebesinde casuslar 

edindiklerini kendisinin de bunun için bir hafiye teşkilatı kurmaya karar 

verdiğini anlatmaktadır. Hatıralarında bu durumu “yabancı devletler kendi 

emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar 

çıkarabilmişse, devlet emniyet içinde olamaz. Doğrudan doğruya şahsıma 

bağlı bir İstihbarat Teşkilatı kurmaya, bu düşünce ile karar verdim. İşte 

düşmanlarımın Jurnalcilik dedikleri teşkilat budur” ifadeleri ile 

açıklamıştır.5 

Açıkladığı sebeple doğrudan kendisine bağlı bir istihbarat teşkilatı kuran II. 

Abdülhamit kurduğu hafiye teşkilatının ıslahı görevini Fransa'dan getirttiği 

Mösyö Bonin'e vermiştir. II. Abdülhamit teşkilatı ile bir taraftan bahsedildiği 

gibi göreve getireceği devlet adamları ile ilgili kayıtlar tuttururken diğer 

taraftan da kendisine yönelik yapılan komploları bertaraf etmeye çalışmıştır. 

Harbiye Nezaretine bağlı olarak kurulan teşkilat mensupları sadece 

İstanbul'da değil, ülkenin değişik yerlerinde de faaliyet göstermişlerdir. II. 

Abdülhamit bu teşkilat ile uluslararası ilişkileri de yakından izlemiştir.6  

 

 

 
5 Abdülhamid’in Hatıra Defteri, haz: İsmet BODAĞ, Kervan Yayınları, İstanbul, 
1975, s. 84.  
6 Hüseyin PEHLİVANLI, “Osmanlılarda İstihbaratçılık” Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 600.    
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B) Teşkilat-ı Mahsûsa (1913–1918)  

II. Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devlet yönetimine İttihat ve Terakki Partisi 

gelmiştir. Kısaca İttihatçılar da denilen bu parti yöneticileri, yönetimlerine 

yardımcı bir haber alma (istihbarat) teşkilatı kurmaya karar vermişlerdir. 

Veteriner Miralay Rasim Bey tarafından verilen isimle Teşkilat-ı Mahsûsa 

17 Kasım 1913 tarihinde Harbiye Nezaretine bağlı olarak kurulmuştur. 

Teşkilatın yapısı ile ilgili bilgiler ise bir istihbarat teşkilatından beklenilen 

doğrultuda net değildir. E. Hiçyılmaz eserinde, Teşkilatın ilk başkanın 

Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Bey, son başkanının ise Hüsamettin 

Ertürk olduğunu söylerken, T. Z. Tunaya ilk başkanın Süleyman Askeri Bey 

olduğunu Ondan sonra başkanlığa sırasıyla Halil Paşa ve Cevad Paşaların 

geldiğini, dolayısıyla son başkanın Cevad Paşa olduğunu ifade etmektedir. 

V. Keleşyılmaz ise makalesinde Teşkilat-ı Mahsûsa'nın başkanlarını, 

Süleyman Askeri Bey, Halil Bey, Kızanlıklı Cevad Bey ve Tunuslu Ali 

Başhamba olarak sıralamıştır. Genel olarak ise kaynaklar son başkan 

konusunda bir netliğe ulaşamamıştır.7  

Harbiye Nazırı Enver Paşa, oluşan bu örgütün görevlerini, Osmanlı 

Devleti’nin siyasi birliğini korumak, Türkçe konuşan halkın Osmanlı 

sınırları içerisinde kalmasını sağlamak, isyanları önlemek, sömürgeci 

devletlerin faaliyetlerini akim bırakmak, Rusların Osmanlı topraklarında 

bağımsız Ermenistan kurmalarını engellemek ve düşmanların Orta 

Doğu'daki istihbarat ve gerilla faaliyetlerine karşı ön alma faaliyetlerini 

 
7 Ergun HİÇYILMAZ, Osmanlıdan Cumhuriyete Gizli Teşkilatlar, Altın Kitaplar 
yayınları, İstanbul, 1994, s.15.   
   Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye’de Siyasal Partiler, İletişim yayınları, İstanbul, 
1989, s. 276.  

   Vahdet KELEŞYILMAZ, “Teşkilatı Mahsûsa’nın Kuruluşu, Başkanları ve 
Mustafa Kemal” Türkler, Yeni Türkiye yayınları, Ankara 2002, s. 317.   



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 541 

 

yürütmek olarak sıralamıştır.8  

  I. Dünya Savaşından Osmanlı Devletinin yenik çıkması sonrasında 

İttihatçıların iktidarı kaybetmeleri üzerine ülkeden ayrılmak zorunda kalan 

Enver Paşa giderken Teşkilat-ı Mahsûsa’nın bundan sonra Umum Âlem-i 

İslam İhtilal Teşkilatı olarak faaliyetlerini yürüteceğini belirterek yönetimi 

Hüsamettin Beye bırakmış ve teşkilatın faaliyetleri noktasında kendisinden 

iki talepte bulunmuştur: Birincisi, Teşkilatı Mahsûsa’nın göstermelik olarak 

lağvedilmesi, ikincisi ise Londra Konferansının dikkatle takip edilip, 

gelişmelerden Kafkasya'da bulunan Halil Paşa'ya bilgi aktarılması olmuştur. 

Teşkilat-ı Mahsûsa, İttihatçılara karşı olan VI. Mehmet Vahdettin'in emri ile 

kapatılmıştır. Teşkilat-ı Mahsûsa’nın kapatılmasından sonra istihbarat 

faaliyetleri bitmemiş, Mütareke ve Milli Mücadele dönemlerinde, birçoğu 

eski Teşkilat-ı Mahsûsa mensubu olan kişi ve gruplar tarafından yeni 

istihbarat teşkilatları kurulmuştur.9  

III- MÜTAREKE VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ İSTİHBARAT 
GRUPLARI 

Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti yenik olarak çıkmıştır. Galip 

gelen İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 Ekim 1918 tarihinde 

Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Mütareke'nin maddelerini kendilerine 

dayanak yapan işgal güçleri Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul ve elinde 

kalan son toprak parçası Anadolu'yu işgal etmeye başlamışlardır. Osmanlı 

Ordusunu terhis etmişler, silahlara ve haberleşme kanallarına el 

koymuşlardır. Böylece yeni bir dönem olarak Mütareke dönemi başlamıştır.  

 

 
8 KELEŞYILMAZ, “Teşkilatı Mahsûsa’nın Kuruluşu, Başkanları ve Mustafa 
Kemal” s. 317.  
9 Erdal İLTER, Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi, MİT yayınları, Ankara, 2002, s. 
249. 
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Milli Mücadele döneminde işgal güçlerine karşı sürdürülen Kurtuluş 

Savaşında Mondros Mütarekesi şartları çerçevesinde terhis edilen rütbeli ve 

rütbesiz askerler ile işgal güçlerinin nezareti altında bulundurulan depolarda 

tutulan silah ve mühimmatlara hayati ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu dönemde 

bazen TBMM Hükümetinin bilgisi ve desteği dâhilinde, bazen de 

kendiliğinden İstanbul ve Anadolu'da Gizli Gruplar da denilen istihbarat 

örgütleri oluşmuştur. Türk askeri Anadolu topraklarında işgal güçlerine karşı 

cephede savaşırken, bu istihbarat grupları da cephe gerisinde, asker ve 

lojistik malzeme sağlama konusunda amansız mücadele vermişlerdir. Bu 

gruplar ve faaliyetleri şu şekilde mütalaa edilebilir:  

 

A) Karakol Cemiyeti (Kasım 1918-16 Mart 1920)  

 İtilaf Devletleri donanması 13 Kasım 1918 tarihinde 3500 askeriyle İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı önlerine gelmiştir. Osmanlı Devleti yönetimindeki İttihat ve Terakki liderleri ülkeyi terk etmişlerdir. Mütareke Dönemi'nde, işgal kuvvetlerinin saldırısı sadece 

Askeri alanla sınırlı kalmamıştır. İstanbul merkez olmak üzere, Anadolu 

topraklarına, haber alma, istihbarata karşı koyma ve olumsuz propaganda 

yapmak için sahip oldukları "gizli servislerle” yayılmışlardır. Bu ajanlar 

taktik gereği, önce Türk halkı arasında nifak ve ayrılık çıkarmışlardır. 

Ayrılık sonucu bölünen halkın bir kısmı ile savaşırken, diğer kısmıyla ittifak 

yapmışlardır. İşte işgal güçlerinin bu tür faaliyetleri ile mücadele etmek 

amacıyla İstanbul'da Karakol Cemiyeti kurulmuştur.10  

 

Karakol Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyetinin devamı niteliğindedir. 

Cemiyet yöneticilerinin İstanbul'u terk etmelerinden sonra, parti 

mensuplarını bir arada tutmak, işgalci güçlere karşı direniş göstermek 

amacıyla Enver ve Talat Paşaların teklifleri ile 1918 yılının Kasım ayının ilk 

günlerine doğru İstanbul merkezli kurulan gizli bir cemiyettir. Cemiyetin 

kurucuları arasında, Kara Kemal, Kurmay Albay Kara Vasıf Bey, Halil Bey, 
 

10 HİÇYILMAZ, Osmanlıdan Cumhuriyete Gizli Teşkilatlar, s.17.   
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Yenibahçeli Şükrü Bey, Çerkez Reşit Bey, Avukat Refik İsmail ve Emekli 

Yüzbaşı Baha Sait gibi İttihatçılar bulunuyordu. Cemiyetin kuruluş toplantısı 

5 Şubat 1919 tarihinde Avukat Refik İsmail Bey'in İstanbul 

Sultanhamam'daki yazıhanesinde yapılmıştır. Toplantıda örgütün 

başkanlığına Galatalı Şevket Bey seçilmiştir. Cemiyete Karakol Cemiyeti 

ismi bu toplantıda Baha Sait Bey'in teklifi üzerine verilmiştir.11  

 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul İtilaf Devletleri'nce resmen işgal edilmiştir. 

İşgal akabinde İngilizler, gizli bir operasyonla Karakol Cemiyeti'nin 

karargâhını basmıştır. Cemiyet yöneticilerinden Kara Vasıf Bey ile Şevket 

Bey ele geçmiş ve derhal Malta'ya sürgün edilmişlerdir. Cemiyet 

mensuplarının da birçoğu tutuklanmış, Cemiyetin yapısı ve faaliyetleri her 

yönüyle İtilaf Devletleri'nce deşifre edilmiştir. Bu baskın sonrası Karakol 

Cemiyeti tamamen ortadan kaldırılmıştır. Karakol Cemiyeti Başkanı Galatalı 

Şevket Bey ve Kara Vasıf Beyin Malta'ya sürülmesinin ardından cemiyetin 

itilaf devletlerinin elinden kurtulabilen yöneticileri Anadolu'ya kaçmıştır.  

Cemiyet'in yapısı incelendiğinde modern anlamda istihbarat yapılanması 

kurulduğu görülmektedir. Cemiyetin bünyesinde, Anadolu ve İstanbul 

çevresinde kadrolaşma, semt örgütleri, sivil çeteler oluşturma, istihbarat 

şubesi kurma, kaçakçılık şubesi oluşturma ve propaganda servisi oluşturma 

gibi bölümlenmelere rastlanmıştır.12 Bu yapılanma, örgütün bu alandaki 

uzmanlığını ortaya koyma adına dikkate değer bir yapılanmadır. Karakol 

Cemiyeti, kendisinden sonra kurulacak gizli istihbarat gruplarına örnek 

olmuştur. İttihatçılarla başlayan Teşkilat-ı Mahsûsa geleneği, Karakol 

Cemiyeti ile devam etmiştir. Bu cemiyetin mücadele biçimini gören bazı 

 
11 Fethi TEVETOĞLU, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, TTK yayınları, 
Ankara, 1988, s. 255.  
12 Hüseyin PEHLİVANLI, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, 
Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1992, ss: 197-198.   
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Milli Mücadele yanlıları farklı isimler altında yeni gruplar oluşturmuşlardır. 

Bu gruplar da, yine İtilaf Devletlerinin kontrolü altındaki bölgelerden 

Anadolu'ya silah ve asker kaçırma anlamında Milli Mücadeleye ciddi katkı 

sağlamışlardır. 

B) Zabitan Grubu (27 Ekim 1920 - Ocak/Şubat 1921)  

Karakol Cemiyeti'nin dağılmasından sonra, bu cemiyet içinde çeşitli görevler 

üstlenen birçok ajan adeta boşta kalmıştır. Ajanlığı bir yaşam tarzı olarak 

seçen bu insanlar kendilerine yeni bir istihbarat örgütü bularak görev almayı 

hedeflemişledir. Karakol Cemiyeti lağvedilmiş, ancak farklı bir isim altında 

yeniden faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Karakol Cemiyeti önce 

Zabitan sonra Yavuz Grubu isimlerini almıştır.  

 Zabitan Grubu, Karakol Cemiyeti'nin devamı olarak Cemiyet'in Üsküdar 

Şubesi Reisi Yarbay Muğlalı Mustafa Bey tarafından 27 Ekim 1920 

tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Bu grup da Anadolu'ya silah, mühimmat, 

subay kaçırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Ancak Zabitan grubu 

kadrosunun genişliğine nazaran yardımı azdır. Bu durumun en önemli sebebi 

TBMM Hükümetinin kurduğu Felah Grubu ile aynı dönemde faaliyet 

göstermesi ve Felah Grubunun daha fazla itibar görmesi olmalıdır. Zaman 

içerisinde Zabitan Grubu, TBMM Hükümeti tarafından kurulan Hamza 

Grubu ile de rekabete girmiştir. Zabitan Grubu tarafından Anadolu'ya 

gönderilen subaylardan bazılarının ise İtilaf Devletlerinin ajanları olduğu 

ortaya çıkmıştır. Mesela İngiliz ajanı olduğu tespit edilen Hintli Mustafa 

Sagir'in üzerinden Zabitan Grubunca kullanılan Karakol Cemiyeti'nin mührü 

ile mühürlenmiş bir belge ele geçirilmiştir. Mustafa Sagir İnebolu'ya bu 

belge ile çıkmıştır. Mustafa Sagir Mustafa Kemal Paşa'ya suikast 

düzenlemek üzere 11 Aralık 1920'de Ankara'ya geldiği iddiasıyla 

tutuklanmış, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan yargılaması 
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sonrasında ise 23 Mayıs 1921'de idam edilmiştir. Ayrıca, Zabitan Grubu 

üyelerinden birçoğunun kendilerini halk içerisinde gereksiz yere deşifre 

etmelerin dolayı, grup ismini Yavuz Grubu olarak değiştirmiştir.13   

C) Yavuz Grubu (Şubat - Ekim 1921)  

Muğlalı Yarbay Mustafa Bey tarafından kurulan Zabitan Grubu'nun ismi, 

Ekim 1921'de Yavuz Grubu’na çevrilmiştir. Grubun yöneticileri genelde 

İttihatçılardan oluştuğundan, TBMM Hükümeti bu gruba yeterince 

güvenmeyerek mesafeli durmuştur. Yavuz Grubu, mühründe Yavuz Sultan 

Selim'in resmini taşıdığı için bu isimle anılmıştır. Bu grup da diğerleri gibi 

İstanbul'dan Anadolu'ya silah, mühimmat ve gönüllü subay kaçırma yolunda 

çalışmalarda bulunmayı hedeflemiştir. Sarıyer bölgesinden Anadolu'ya 

geçirilmek üzere hazırlanan 570 adet mavzer, 4 hafif makineli tüfek ve 10 

sandık cephanenin İngilizlerin eline geçtiği, 12 Mart 1921 tarihli Yavuz 

Grubu mührünü taşıyan şifrenin Ankara'da bulunan Erkan-i Harbiye-i 

Umumiye Reis Vekili Fevzi Çakmak Paşaya ulaşmasından anlaşılmıştır. 

İngilizler tarafından bu grup içerisine de Anadolu'ya geçmek üzere ajanlar 

yerleştirilmiştir.14 

Yavuz grubu, kurucusu ve başkanı Muğlalı Mustafa Bey’in İngilizler 

tarafından yakalanması tehlikesinin ortaya çıkması, Mustafa Bey'in de bu 

tehlike karşısında Anadolu'ya geçmesi üzerine faaliyetlerini sonlandırmıştır.  

 

 

 

 
13Mesut AYDIN, “Milli Mücadele Döneminde İstanbul'da Faaliyette Bulunan Gizli 
Gruplar”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss: 647-649. 
14 Kaya KARAN, Türk İstihbarat Tarihi: Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı 
Mahsûsa’dan MİT'e, Truva Yayınları, İstanbul, 2008, s. 82.  
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D) Hamza (Mücahid, Muharib ve Felah) Grubu (23 Eylül 1920 - 

4 Ekim 1923)  

Milli Mücadele devam ederken, Heyet-i Temsîliye ile birlikte 27 Aralık 

1919'da Ankara'ya gelmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi açılmıştır. Artık Milli Mücadele Ankara'dan, TBMM Hükümeti 

kanalıyla yürütülecekti. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgali sonrasında 

yukarıda belirtildiği gibi Karakol Cemiyetinin merkezi basılmış, önemli 

şahsiyetleri tutuklanmış, cemiyet dağıtılmıştı. Bunun sonucunda teşkilata 

bağlı ajanlar açıkta kalmışlardır. Ankara’da yeni teşekkül eden hükümet 

istihbarat, kaçakçılık, propaganda ve sabotaj konularında uzman bu 

ajanlardan yararlanmak istemiş, ülkenin her tarafındaki ajanların bir çatı 

altında toplanmasına çalışmıştır. Bu kararın uygulanmasından Erkan-i 

Harbiye-i Umumiye Riyaseti sorumlu kılınmıştır.  Riyaset öncülüğünde 

yapılan çalışmalarla Hamza Grubu teşekkül ettirilmiştir. Bu gurup Ankara 

Hükümeti öncülüğünde kurulmuş olması yönüyle önceki gruplardan 

ayrılmaktadır ve bu yolla kurulan ilk gruptur.15  Hamza Grubu'nun 1 Aralık 

1920 tarihli Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan raporunda, 2,5 ay içerisinde 

İstanbul'dan Anadolu'ya 40 subay, 50 makineli tüfek, yedek parçalarıyla 

birlikte 2 adet batarya ve 15 kilogram kapsül sevk edildiğinden 

bahsedilmektedir. TBMM Hükümeti ile Hamza Grubu arasındaki muhabere 

kurye kanalıyla şifreli olarak yapılmıştır. Ancak, kısa bir süre sonra Şakir 

Muzaffer Bey, Ankara-İstanbul hattında yakalanmış ve şifre anahtarı 

İngilizlerin eline geçmiştir. Bu ve diğer olumsuzluklar üzerine Hamza Grubu 

sırasıyla, 15 Aralık 1920 tarihinde Mücahid Grubu, 23 Şubat 1921 tarihinde 

Muharib Grubu, nihayet 31 Ağustos 1921 tarihinde de Felah Grubu adlarını 

almıştır. Grup isimlerinin değiştirilmesi iz kaybettirme ve yanıltma amacıyla 

 
15 Bülent ÇUKUROVA, Kurtuluş Savaşında Haber Alma ve Yeraltı Çalışmaları, 
Ardıç Yayınları, Ankara, 1994, s. 42.  
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yapılmıştır. Bu grupların faaliyetleri Milli Mücadele sonlarına kadar devam 

etmiştir.16  

E) Felah Grubu (31 Ağustos 1921- 4 Ekim 1923)  

Hamza Grubu'nun faaliyetleri İngilizler tarafından deşifre edilince grup 

tedbir amaçlı isim değiştirerek 31 Ağustos 1921 tarihinden itibaren 

faaliyetlerine Felah Grubu adı altında devam etmiştir. Mekân olarak ise 

İstanbul Bostancı semtinde bulunan İngiliz Hint Tugayı karargâhına 300 

metre mesafeye yerleşmiştir. Felah Grubu subay ve cephane aktarımı 

dışında, istihbarat faaliyetlerine de ağırlık vererek, Milli Mücadele lehinde 

olumlu propagandalar yapmıştır.17 Yüzbaşı Kemal, Fransız karargâhına 

sokularak Fransızlar hakkında haberler almıştır. Yine Yunan ordusu 

hakkında da bilgiler toplayarak, bu bilgileri TBMM Hükümetine 

ulaştırmıştır. Grup tarafından, 2512 ton silah ve mühimmat ile çok sayıda 

subay kaçak yollardan Anadolu'ya geçirilmiştir. Ankara ile haberleşme Baş 

komiser Salih ve Saffet Beyler vasıtasıyla şifreli olarak yapılmıştır. Anadolu 

Hisarında bir Telsiz Dinleme Merkezi oluşturulmuştur. Felah Grubu esas 

faaliyet olarak Anadolu'ya savaş malzemesi ve subay kaçırma üzerine 

yoğunlaşmıştır. Grubun diğer bir başarısı ise Damat Ferit Paşa tarafından 

Anadolu'ya gönderilen ajanların listesini elde ederek Erkan-ı Harbiye-i 

Umumiye Riyasetine ulaştırmak olmuştur. Bir dönem Mim Mim Grubu ile 

birlikte faaliyetlerine devam eden Felah Grubu 4 Ekim 1923 tarihinde 

lağvedilmiştir. 

F) Ferhat ve Kerimi Grubu (2 Mart 1921)  

 Bu gruplar Felah Grubu'nun ihtiyat gruplarıdır. Herhangi bir tehlike anında 

Felah Grubu'nun yerine Ferhat Grubu, tehlike devam ederse Ferhat 

 
16 PEHLİVANLI, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, ss: 80-81.  
17 İLTER, Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi, s. 14.  
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Grubu'nun yerine Kerimi Grubu geçecektir. Felah Grubu'nun kuruluş ve 

faaliyet raporunda guruba bir hal olduğu takdirde yerine Ferhat Grubunun 

kaim olacağı belirtilmektedir. Ferhat Grubu hiçbir iş ile iştigal etmeyecektir. 

Ferhat Grubu yerine de Kerimi Grubu namıyla üçüncü bir grup kaim olacak. 

Bu da şimdilik sadece bir müessisi mevcut bulunup keza hiçbir işle iştigal 

etmeyecektir ifadeleri kullanılarak, Ferhat ve Kerimi Gruplarının kuruluş 

amaçları izah edilmiştir. 2 Mart 1921 yılında Erkan-i Harbiye-i Umumiye 

Riyasetine Ferhat Grubu'na Kurmay Yarbay Mustafa İzzet ile Kurmay 

Yüzbaşı Mehmet Bey, Kerimi Grubu’na Kurmay Yarbay Hayri Bey'in 

görevlendirilmeleri için isimleri önerilmiştir. İhtiyat gruplarının 

oluşturulması, istihbarat alanında sergilenen bir taktik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda istihbarata verilen önemin de bir göstergesidir. 

Çünkü bir istihbarat grubu dağıtıldığında zaman kaybetmeden hemen 

diğerinin oluşumu bu taktikle kolaylaştırılmış oluyordu.18  

G)  İmalat-ı Harbiye Grubu (19 Mart - 16 Aralık 1920)  
 

İstanbul'da bulunan işgal kuvvetlerinin denetimi altındaki depolardan, 

Anadolu'ya cephane ve mühimmat kaçırmak için 19 Mart 1920 

tarihinde Ağır Topçu Kaymakamı Eyüp (Durakan) tarafından 

İstanbul'da kurulan özel bir gruptur. Grubun amacı İstanbul'da 

bulunan ve harp malzemesi üreten fabrikalardan, temin edebildikleri 

üretim malzemelerini Anadolu'ya aktarmak olmuştur. Nitekim Tapa, 

Tophane, Feshane, İmalathane, Baruthane vb. fabrikalardan birçok 

malzemeyi Anadolu'ya aktarmayı başarmışlardır. Grup tarafından 

Anadolu'ya subay rütbesinde personel de nakledilmiştir. Grup, Aralık 

 
18 AYDIN, “Milli Mücadele Döneminde İstanbul'da Faaliyette Bulunan Gizli 
Gruplar”, s. 650.  
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1920'de Felah Grubu ile birleşmiştir. 

H)  Muavenet-i Bahriye Grubu (Mart - 15 Aralık 1921)  

İstanbul'da kurulmuş gizli grupların hemen hemen hepsinin, kara 

kuvvetlerinin malzemelerini teminle meşgul oldukları görülmektedir. Bu 

eksiklik fark edilerek Ankara'da 1 Ocak 1921 tarihinde Bahriye Dairesi 

kurulmuştur. Muavenet-i Bahriye Grubu ise İstanbul'da bulunan deniz 

depolarının boşaltılarak Anadolu'ya nakli amacını gütmüştür. İstanbul'da 

bulunan Bahriye depolarında, Anadolu'ya aktarılacak nitelikte, top, tüfek ve 

mayın gibi birçok harp malzemesi mevcuttur. Neticede, bu naklin 

gerçekleşmesi için, Bahriye Daire Reisi Kaymakam Şevket Bey'in 

teşebbüsleri ile Bahriye subaylarından müteşekkil bir kadro ile grubun 

oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.  

17 Ekim 1921 tarihinde Mehmet Nazmi Bey başkanlığında faaliyete geçen 

grup, 19 Ekim 1921'de Anadolu Ordusu kadrosuna alınmıştır. Muavenet-i 

Bahriye Grubunun faaliyetleri, 7 Kasım 1921'den itibaren Felah Grubu'nun 

denetimi altında devam etmeye başlamıştır. Grup, müstakil faaliyetlerini, 15 

Aralık 1921 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten sonra Felah Grubu'nun 

bir şubesi olarak, Felah Grubu kapatılana kadar hayatta kalmıştır. Muavenet-

i Bahriye Grubu, faaliyette kaldığı süre zarfında Anadolu'ya 48 vapur, 1421 

parça ve yaklaşık 138 ton savaş gemisi malzemesi aktarmıştır.19   

İ)  Müsellah Müdafaa-i Milliye (Mim Mim) Grubu (Ocak 1921- 5 

Ekim 1923)  

Hamza Grubu'nun İngilizler tarafından deşifre edilip dağıtılması, TBMM 

hükümetinin yeni bir istihbarat servisi kurma çalışmalarını hızlandırmasına 

 
19 AYDIN, “Milli Mücadele Döneminde İstanbul'da Faaliyette Bulunan Gizli 
Gruplar”, s. 556.  
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sebep olmuştur. Anadolu'daki hareketin güçlenmesiyle Milli Mücadeleyi 

destekleme adına, İstanbul-Ankara hattında gizli bir örgütün kurulması 

zorunluluğu TBMM Hükümeti'nin diğer üyelerince de kabul edilmiştir. Bu 

teşkilatın kurulması görevi Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşaya 

verilmiştir. Fevzi Paşa yeni bir örgüt kurması için Teşkilat-ı Mahsûsa'nın son 

başkanı Hüsamettin Ertürk'e ulaşmıştır.  

Hüsamettin Ertürk, o sıralar Samsun'da bulunmaktadır. İngilizlerin yoğun 

takibi sonucu 27 Ocak 1921'de İstanbul’dan Samsun'a gitmek zorunda 

kalmıştır. 25 Mart 1921 tarihinde Fevzi Çakmak'tan gelen telgraf üzerine 

Ankara'ya gelmiş, burada kendisine kurulacak örgüt hakkında bilgi 

verilmiştir. Bunun üzerine Hüsamettin Ertürk, adı Müsellah Müdafaa-i 

Milliye olan teşkilatı kurma çalışmalarına başlamıştır. Hüsamettin Ertürk, 

İstanbul'daki ajanları bir çatı altında toplamak için örgütün merkezini 

İstanbul olarak belirlemiştir. Topkapılı Mehmet Bey'den söz konusu 

teşkilatın kurulması için yardım istemiştir. Bu hususta Mehmet Bey'e; 

İstanbul'daki gizli teşkilatımıza bu keyfiyeti tamim et. Ankara'dan 

göndereceğim talimatı, istihbaratçı, teşkilatçı ve propagandacı arkadaşlara 

tebliğ et. Aramızda mevcut gizli şifreyi, işlerimizde kullan. Aynı zamanda 

top, tüfek, cephane, askeri levazım ve eczayı tıbbiye ne bulursanız, elinize ne 

geçerse onları da buraya gönderiniz, şeklinde direktif vermiştir. Bu vesile ile 

örgüt aktif bir hale geçmiştir. Örgütün resmen kuruluşu ise Nisan 1921 

olarak kabul edilmiştir. Örgüt, Hüsamettin Bey'in başkanlığında faaliyete 

başlamış ise de, daha sonra örgütün başkanlığına Ankara’nın direktifleri 

doğrultusunda Süvari Esat Bey getirilmiştir.20  

 

 
20 Erdal ŞİMŞEK, Türkiye 'de İstihbaratçılık ve MİT, Kum Saati yayınları, İstanbul, 
2004, s. 187.  
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J) Namık Grubu (30 Ocak 1921)  

Namık Grubu, özel nitelikli bir gruptur. Ağır Topçu Yzb. Halil İbrahim ve 

kardeşi Üsteğmen Ahmet Naci tarafından, 30 Ocak 1921 tarihinde 

İstanbul'da kurulmuştur. Grubun iki asli üyesi bulunması gruba hususi olma 

özelliği kazandırmıştır. Namık Grubu'nun kurucuları Ankara Kumandanlığı 

bilgisi dâhilinde, kendilerine şifre ve 2.000 lira para verilerek İstanbul'a 

Namık Grubu adı altında bir grup kurmaları için gönderilmişlerdir. Grubun 

kuruluş amacı, İstanbul'dan Anadolu'ya top mermisi aktarmak olmuştur. 

Grup bu doğrultuda İnebolu'ya ilk etap da 8.000 top mermisi aktarmıştır. 

Bunun üzerine TBMM Hükümeti tarafından gruba, İnebolu'ya yeni 

malzemeler getirmeleri için avans verilmiştir. Fakat Grup, bu avansı aldıktan 

sonra İnebolu'ya tekrar avans karşılığında malzeme getirmemiştir. Bu 

davranışlarından dolayı da sorumlular hakkında soruşturma açılmıştır.21  

K) Askeri Polis (Ayn-Pe) Teşkilatı (18 Temmuz 1920)  

 

İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi'ne dayanarak Anadolu'yu 

işgal etmelerine karşı Anadolu'da Milli Mücadele hareketi başlamış, 

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da TBMM'nin açılışı ile de Büyük 

Millet Meclisi Hükümeti kurulmuştur. Meclis Hükümetinin kurulması 

ile birlikte ülke çapında düşmana karşı gayr-i nizami mücadele veren 

hareketlerin tek bir çatı altında toplanmasına karar verilmiştir. Bu 

karar doğrultusunda düşmanla daha etkin mücadele edebilmek 

amacıyla içte ve dışta yeni bir takım teşkilatlar oluşturulmuştur. 

Bunlardan başka bazı vatanseverler tarafından ferdi olarak veya 

TBMM Hükümeti'nin onayı alınarak, işgal kuvvetleri ile mücadele 

adına bir takım istihbarat grupları oluşturulmuş ise de bu grupların 
 

21 ŞİMŞEK, Türkiye 'de İstihbaratçılık ve MİT, s. 189.  
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mücadelesi ya İstanbul'dan Anadolu'ya silah, mühimmat ve subay 

aktarımı ya da sadece İstanbul'daki düşmanla ilgili bilgi ve belge 

aktarımı ile sınırlı kalmıştır.  

Meclis Hükümeti kurulduktan sonra hükümet önderliğinde de 

istihbarat teşkilatları kurulmuştur. Bunlardan en bilineni ve faal olanı 

yukarıda ardılları ile birlikte anlatılan Felah gurubudur. Belirtildiği 

gibi Ankara hükümeti Felah gurubu ile sınırlı kalmamış, gerek 

kurduğu teşkilatların deşifre olması gerekse de farklı gayreler için 

başka teşkilatlarında kurulmasına öncülük etmiş veya başka teşkilatlar 

da kurmuştur. Doğrudan Ankara hükümeti tarafından kurulan bu 

teşkilatlardan birisi de Ayn-Pe teşkilatıdır. Dönemin hassasiyeti 

itibariyle ülkede yaşanan iç karışıklıklar ve isyanlar sonrası teşkilatın 

yetkileri iyice artırılmıştır. Bir dönem iç ve dış güvenlik ile ilgili tüm 

teşkilatların ve casusluk şebekesinin tek üst mercii haline gelmiştir. 

Bu yetki fazlalığı bazı memurların görevinin sınırlarını fazlasıyla 

aşmasına ve gizliliğe riayet etmemesine sebep olmuştur. Daha da ötesi 

işgalciler ve işbirlikçilerinin izlenmesi amacıyla kurulan bu teşkilatın 

zamanla Mustafa Kemal'e muhalif olan herkesi bu çerçevede TBMM 

üyelerini de izlediği iddia edilmiştir. Bu mebuslardan Hakkı Behiç 

Bey ve Hacı Şükrü Bey'ler teşkilat tarafından kendilerinin 

izlendiklerini ve yapılan izlenmeden duydukları rahatsızlığı Meclis 

kürsüsünden dile getirmişlerdir. Mustafa Kemal bu mebuslara meclis 

kürsüsünden verdiği cevapta, olayın araştırılması için Garp Cephesi 

Komutanlığı ile yazışma yaptığını dile getirmiştir.22 Halkın bazı 

 
22 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1 (1920-1923) C. 18 ss: 3-5.  
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kesimlerinden de Ayn-Pe mensupları ile ilgili resmi makamlara keyfi 

uygulamalar, lakaytlık, yolsuzluk yapma konularında şikâyet 

başvurularının da intikal etmesi sonrasında teşkilat yetki aşımı, 

gizliliğe riayetsizlik ve bahse konu yanlış uygulamalar neticesinde 

kuruluşundan yaklaşık 8 ay sonra 21 Mart 1921 tarihinde 

kapatılmıştır.23  

L)  Tetkik Heyeti Amirlikleri (1 Nisan 1921- 22 Haziran 1922)   

 

Görevini kötüye kullanan ve gizliliğe riayet etmeyen Askeri Polis 

Teşkilatı'nın kaldırılması sonrasında yerine Tetkik Heyeti 

Amirliklerinin kurulmasına karar vermiştir. Bu karar Garp Cephesi 

Komutanı İsmet Paşa tarafından, 7 Nisan 1921 tarihinde, Ayn-Pe 

şubelerine “2/2809 numara ve 21 Mart 1921 tarihli emirle Askeri Polis 

Teşkilatı lağvedilmiştir. Yeni talimata göre (P) şubeleri namı, Tetkik 

Heyeti namına dönüştürülmüştür. Bu teşkilat, 1 Nisan 1921'den 

muteberdir. Buna göre en muktedir memurların tefrikiyle alıkonulması 

ve mütebakisinin vazifelerine hitam verilmesi” duyurulmuştur.24 

Anlaşıldığı üzere Tetkik Heyeti Amirliklerinin kadrosu Ayn-Pe 

teşkilatının seçme personeli ve yeni alınan personelden 

oluşturulmuştur. Tetkik Heyeti Amirliklerinin kadrosunda sorumlu bir 

subay başkanlığında, sivil memurlar, polisler ve inzibatlara da görev 

verilmiştir. Bu dönemde İstihbarat teşkilatının sivilleştirilmesi 

gayretlerinin başladığı da anlaşılmaktadır. Anlaşılan artık devlet olma 

yolunda hızla ilerleyen TBMM hükûmetinin istihbarat teşkilatı ile 

 
23 PEHLİVANLI, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, s. 204.  
24 PEHLİVANLI, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, s. 3.  
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ilgili olarak gerek kadrosunun oluşumunu belli kurallara bağlama yani 

personelin özlük hakları olsun mesleğe kabul şartları olsun 

yükselmeleri olsun tespit ve tayin etmek noktasında gerekse de 

teşkilatın yönetmeliğini hazırlamak hususunda kurallar koyduğunu 

görüyoruz. Bu çerçevede Tetkik Heyeti Amirliklerinin çalışma 

alanlarına şu konular da eklenmiştir:  

• Komünist faaliyetlerle mücadele,  

• Azınlıkların menfi faaliyetleri, 

• Düşmanla iş birliği yapan ajanların tespiti 

. Yunan Ordusu'nun yaptığı zulüm ve işgaller, 

. Halkın Milli Mücadele'ye desteğini üst düzeyde sağlama  

Fakat tüm bu çalışmaların bir devlet politikası çerçevesinde yapılamadığı, 

ötesi istihbaratçılığın emir komuta zinciri içerisinde ifa edilebilecek bir 

meslek olmadığı, personel ile ilgili işleyişin atama ve yer değiştirme 

yönetmeliği türünden yönetmelikler ile düzenlenemeyeceği zamanla ortaya 

çıkmıştır. Nihayetinde teşkilatın kurumsallaşamadığı ve vazifenin ağırlığını 

kaldıramadığı kapanma gerekçelerinden anlaşılmaktadır.25  

M) Geçit Teşkilatı (Aralık 1922- 8 Ağustos 1923)  

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Lozan Antlaşması 

imzalanana kadar geçen sürede, işgal kuvvetleri Anadolu'dan çıkartılmış, 

ancak İstanbul’u terk etmemişlerdir. Erkan-i Harbiye-i Umumiye Riyaseti 

tarafından, 1922 yılı sonları ve 1923 yılı başları arasında I. Ordu 

Komutanlığına bağlı olarak G.T. rumuzlu Geçit Teşkilatı kurulmuştur. Bu 

 
25 PEHLİVANLI, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, ss: 12-14. 
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teşkilatın öncelikli görevi hala İstanbul’u işgal altında tutan İngiliz 

birliklerinin takip ve kontrolünü sağlamak, İstanbul ve Trakya'ya İngilizlerin 

yeniden saldırması olasılığına karşı haber toplamaktır. Bu amaçla teşkilat 

İstanbul Boğazı’nın iki yakasında konuşlanmış İstanbul belli mıntıkalara 

ayrılmıştır.   

Bu mıntıkalar şunlardır:  

• Serköprü Mıntıkası (Rumeli Hisarı, İstinye, Sarıyer)  

• A Mıntıkası (Abdurrahman Gazi)  

. B Mıntıkası ( Beykoz) 

• S Mıntıkası (Üsküdar)  

• H Mıntıkası (Anadolu Hisarı) şeklindedir. Teşkilatın görevi, Lozan'da 

yapılan barış görüşmelerinin 24 Temmuz 1923'te olumlu bir şekilde 

sonuçlanmasıyla 8 Ağustos 1923 tarihinde sona ermiş, istihbarat işleri 

Ordu Müfettişliklerine verilmiştir. Ordu Müfettişlikleri Cumhuriyetin 

ilk yıllarında askeri görevleri yanında, istihbarat faaliyetlerini de 

yürütmüşlerdir. Bu görev 1926 yılına kadar devam etmiştir.  

Mütareke ve Milli Mücadele dönemi gizli grupları bir bütün olarak ele 

alındığında, sadece içe dönük, günü kurtarma hedefli ya da daha doğru bir 

ifadeyle işgalden kurtulma amacıyla istihbarat yaptıkları görülmektedir. 

Çünkü faaliyette bulundukları dönem, işgal güçlerinin fiilen İstanbul ve 

Anadolu topraklarında bulundukları dönemdir. Çok kısa sürede kurulup 

lağvedilen bu grupların, istihbarat anlamında ciddi derecede verimli 

oldukları söylenebilir. İlk başlarda sadece işgal güçlerinden silah ve asker 

kaçırırken, kısa sürede işgal güçlerinin yaydığı menfi propagandanın 

karşısına çıkılmış, işgal güçlerinin içlerine kadar girilerek ajanlar elde 

edilmiş, işgalci güçlere ait birçok plan ve belge ele geçirilmiş, işgal güçleri 
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adına casusluk yapan ajanlar yakalanmıştır. Bunlar casusluk ve karşı 

casusluk adına profesyonel faaliyetlerdir.  

Bu teşkilatların mirası ise insan unsuru yani ajanlar sayesinde, bir gruptan 

diğer gruba aktarılmıştır. Yazı dilinin kullanılamadığı, okumaya fırsatın 

bulunmadığı sıcak bir dönemde tecrübe aktarımın başka türlü gerçekleşmesi 

de mümkün görülmemektedir. Mütareke ve Milli Mücadele döneminde 

istihbarat yapma, teşkilat oluşturma, görev esnasında yapılacak veya 

yapılmayacakları belirleme birikimleri yine insan unsuru tarafından bir 

sonraki teşkilat olan Milli Emniyet Hizmeti Teşkilatına aktarılacaktır.  

SONUÇ 

Devletler, varlıklarının doğal bir gereği olarak içeride ve dışarıda dost 

ve düşman unsurlara sahiptirler. Bu düşman unsurlar dışta bir devlet 

olarak karşımıza çıkarken içeride ise mevcut rejim ve yönetimden 

hoşnut olmayan veya dış unsurların etkisinde kalan kişi ve gruplar 

olarak belirmektedirler. Devletin sahip oldukları potansiyel güçleri, 

yer altı ve yer üstü zenginlikleri, jeopolitik ve jeostratejik 

konumlarından kaynaklanan etkinlikleri, dost ve düşman unsurların 

ortaya çıkmasında ve bu unsurların izleyecekleri politikalarında 

belirleyici önemli bir husustur. Bir devletin dostlarının varlığı kadar 

düşmanlarının da varlığı doğaldır. Ülke sınırları içerisinde de benzer 

şekilde mevcut rejim ve yönetimden memnun olanlar olacağı gibi 

çeşitli sebeplere bağlı olarak gayri-memnun kitleler de var olacak, 

bunlardan bazıları mevcut rejimim kuralları içerisinde 

memnuniyetsizliklerine çözüm ararken bazıları da tamamen hukuk 

dışı, zora dayalı yollarla sonuca ulaşmak isteyeceklerdir.  

 Devletlerin varlığının bir gereği o rak ortaya çıkan içteki ve dıştaki düşmanlar karşısında, devlet kendi koruma mekanizmasını geliştirmek zorunda kalmaktadır. İç ve dış düşman unsurların faaliyetlerinin vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için devlet gerekli 
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bütün düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak zorundadır. Devletin 

önemli görevlerin biri vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumaktır. 

Güvenliğin zaafa uğradığı toplumlarda bu durum siyasi yapıyı olduğu kadar 

sosyal ve ekonomik yapıyı da derinden etkilemektedir. Dolayısıyla devlet, 

kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak, içten ve dıştan 

gelebilecek her türlü tedbiri almakla yükümlü kılınmaktadır. Devletin 

güvenlik ihtiyacı ve bunun gerekleri kaçınılmaz ve tartışılmaz bir sonuç 

olarak belirmektedir.  

İstihbarat kültürü, devamlılık arz eden ve her geçen gün katlanarak büyüyen 

tecrübeler yumağıdır. Ülkelerde kurulmuş bir önceki istihbarat teşkilatı, 

kendinden sonra kurulan istihbarat teşkilatını mutlaka etkilemiştir. Mütareke 

döneminin ilk gizli grubu Karakol Cemiyeti olmuştur. Bu cemiyetin 

kurucuları eski Teşkilat-ı Mahsusa ajanlarıdır. İttihatçı geleneği sürdürmeye 

çalışan İstanbul merkezli bu cemiyet, İstanbul ve Anadolu topraklarında 

faaliyet göstermiştir. Milli Mücadele yanlıları ile Karakol Cemiyeti 

yöneticilerinin işgal güçleri ile mücadele stratejileri belirli bir dönem sonra 

çelişmiştir. Karakol Cemiyeti Milli Mücadele yanlıları üzerinde yeterince 

güven tesis edememiştir. Nitekim 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal güçleri 

tarafından resmen işgal edilmesiyle Karakol Cemiyeti yöneticileri yakalanıp 

sürgün edilmiştir. Böylece Karakol Cemiyeti'nin hayatiyeti de sona ermiştir. 

Karakol Cemiyeti ile aynı dönemde faaliyet gösteren, İstanbul merkezli 

başka gizli grupların da varlığı görülür. Gerek Mütareke ve gerekse Milli 

Mücadele döneminde ortak amaç, işgal güçlerinin Türk topraklarından 

çıkarılması olmuştur.  

Bu dönemlerde kurulan gizli grupların teşkilat yapıları ve mücadele 

biçimlerinin bir birine çok yakın olduğu görülmüştür. İstihbaratçı olarak bir 

gizli grupta faaliyet gösteren ajanın, grubunun dağılması ya da kapatılması 

üzerine, bir sonra kurulan yeni grupta faaliyet göstermek üzere yer aldığı 
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görülmüştür. İstihbaratçılık birikimini üzerinde taşıyan ajanlar bu sistemle, 

edindikleri tecrübeleri hem bir sonraki gruba taşımışlar, hem de yeni kurulan 

grupların teşkilat yapılarının gelişimine ciddi katkı sağlamışlardır. Mütareke 

ve Milli Mücadele dönemi istihbarat gruplarının bir özelliği de, iç istihbarat 

anlamında istihbaratçılığın her türünü bizzat yaşayarak öğrenmeleri 

olmuştur. Kuruluşlarında dar bir amaç için kurulmuşlardır. Ancak bu gizli 

gruplardan istifade eden günün yöneticileri, gizli grupların ufkunu, onlara 

ihtiyaçlar paralelinde farklı görevler yükleyerek açmışlardır. İlk başta sadece 

İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve asker kaçırmak hedeflenmiş iken daha 

sonra Anadolu'daki İtilaf Devletleri'nin ajanlarını deşifre etmek ve içlerine 

kendi ajanlarını girmesini sağlama amaç edinilmiş, nihayet işgal güçleri 

tarafından yapılan propagandanın engellenmesi ve propagandanın önlenmesi 

için gayret edilmiştir. 
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GİRİŞ 

Azerbaycan’ın en eski yerleşim bölgelerinden olan Dağlık Karabağ’ın 

coğrafi sınırları içerisinde yer alan Şuşa, deniz seviyesinden 1300-

1600 metre yükseklikte olup surlarla çevrilidir. Karabağ Hanlığının 

başkenti olarak kabul edilen Şuşa’nın1 da içinde bulunduğu Dağlık 

Karabağ, tarih boyunca birçok devletin himayesinde bulunmuştur. 

Roma, Sasani ve Bizans hâkimiyetlerinden sonra Hz. Osman 

zamanında Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. 11. yüzyıldan 

itibaren Selçuklu Türklerinin göçlerine maruz kalan bölge; İlhanlılar, 

Timurlular ve Akkoyunlular’ın idaresi altına girdikten sonra 

Safevilerin eline geçmiştir. Osmanlı Devleti, 16. yüzyıldan itibaren bu 

bölgeyle ilgilenmeye başlamıştır. Osmanlı-Safevi mücadelesine sahne 

olan bölge, 1578-1603 yılları arasında Osmanlı hâkimiyetinde kalsa 

da 1747’ye kadar Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında sürekli el 

değiştirmiştir.  

Cavanşir Aşireti reisi Penah Ali Han, 1747’de Nadir Şah’ın ölümünü 

fırsat bilerek Karabağ Hanlığı’nı kurmuştur. Penah Ali Han, Şuşa 

Salnamesinde; “Karabağ Hanlığının banisi Azerbaycan’ın görkemli 

devlet adamı ve sergerdesi Penah Ali Han (1693-1763) idi. 

Cavanşirler tayfasının Ağdam rayonunun Sarıcanlı oymağından idi.” 

şeklinde tanıtılmaktadır2. Karabağ Hanlığı içerisinde stratejik öneme 

 
1 İsmail Özçelik, “Karabağ’daki Hocalı Soykırımının Tarihi Arka Planı”, Vakanüvis, 
Kafkasya Özel Sayısı, Vol 2, 2017, s. 419; Tofik Babayev, “Kafkasya’nın Kültür 
Merkezi Şuşa”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk I, Samsun 2016, 191-194.  

s. 191.  
2 Yunis Hüseynov, Şuşa Salnamesi, Bakü 2015, s. 14. 
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sahip birçok kale kurulmuştur3. Bu kalelerden biri de Şuşa’da inşa 

edilmiştir. Dolayısıyla Suşa şehrinin 18. yüzyılın ortalarına doğru 

kurulduğu söylenebilir. Şuşa aynı zamanda kurucusuna atfen 

Penahabad adıyla da anılmıştır4.  

Penah Ali Han, 1748-1750 yılları arasında Şuşa’dan başka Bayat, 

Şahbulak ve Askeran’da da kaleler yaptırmıştır. Su kaynaklarının az 

olması şehir açısından olumsuzluk yaratsa da Şuşa, stratejik açıdan 

oldukça önemliydi5. Şuşa Salnamesine göre, Şuşa Kalesi’nin arazisi 

yalnız harp stratejisi bakımından değil iktisadi yönüyle de oldukça 

elverişliydi6. Bu nedenle kentin kurulmasına hızla devam edilmiş, 

dönemin en başarılı mimar ve zanaatkârları ellerinden gelen gayreti 

göstermişlerdi. Bu çalışmalar ile kısa sürede birçok mahalle ortaya 

çıkarılmıştı. Bunlar; Megruli, Kazançılu, Eklisu, Çillebord, Dere ve 

Bağlar mahalleleriydi.  

İran’ın baskın ve taarruzlarına rağmen Karabağ Hanlığı, müstakil 

yapısını muhafaza etmiştir. 1804-1813 yılları arasındaki İran-Rus 

savaşlarının ardından yapılan Gülistan Anlaşması ile Şuşa’nın da 

içinde bulunduğu Karabağ, Ruslara bırakılmıştır. 1822’de Rus Çarının 

fermanıyla Karabağ Hanlığı kaldırılarak yerine 1868’de Bakü 

vilayetine bağlı Karabağ Gence vilayeti kurulmuştur. Batı Azerbaycan 

topraklarında bir Ermeni devleti oluşturmak isteyen Ruslar, Azeri 

 
3 Mustafa Aydın, “Karabağ”, İslam Ansiklopedisi, C. XXIV, İstanbul 2001, s. 367-

368.  
4 Özçelik, “Karabağ’daki Hocalı Soykırımının Tarihi Arka Planı”, s. 417-418.   
5 Azize Aktaş Yasa, Uluslararası Dördüncü Türk Kongresi Bildirileri, 2. Cilt, 

Ankara 1997, s. 280-281.  
6 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 17.  
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Türklerine karşı müstemleke siyaseti gütmüşlerdir. Bu noktada 

Ermeni unsurlar en itibarlı müttefik addedilerek7 onların Karabağ’a 

göç ettirilme projesini başlatmışlardır8. Dolayısıyla Rus hâkimiyeti 

döneminde Karabağ’daki Ermeni nüfus artmaya başlamıştır. İlerleyen 

dönemlerde Osmanlı Devleti’nde Ermeni ayrılıkçı faaliyetlerinin en 

etkili aktörleri haline gelen Taşnak ve Hınçak komitacıları, Rusya’nın 

desteğini alarak buradaki Ermenileri de Türk ve Müslümanlara karşı 

örgütlemişlerdi. Bu durum, binlerce insanın yaralanmasına ve ölümle 

sonuçlanan çatışmaların yaşanmasına sebebiyet vermiş, şehirlerde de 

tahribata yol açmıştır. Bu süreçte Ermeniler yüzlerce yıldan bu yana 

sürdürmüş oldukları uyum ve kardeşlik bağından koparak Rusya’ya 

bağımlı bir unsur hâline gelmiştir. Nitekim Rus-Ermeni 

dayanışmasının görüldüğü Dağlık Karabağ ve Şuşa’nın ne derece 

stratejik bir öneme haiz olduğunu aşağıdaki haritada görmek 

mümkündür.  

   

 

 

 

 

 

 

 
7 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 26. 
8 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 79. 
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Harita 1: Şuşa ve Çevresi 

 

Kaynak: Yagub Mahmudov ve Camal Mustafayev, Şuşa Penahabad, Bakü 
2012, s. 15. 

 

1. DEMOGRAFİK YAPI VE SALDIRILAR 

19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Şuşa hızla gelişmiş ve Kafkasya’nın 

önemli şehir merkezlerinden biri hâline gelmişti. Hatta zengin bir 

kültür merkezi hâline gelen Şuşa, kimilerine göre Güney Kafkasya’da 

Tiflis’ten sonra ikinci en önemli kent durumundaydı9. Ancak 

 
9 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 27. 
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1890’larda Anadolu’da Ermenilerin gerçekleştirmiş oldukları 

saldırılar, kısa bir süre sonra Kafkaslar ve Dağlık Karabağ’a da sirayet 

etti. Rus hâkimiyetinde olan bu bölgelerde Ermeni komitacılar, 

Rusların siyasi ve askeri desteğini alarak Müslümanlara karşı adeta 

kırıma giriştiler. Rusların Karabağ’ın demografisini değiştirmeye 

yönelik tüm çabalarına ve Ermeni vahşetine rağmen Karabağ’ın 

çoğunluğunu Türkler oluşturmaktaydı. Şuşa’daki Müslüman halk, 

yalnızca Ruslar ve Ermeniler tarafından değil aynı zamanda Farslar 

tarafından da çoğu zaman göçe maruz bırakıldılar. Rus harp tarihçisi 

N. Dubrovin’e göre yalnızca 1812 yılında yirmi bin Şuşa’lı Azeri 

Türkü, bir gecede İran’a göç ettirilmişti. 1823 yılından sonra ise bu 

defa da Rusların, Ermenilere yönelik politikasıyla karşı karşıya 

kalınmıştır. 1823’ten itibaren Güney Karabağ’a yönelik Ruslar 

tarafından başlatılan Ermeni göçleri, 1828 Türkmençay 

Anlaşması’ndan sonra kitlesel bir karakter almıştır. 1823 kayıtlarına 

göre Karabağ’da yaşayan 20.095 ailenin 15.729’u Azeri Türkü 

(%78,3), 4.366’sı Ermeni (%21,7) idi.  Şuşa’da ise 1111 hane Azeri 

Türkü, 421 hane Ermeni idi. 1832’de Karabağ vilayetlerinde yaşayan 

Azerilerin sayısı 13.965’e düşerken, Ermenilerin sayısı 6.491’e 

yükselmiştir. Karabağ’a gelen Ermenilerin çoğunluğu Anadolu ve İran 

vilayetlerindendi10. 1832’de ilk resmi Rus sayımına göre Karabağ 

nüfusunun %64,8’ini Türkler, %34,8’ini de Ermeniler 

oluşturmaktaydı. 1880 yılında Ermeni nüfusu %53’e yükselmiş ve her 

 
10 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 78-80. 
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geçen gün de artmaya devam etmiştir11. N. N. Şavrov, “Kafkasya’da 

yaşayan 1.300.000 Ermeni nüfusun bir milyondan fazlası yerli 

değildir. Onları vilayete biz göç ettirdik.” demiştir12. Müslüman 

nüfusu azalırken Ermenilerin artması, bölgede Azeri Türklerine 

yönelik gerçekleşen taarruz ve vahşet politikasının bir sonucuydu.  

2. ERMENİ OLAYLARI 

Göç politikası, Birinci Dünya Savaşı arifesinde daha da gaddarca bir 

hâl almış ve büyük çatışmaların patlak vermesine sebebiyet vermiştir. 

1905’te Karabağ’da Azeri Türkleri ve Ermeniler arasında yoğun 

çatışmalar yaşanmıştır. Katliamları önceden planlayan Ermeniler, bu 

sırada hileli yollara da başvurmuşlardır. Müslümanların silah 

pazarlarında bir tüfek 20 manata satılmakta iken Ermeniler, 100 manat 

vermişlerdir. Bu hileyi anlamayan Müslümanlar, ellerindeki silahların 

tamamını Ermeni tacirlere satmıştır. Böylelikle Ermeniler, satın almak 

suretiyle Müslümanların ellerindeki bütün silahları toplamış oldu13. 

Buna karşılık Ermenilere Çarlık Rusya’sı ve Fransa’dan sandık sandık 

silah ve savaş mühimmatı gelmiştir. Bilhassa Marsilya’dan Fransız 

Mesajeri ve Paquet kumpanyaları üzerinden Ermeni komitacılar 

tarafından taşınan silah ve mühimmatlar, Trabzon ve Batum limanları 

üzerinden kaçak yollarla Ermeni milislerine ulaştırılmaktaydı14. 

 
11 Emine Vildan Özyılmaz, “Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ”, Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/2, 2013, s. 199.  
12 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 77.  
13 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 61. 
14 Bunun için bkz. Süleyman Uygun, Osmanlı Sularında Rekabet, Kitabevi 

Yayınları, İstanbul 2015, s. 275-177; Süleyman Uygun, “Bir Fransız Buharlı Deniz 
Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri, Gazi Akademik 
Bakış, S. 121, Yaz 2015, s. 121-146; Süleyman Uygun, “Paquet Vapur Nakliyat 
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Nihayetinde Bakü’de tutuklu bulunan bir Müslümanın 1905 yılında 

Ermeni askerler tarafından şehit edilmesinden sonra baş gösteren 

olaylar, kısa sürede Karabağ’ın farklı kesimlerine yayılmıştı. Özellikle 

Taşnak komitacılarının etkili olduğu bu olaylarda birçok Müslüman 

hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev de zarar görmüştür. Ermeni 

olaylarının diğer bir boyutu ise bölgede hayatta kalan Türklerin, 

yaşananlardan ötürü göç etmek zorunda kalmaları olmuştur. Gürcü 

Yazar Karibi, bölgede yaşananlar hakkında şunları söylemektedir: 

“Ermeni ihtilalcilerin bilhassa Taşnaksutyan fırkasının 

zuhuruna kadar Maveray-ı Kafkasya’da huzur ortamı 

bulunmaktaydı. Asırlardır bir arada yaşayan Ermeniler, Türkler 

ve Gürcüler, Taşnakların gelmesiyle milliyet düşmanlığı içine 

düşmüşlerdir. Taşnaklar geldiler ve içinde sadece Ermenilerin 

yaşadığı bir vatan kurmaya çalıştılar. Ermenilerin silahlı 

eylemlerine Türkler de aynı şekilde cevap vermeye başladı. 

Kafkasya’ya bu şekilde düşmanlık girdi”15 

20. yüzyılın başında yaşanan bu çatışmalar ve Müslüman kıyımları 

arasında en önemlilerinden birisi 1905 Ağustos’unda gerçekleşen 

olaydır. Tiflis Baş Şehbenderliğinden Hariciye Nezaretine yazılan 

tahrirata göre; Ermenilerin Şuşa’ya Ağustos başında düzenledikleri ilk 

 

Kumpanyası (Compagnie de Navigation Paquet) ve Osmanlı Ermenileri”, AÜ. 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 56, Erzurum 2016, s. 1336-1363; 

Süleyman Uygun, “Karadeniz Sularında Fransız Paquet Kumpanyası (1878-1914), 

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S. 20, 2016, s. 137-172.  
15 Duhan Kalkan, Güney Kafkasya Bölgesi’ndeki Etnik Çatışma Alanları, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 
2010, s. 29-30. 
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saldırılarda 81 nefer Müslüman katledilmiştir16. Tiflis Şehbenderinin 

yazdığı 6 Eylül 1905 tarihli mektupta; Şuşa’daki Ermenilerin, Ermeni 

mahallesinde ikamet eden Müslümanlara saldırdığı ve Müslümanların 

hepsini boğarak öldürdükleri bildirilmektedir. Daha sonra da etrafta 

bulunan 40 Müslüman hanesine taarruz eden Ermenilerin bu 

evlerdekilerin de tamamını katlettikleri, hatta Bakü hattındaki trenleri 

işleten makinistlerin ise Müslümanlara yardım gelmesini engellemek 

için greve gidip iş bıraktıkları ifade edilmektedir17. Bu gelişmeler 

neticesinde Şuşa merkez ve köylerinde yaşanan çatışmalardan ölen ve 

yaralananların sayısı 200 civarındaydı. Bir o kadar da hane yakılarak 

yok edilmişti. Şuşa’ya yakın Bakü merkezde ölenlerin sayısı daha da 

fazlaydı. 22 Ağustos’a kadar 270 Müslüman, 130 kadar gayrimüslim 

hayatını kaybetmişti. Ermenilerin saldırıları yalnızca insanlara yönelik 

olmamış, geçim kaynakları da hedef alınmıştı. Evlerin yakılmasının 

yanında 300’ü aşkın petrol kuyusu ve birçok petrol havuzu tahrip 

edilmişti. Dolayısıyla Şuşa ve civar köylerinde Ermeniler tarafından 

verilen hasarın miktarı o kadar büyüktü ki bu hasarın tespit edilmesi 

neredeyse imkânsızdı18.  

Şuşa’nın merkez ve köylerindeki katliamlar hakkında bir Şii Şeyhi’nin 

yazdığı telgrafta; “Şuşa’da Ermeniler, Müslümanları katliam 

ediyorlar, tedabir-i mukteziye tevessül ediniz.” şeklinde yardım 

talebinde bulunulmuştur. İran tarafından alınan haberlere göre; 

Şuşa’da İran tebaası ahali dahi ölümden kaçamamış birçoğu 

 
16 BOA. HR. SYS. 1378/13.  
17 BOA. HR. SFR. 1, 141/71.  
18 BOA. Y.A. HUS. 494/36.  
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katledilmişti. Bu durum Açmiyazin Katogikosu’nun da dikkatini 

çekmiş, İran ile münasebetlerin bozulmaması ve İran’daki Ermenilerin 

bu durumdan etkilenmemesi için Katogikos, Ermenileri uyarmıştı. 

Ermeniler ise haberlerin yayılmaması için Şuşa ile Ağdam arasındaki 

40 kilometrelik telgraf hattını tahrip etmişlerdi19. Bu Ermeni olayları 

sırasında Şuşa’ya komşu olup yakılan köylerin isimleri şunlardı: 

 

Tablo 1: Yakılan Müslüman Köyleri 

Kaynak: BOA. Y. A. HUS. 500/21; Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Hanlıkları 
Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri II, Başbakanlık Arşivi Yayınları, 
Ankara 1993, s. 187-188. 

 

Ermeniler, yukarıda isimleri verilen köyleri Ruslardan aldıkları topları 

ve beş fişekli tüfekleri kullanarak tahrip etmişlerdi. Bundan dolayı 

Osmanlı Hükümeti, Ermenilerin yaptıkları mezalimlerin son bulması 

 
19 BOA. Y.A. HUS. 494/36.  

Köy adı Köy Adı Köy Adı 

-Hankendi -Koratlar -Halîfeli 

-Malkendi -Gülâblı -Gürg Cihân 

-Kaçar -Karadaglı -Can Hasan 

-Abdal -Dovanalılar -Hocalılar 

-Gülânî -Veyselli -Hasan Âbâd 

-Pâpervend -Hânezek -Sekili 

-Gâib Ali Kendi   
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adına Rus Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuşsa da bir sonuç 

alamamıştır20.  

Yapılan girişimin sonuçsuz kalması üzerine Azeri Türkleri için 

bundan böyle tek çare kendi göbeğini kendisinin kesmesi olacaktır. 

Bölgedeki Müslümanlar, Osmanlı Devleti’nin de teşvikiyle 1905’teki 

Ermeni taarruz ve zulümlerine karşı Kafkasya’nın önemli 

merkezlerinde gizli cemiyetler kurmaya başladılar. Bu cemiyetlere 

genel olarak Cemiyet-i İttihad-ı İslamiyye adı verildi. Cemiyetin 

başlıca merkezleri Şuşa, Erivan, Nuha, Bakü ve Tiflis olmakla birlikte 

cemiyetin muhbirler vasıtasıyla diğer İslam merkezleriyle de 

münasebetleri vardı. Bu cemiyetin şemsiyesi altında kurulan 

yapılanmalardan en önemlisi 1905’te Ahmet Ağaoğlu’nun 

girişimleriyle kurulan Difai adındaki gizli örgüttü21. İttihad-ı İslam 

cemiyetlerinin öncelikli amacı kısaca şöyleydi:  

- Müslümanların hukukunu ihlal edecek olanlara karşı birleşmek 

ve taarruz etmek.  

- Kafkasya’da Müslümanlar ile Ermeniler arasında yaşanan 

olaylar, Rusya hükümetinin eseri olduğundan onların tahrik ve 

nifaklarına engel olmak.  

- Kafkasya’daki Ermeni saldırı ve katliamlarına karşı 

Müslümanların can ve mallarını korumak.  

 
20 BOA. Y. A. HUS. 500/21; Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Hanlıkları Arasındaki 
Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri II, Başbakanlık Arşivi Yayınları, Ankara 1993, 
s. 187-188. 
21 BOA. Y. A. HUS. 509/55.  
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- Ruslar tarafından işgal edilen medrese ve vakıf eserlerinin 

iadesini sağlamak.   

Azeri ve Rus lisanlarıyla kaleme alınan cemiyet kararları tüm üyelere 

dağıtılmıştır22. Öte yandan Cemiyet-i İttihat-ı İslamiye, Ermeni ve Rus 

mezalimine karşı yardım isteklerini iletmek üzere Talibzade Yusuf 

Efendi’yi İstanbul’a göndermiştir. Yusuf Efendi’nin İstanbul’da dile 

getirdiği hususlar daha çok dini ve kültürel konular üzerineydi. 

Öncelikle Rus ve Azeri Müslümanları arasında Türkçe Kuran-ı Kerim 

tercümesi olmadığı için cemiyetin reisi General Zeynelabidin Takiyof 

tarafından Türkçe’ye neşredilen Keşfül Hakayık adlı eseri İstanbul’a 

takdim etmiştir. Yusuf Efendi, amaçlarının Ruslar ve Farslar 

tarafından asimile edilmeye çalışılan Türkler arasında Türkçe lisanının 

icra ve ihya edilmesi olduğunu ifade etmiştir.  Mektep kitaplarının 

Osmanlı şivesinde olması ve programlarının Osmanlı Maarif 

programlarıyla uyumlu hâle getirilmesi dışında, Ermeni-Amerikan ve 

Ermeni-Protestan cemiyetlerinin halifelik makamına karşı 

Müslümanları kışkırttıkları bildirilmiştir23. 

Yusuf Efendi’nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere cemiyet bünyesine 

Müslümanları toplamak için dini ve kültürel propaganda 

oluşturabilecek bir yapının Müslümanlar arasında bir an önce 

oluşturulması gerekmekteydi. Oluşturulacak bu yapı, Müslümanlar 

arasındaki ayrılıkları gidereceğinden hem cemiyetin üye sayısı daha 

 
22 BOA. Y. A. HUS. 514/24.  
23 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 
Belgeleri II, s. 206-207.  
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da artacak hem de cemiyet Rus ve Ermeniler karşısında güçlü bir hâle 

gelecekti.  

Gizli cemiyetlerin kurulması, Ermeniler karşısına güçlü bir Türk 

dayanışması çıkarsa da Rusların desteğini alan Ermenilerin 

katliamlarını durdurmaya yetmemiştir. Ermeniler, Şuşa’dan sonra 

Cevanşir kazasına saldırmışlardır. Buradaki silahsız Müslüman 

köylüler, ilk etapta ormana kaçarak canlarını kurtarsalar da sonrasında 

hiçbiri Hamazasp komutasındaki Ermeni milislerin saldırılarından 

kurtulamamıştır. Hız kesmeyen Ermeni katliamları ise Erivan, 

Nahçıvan, Bakü ve tüm Dağlık Karabağ’ı sarmıştır24. Binlerce insan 

hayatını kaybetmiş, on binlerce insan da evini terk etmek zorunda 

bırakılmıştır. Bölgedeki Ermeni olaylarının karışıklık ve katliamlar 

haricinde ortaya çıkardığı sorunlardan biri de Şuşa, Gence, Zengizor, 

Cevangir ve Kazak sancaklarında yaşanan yiyecek ve erzak sıkıntıları 

olmuştur. Mahalli idarenin başkanlığı altındaki iane komisyonuna 

ilaveten Müslüman ahalinin ve Ermeni zenginlerinin yapmış oldukları 

yardımlar çok yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine Kafkasya askeri ve 

mülki memurluklarından yardım talebinde bulunulmuş, Zengizor’un 

sefalet içinde olduğu Şuşa ve Kazak sancaklarında ise yiyecek 

ekmeğin dahi olmadığı bildirilmiştir. Hatta Cevangir’de yaşayan 

ahalinin sefalet içinde olduğu, hayat pahalılığı ve erzak yetersizliği 

sebebiyle bölge halkının skorbüt hastalığına yakalandıkları da 

vurgulanmıştır.25 

 
24 Özçelik, “Karabağ’daki Hocalı Soykırımının Tarihi Arka Planı”, s. 417-418.   
25 Osmanlı Belgelerinde Karabağ, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2009, s. 226. 
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Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken özellikle 1917’de gerçekleşen 

Bolşevik İhtilali’nden itibaren Ermenilerin Karabağ üzerindeki hak 

iddiaları daha da artmaya başlamıştır. Hâkimiyet mücadelesi üzerine 

çatışmalar çıkmış, Osmanlı orduları 25 Eylül 1918’de burayı ele 

geçirdiyse de Mondros Mütarekesi’yle çekilmek zorunda kalmıştır26. 

Bu çekilmeden sonra Karabağ’ın her kentinde olduğu gibi, Şuşa 

kentinde de Müslüman ve Ermeniler arasında yaşanan çatışmalar hat 

safhaya ulaşmıştır.  

Ermeni hükümetinin 4 Temmuz 1918’de Türkiye ile yapmak zorunda 

kaldığı anlaşmayı ihanet olarak adlandıran Ermeni milis kuvvetleri 

başkanı Andranik, bunun acısını silahsız ve müdafaasız Azeri 

köylerinden çıkarmıştır. Andranik, Zengezur, Karabağ ve Gence 

bölgesinin Dağlık Karabağ’ın payitahtı Şuşa dahil olmak üzere 

tamamında “Küçük Ermenistan’ın” kurulduğunu ilan etmiştir. 

Azeriler, bu politika çerçevesinde aralıklarla Şuşa başta olmak üzere 

Cevanşir, Cebrayil, Zengezur kazaları ve köylerinde Ermeni terörüne 

maruz kalmıştır. Ermeniler, Azeri su kaynaklarını ve yollarını kestiler. 

1918 yılı içerisinde Şuşa’nın da içinde bulunduğu 105 Azeri yerleşim 

yeri yakıldı. 3.257 erkek, 2.276 kadın ve 2.196 çocuk öldürüldü27. 

Şuşa’dan gönderilen mektuba göre sayıları 10 bini bulan bu Ermeni 

milis kuvvetleri içerisinde İngiliz ve Amerikan askerleri de 

 
26 Aydın, “Karabağ”, s. 367-368.  
27 Özçelik, “Karabağ’daki Hocalı Soykırımının Tarihi Arka Planı”, s. 439. 
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bulunmaktaydı28. Toplamda ise 10.086 ölü ve yaralı vardı. Sadece 

Zengezur’da 50.000 Azeri, evlerini terk etmek zorunda kalmıştı29.    

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru bölgedeki Ermeni 

faaliyetleri daha da artmıştır. Nitekim Andranik yönetimindeki Ermeni 

çeteleri, Zengezur’un bir kısmını ve Şuşa’ya giden yolu ele 

geçirmişlerdi. Bunun üzerine Azerbaycan’ın Gürcistan’daki temsilcisi 

M. Y. Caferov kanalıyla Ermenistan ile diplomatik temaslarda 

bulunulmuştu.30 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Kafkasya’da 

bulunan Türk birlikleri Anadolu’ya çekilince İngiliz Kuvvetler 

Komutanlığı Dağlık Karabağ’ın millet, kültür ve coğrafya 

benzerliğinden dolayı 28 Ocak 1919’da Şuşa’nın da merkezinde 

olduğu Karabağ’ı Milli Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) sınırları 

içerisine dâhil etti. Ancak bu tarihin hemen öncesine kadar Ermeni 

ordularının taarruzları kesilmemişti. Şuşa’nın kuzeyinde yer alan 

Askeran, Ermeni ordularının hedefleri arasındaydı. Bu konu hakkında 

Şuşa Eyalet yöneticisi olan A. Kalabekov da Hasmemmedov’u 

bilgilendirmişti. Öte yandan İngiliz hükümetinin Karabağ hakkında 

aldığı karara rağmen Zengezur’a bağlı yerleşim bölgelerinde Ermeni 

katliamları ve ablukası hâlâ devam etmekteydi. Hatta taşkınlıklara 

Andranik kontrolündeki Ermeni çeteleri de katılmıştı. Ermeni terör 

 
28 BCA. 930-1-00, 3/50, 22. 01. 1920. İngiliz kuvvetleri içerisinde bulunan Hintli 
askerler bölgeye veba hastalığı bile taşımışlardı. BOA. DH. EUM. 7/36, 12 Eylül 
1914. 
29 Özçelik, “Karabağ’daki Hocalı Soykırımının Tarihi Arka Planı”, s. 417-418.   
30 Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Arşivi Yayınları, Ankara 2001, s. 9. 
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faaliyetleri devam ederken İngilizler ise Şuşa’dan Görus’a geçmek 

için bir yol açmakla meşguldüler.  Bu gelişmenin ardından 1919 yılı 

Haziran ayı sonlarında Azeri kuvvetler, Şuşa’da bulunan Ermenileri 

mağlup ederek bölgeyi ele geçirmişler ve Hazar Denizi sahilinde 

bulunan Lengeran’a kadar ilerlemişlerdir. Ayrıca Bakü-Culfa 

demiryolunun inşasına da bu sırada başlanmıştır. Şuşa’da Ermenilere 

karşı elde edilen bu başarıya rağmen bazı bölgelerde Ermeni 

taarruzları devam etmiştir. Ahçinek vadisinde bulunan bin altı yüz 

Müslümanın silahına el koyan Ermeniler, bu Müslümanları da 

katletmişlerdir. Ermenilerin Müslümanlara yönelik bu katliamları, 

İran’dan gelen Ermeniler ile yerli unsurların ortak bir operasyonuydu. 

12 Ocak 1920 tarihli ve Karabağ Genel Vali vekili Mahmutbekov 

imzalı bir telgrafta da Şuşa ve Cebrail’e bağlı bazı köylerdeki 600 

Ermeni’nin Aliyanlu köyüne saldırı düzenledikleri yazmaktadır. Bu 

olaylar sırasında Türkler, Ermeni saldırılarına karşılık verince 16 

Ermeni hayatını kaybetmiştir. Ermeni milislerinin üstlerinden çıkan 

belgelerden de Lenkeran Askeri Birliği subayları oldukları 

anlaşılmıştır. Oysa Ermeni tarafı, bu dönemde ordularının Şuşa’ya 

düzenledikleri harekâtlar ve 40 Müslüman köyüne yapılan saldırılar 

hakkında bilgileri olmadığını ve Azeriler ile aralarındaki ihtilaflı 

konuları siyasi yollar ile çözebileceklerini dile getirmişlerdir. Ancak 

diplomatik müzakerelerden öte gitmeyen bu ilişkilerin ardından 

Ermeni saldırganlığı Cebrail, Askeran, Şuşa, Hankend ve Ağdam-

Karyagin hattında kendini tekrar göstermiştir. Özellikle Cebrail 

bölgesindeki savunma gruplarının, Ermeni milislerine karşı başarılı 

sonuçlar almasına karşın, Ermenilerin Askeran’ı ele geçirmelerinin 
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önüne geçilememiştir. Ayrıca Şuşa ve Hankend ablukaya alınarak 

Ağdam-Karyagin telefon hattı tahrip edilmiştir. Bu sırada Cebrail ve 

Zengezur savunma gruplarının birleşmesiyle Azerilerin başarıları 

artmıştır. Akabinde Azeriler için cephane sıkıntısının baş gösterdiği 

bu çatışmalarda, ibre Ermeniler lehine gelişmiştir. Ancak 28 Nisan 

1920 tarihinde Azerbaycan, Sovyetlerin kontrolüne geçince Şuşa da 

komünistlerin kontrolüne girmiştir31.  

Şuşa Salnamesinde “1923 yılında Ermeni faşistleri Dağlık Karabağ’a 

muhkemlenmek ve toprak elde etmek namına Sovyet sisteminden 

yararlanarak 1923 yılı Eylül ayının yedisinde bir avuç Ermeni 

unsurların yaşadıkları Karabağ’ın dağlık arazisinde muhtariyet 

hukuku elde ettiler. Hemen o tarihte Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti 

yaratıldı. Bunun neticesinde Şuşa şehri Karabağ’ın inzibati merkez 

hukukundan mahrum oldu. Şuşa’nın inzibati arazisinin büyük bir 

hissesi elinden alındı.” şeklinde belirtilmekteydi32. Şuşa ve Dağlık 

Karabağ, bundan sonraki süreçte Ermenilerin daha da büyük kırım ve 

zulümlerine maruz kalmaya devam etmiştir33. Şuşa’nın işgal olunduğu 

1920 yılından 8 Mayıs 1992 tarihine kadar olan süreçte, Karabağ 

Hanlığı (1747-1822) devrinde inşa olunan tarihi abideler, ihtişamlı 

 
31 Soviet Russia, Official Organ of the Russian Soviet Government Bureau, Vol III, 

No. 1, 3 July 1920, s. 683; Osmanlı Belgelerinde Karabağ, s. 249; BOA. HR. SYS. 

2877/23; Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), s. 21, 80, 86, 88. 

89, 90, 91. 
32 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 29.  
33 Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Genel Kurmay 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995, s. 129-142. 
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binalar ve dini ocaklar yani diğer bir ifadeyle tarihi hadiseleri özünde 

aksettiren ne varsa mahvedilmiştir34.   

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte Türk-İslam 

devlet ve toplulukları da büyük bir travma ve boşluk içine düşmüştür. 

Gerek imparatorluk sınırları dâhilinde gerekse sınırları dışında kalan 

bölgelerde bulunan Ermeniler; Ruslar ve Batılı devletlerle çıkar birliği 

çerçevesinde Türklere karşı büyük bir çatışma içerisine girmişlerdir. 

Osmanlı ve Kafkas coğrafyasında dağınık hâlde yaşamaları ve sürekli 

göç hâlinde bulunmaları, Ermenilerin müstakil sınırlar içerisinde bir 

devlet oluşturmalarına büyük bir engel teşkil etmiştir. Bunun farkında 

olan Ermeniler, tarih öncesi dönemde yaşadıkları alanları Büyük 

Ermenistan’a dönüştürmek niyetinde olmuşlardır. Bu bağlamda 

Karabağ ve Şuşa gibi kahir ekseriyetini Türk ve Müslümanların 

oluşturduğu bölgelerde Rusya ve diğer büyük devletlerin yardımıyla 

muhtelif baskı, zulüm ve soykırım gibi yöntemlere başvurarak 

demografik yapıyı değiştirme ve dönüştürme yoluna gitmişlerdir. 

Kurucusunun dahi Türk ve Müslüman olduğu Şuşa gibi Karabağ 

şehirlerinde, on binlerce Türk öldürülmüş, evleri ve iş yerleri 

yakılmış, yüz binlerce insan yerlerinden sürülmüşlerdir. Uzun bir 

Sovyet idaresinin ardından Ermeniler, illegal bir surette Karabağ’ı 

işgal ederek buranın demografik yapısını dönüştürmeye çalışmışlardır. 

Karabağ ve Şuşa’nın, bu toprakların asıl sahipleri olan Azeri 

 
34 Hüseynov, Şuşa Salnamesi, s. 29. 
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Türklerinin hâkimiyetine geçişi ise Azerbaycan ve Türkiye ittifakı ile 

Kasım 2020’de gerçekleşmiştir.  
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GİRİŞ 

17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta Mühendislik Mezunu Muhammed 

Buazizi adlı bir gencin ailesini geçindirmek amacıyla iş bulamaması 

üzerine seyyar satıcılık yapmaya başlaması ve bu satış esnasında 

zabıtaların eşyalarına el koyması üzerine başlayan basit bir tartışma, 

Muhammed Buazizi’nin bu olayı protesto etmek amacıyla kendini 

valilik önünde yakmasıyla başlayan hadiselere ARAP BAHARI adı 

verilmektedir. Arap Baharı denilen olaylar hemen bir gün sonra 18 

Aralık’ta Tunus’ta başlayan protestoların bütün Arap dünyasını istila 

etmesiyle yayılmıştır. Tunus’tan etkilenip özgürlük için savaşan 

halklar Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün ve Yemen gibi 

ülkelerdeki sistemleri temelden sarsan bir hadisenin başlamasına 

sebep olmuşlardır. 

Bu bibliyografya, 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve adına Arap 

Baharı denilen hadiselerin Türkiye dışında yayınlanan makale, bölüm, 

kitap, rapor, tez ve benzeri kaynakları bir araya getirmeyi, bunu 

yaparken de söz konusu eserlerin özellikle abstractlarını Türkçe olarak 

okuyucunun tetkikine açmayı ve herkesin kendi iliği alanına göre 

kaynak tercihini daha kolay yapmasına imkan tanıyan bir 

bibliyografya vücuda getirmek amaç edinilmiştir. Bibliyografya 

özellikle son dönemde ortaya çıkan literatüre odaklanmakla birlikte, 

belirli bir zaman dilimi ile sınırlı olmamakla beraber 2010 yılından 

Mayıs 2020 yılına kadar yayınlanan malzemeye ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 

https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=M%C4%B1s%C4%B1r
https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=Libya
https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=Suriye
https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=Bahreyn
https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=%C3%9Crd%C3%BCn
https://www.tarihiolaylar.com/sonuc.php?qery=Yemen
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Bibliyografya çalışması yapılırken özellikle daha önce yayınlanmış 

olan bibliyografik malzeme de bu esere dahil edilmek suretiyle, 

okuyucunun ulaşabileceği bilgi ve belge miktarı zenginleştirilmeye 

çalışılmıştır. Hazırlanan bu bibliyografyanın bir diğer önemli özelliği 

ise Arap Baharı Bibliyografyası oluşturulurken ilgili malzemeye ait 

olan URL’lerin doğrudan ulaşımı sağlayacak şekilde güncel ve 

PDF’lere yönlendirilmiş olmasıdır.  

GOOGLE üzerinden yapılan ve doğrudan “Arap Baharı” 

sözcükleriyle taranan veri miktarı 100 civarında olup, kalan 36’tanesi 

ise bu verilerin bağlı bulunduğu “Research” alanlarından elde 

edilmiştir. Tamamı yurt dışı bağlantılı dergi ve kitaplara ait verileri ve 

adresleri içermektedir. 

Bu yönleriyle çalışma benzerlerinden bazı farklılıklar içermekte olup 

neyi, niçin aradığı bilgisine önceden erişiyor olması açısından 

okuyucuya zaman kazandıracak bu çalışma ilim aleminde var olan bir 

eksikliği dolduracaktır. 
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George Joffé, The Arab Sprıng In North Africa: Origins And 
Prospects, The Journal of North African Studies, 
Vol. 16(4), December 2011, pp. 507-532. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629387.2011.630881 

https://www.researchgate.net/publication/232890197_The_Arab_Spring_in_North

_Africa_Origins_and_Prospects/link/55f0502308aedecb68ffa4d9/download 
Tunus ve Mısır'daki isyanlar - Yasemin ve Tahrir Devrimleri - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 'Arap 
Baharı' olarak adlandırılan demokratik değişimin patlak vermesine büyük umut veriyor gibiydi. Bununla 
birlikte, Libya'daki iç savaş ve Yemen ve Suriye'deki devam eden krizler, genel bölgesel değişimin 
başarılmasının daha zor olabileceğini düşündürmektedir. Aslında, ayaklanmaların diğer iki Kuzey 
Afrika ülkesinde değil, üç Kuzey Afrika ülkesinde meydana gelmesinin ve sonuçlarının neden bu kadar 
farklı olduğu konusunda oldukça spesifik nedenler vardır. Ayaklanmanın nedenleri benzerdir - küresel 
ekonomik krizde ve bölgesel devletlerin neo-patrimonial politik doğalarında yatıyorlar - ancak sonuçlar 
farklı çünkü iki devlet otokrasileri serbestleştiriyordu ve üçüncü - Libya - hegemonik politik söylemine 
ve pratiğine siyasi ya da sosyal yerli rakipler. Serbestleşmiş otokrasiler bile çok farklı geleceklerle karşı 
karşıyadır. Tunus'ta ve Mısır'da rejimin kendisini korumak için bütün bir sistem kaldırılırken rejim 
figürünü reddetti. İronik bir şekilde, Tunus'taki yetkililer benzer bir hareket girişiminde bulundular, 
ancak meydana gelen devrime dayanamadılar. 
Ahmed İbrahim Abushouk, The Arab Spring: A Fourth Wave of 

Democratization?: The Arab Spring,  Domes: Digest of Middle East 
Studies, Vol. 25(1), March 2016, pp. 52-69.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dome.12080 

https://www.researchgate.net/publication/301672188  
1974 ve 1990 arasında, güney Avrupa, Latin Amerika, Asya, Doğu Avrupa ve Afrika'nın bazı 
bölgelerinde 30'dan fazla ülke, dünyadaki demokratik hükümetlerin sayısını neredeyse iki katına 
çıkararak demokrasiye geçiş yaptı. Samuel Huntington, 1991'de yayınlanan ve daha sonra Yirminci 
Yüzyılın Sonlarında Üçüncü Dalga: Demokratikleşme adlı bir kitapta geliştirilen bir makalede bu 
küresel değişimi “Demokrasi'nin Üçüncü Dalgası” olarak nitelendirdi. Bu iki çalışmada üçüncü 
demokrasi dalgasının nedenlerini, özelliklerini ve geçiş süreçlerini tartışıyor ve demokratik olmayan bir 
dünyada sürdürülebilirlik ve olası genişleme beklentilerini inceliyor.  
Bu makalenin amacı, Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'deki Arap Baharının nedenlerini, özelliklerini ve 
geçiş süreçlerini, Huntington'un üçüncü demokratikleşme dalgası üzerindeki teorizasyonuyla, bu 
alandaki diğer literatürle birlikte incelemektir. , Arap Baharı'nın yukarıda belirtilen unsurlarını üçüncü 
demokratikleşme dalgasının merceğiyle tartışmamızı sağlayacak teorik bir çerçevede birleştirilecek. Bu 
makalenin ilk kısmı, dünyanın farklı bölgelerinde üçüncü demokratikleşme dalgasının ortaya çıkmasını 
kolaylaştıran etken faktörleri vurgulamaktadır. İkinci bölüm Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'deki Arap 
Baharı'nın önemli olaylarına tarihsel bir bakış sunarken, üçüncü ve dördüncü bölümler Huntington'ın 
üçüncü dalga perspektifinden Arap Baharının nedenlerini, özelliklerini ve geçiş süreçlerini analiz 
ediyor. 

Nureddin Nebati, Ortadoğu’da Demokrasiyi Geliştirme Hareketi 
Olarak Arap Baharı, The Turkish Online Journal Of Design, Volume: 

9, Issue: 2, April 2019, pp. 178-190. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/44330/547799 
İslam toplumlarında tarihsel süreç içerisinde toplumsal alan ile siyaset kurumu arasında bazen uyum 
bazen de muhalefet ortaya çıkmıştır. Bu muhalefet geçmişten günümüze İslam toplumlarında çeşitli 
kırılmaları beraberinde getirmiştir. Yaşanan ilk kırılma, Batı karşısında yaşanan yenilgi ve bu yenilginin 
ortaya çıkardığı ve beslediği sorgulamalar sonucu beliren İslamcılık akımıdır. İslamcılık emperyalizm, 
kolonyalizm gibi olguların sonuçlarına yönelik bir direnişi teşvik etmekte ve değer üretimini geçmişten 
alan bir ideal toplum modeli kurmak istemektedir. İslami muhalefetin ikinci kırılma noktasını 60’lar ve 
70’lerde koloni olmaktan kurtulan rejimlerin modernist müdahalelere yönelik direnişi oluşturmuştur. 
Hem kapitalist yapının aşırılıkları altında ezilen hem de sosyalist dünyanın katı materyalizmi içinde 

https://www.researchgate.net/journal/1362-9387_The_Journal_of_North_African_Studies
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629387.2011.630881
https://www.researchgate.net/publication/232890197_The_Arab_Spring_in_North_Africa_Origins_and_Prospects/link/55f0502308aedecb68ffa4d9/download
https://www.researchgate.net/publication/232890197_The_Arab_Spring_in_North_Africa_Origins_and_Prospects/link/55f0502308aedecb68ffa4d9/download
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Abushouk
https://www.researchgate.net/journal/1060-4367_Domes_digest_of_Middle_East_studies
https://www.researchgate.net/journal/1060-4367_Domes_digest_of_Middle_East_studies
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dome.12080
https://www.researchgate.net/publication/301672188
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/44330/547799
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kendine anlam kuramayanların tepkisi İslami yükselişi beslemiştir. Üçüncü kırılma noktası ise Arap 
Baharı olarak tanımlanabilir. Arap Baharı, birdenbire gerçekleşen bir tarihsel kırılma ya da Arap 
aydınlanması değildir. Çağdaş bir sosyal hareket biçiminde yeniden üretilen İslamcılığın geleneksel 
kodları ve tarihselliği ile uyumludur. Baharın yarattığı yeni atmosfer bölgedeki güç dengelerini 
değiştirmiş ve “İslamcıları iktidardan uzak tutma” hamlesi olarak dış müdahalelerin etkisiyle 
karşılaşmış, süreç tersine dönmüştür. Buna rağmen tüm iniş çıkışlarıyla demokratikleşme yolculukları 
uzun soluklu süreçlerdir. Türkiye son dönemde iç politikasında gerçekleştirdiği demokratikleşme 
açılımlarına paralel olarak, Arap Baharı’nda da milletlerin iradesini desteklemiş, dış politika 
yaklaşımını demokratikleşme, çoğulculuk ve insan hakları üzerinden yeniden kurmuştur. 
Ali Acar&Habib Aydın,  Arap Baharı Üzerine Oryantalist Ve 
Marksist Değerlendirmeler Orientalist And Marxist Reviews On The 

Arap Spring, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, 2017, s. 511-524.  
http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-2-

yazi15-12062017.pdf 
İnsanlık tarihinde siyasi değişimlerin dinamik bir süreç içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu değişimler 
kendi içinde farklı nedenler üzerinden şekillenmeye başlar ve bazı sonuçlar doğurabilir. Bu önemli 
değişimlerden biri de “Arap Baharı”dır. Çalışmamız ilk önce Arap Baharı’nı Oryantalist bakış açısı ile 
irdelemeye çalışacaktır. Oryantalizm disiplinin bu süreçteki karşılığı sorgulanacaktır. İkinci olarak Arap 
Baharı, Marksist eleştirilere tabi tutularak, sürecin ekonomik sebepler üzerinden inşaa 
edilebil(mez)irliği değerlendirilecektir. 
Ahmet Çırakoğlu, İran’ın Gözüyle Arap Baharı, Akdeniz Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Oca 2017, ss. 99-

110. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/39204/459931 
Bölgesel manada Ortadoğu’nun şekillenmesi ve Ortadoğu halklarının yeniden doğuş ideallerini 
gerçekleştirme adına dönüm noktası olarak algılanabilecek Arap Baharı, bölgede nispeten farklı bir rolü 
bulunan İran rejiminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktaydı. Başlangıç aşamasında olayların 
yönünü tayin edemediğinden dolayı net politika geliştirmekte zorlanan İran, müttefiklerine sıçrayan 
protesto gösterilerinden sonra gelişmelere direkt müdahil olma durumunda kalmıştır. Bu makalede, 
günümüz itibariyle baktığımızda bölgede artık tartışmasız söz sahibi konumuna gelen ve bölgesel 
liderlik atıfları yapılan İran’ın, Arap Baharı konusundaki algısı ve olaylara yaklaşımı irdelenecektir. 
Bunun yanı sıra gelişmeler karşısında aldığı pozisyon ve bu süreçte elde ettiği kazanımları, olayların 
hala aynı sıcaklığı ile devam ettiği Suriye sorunundaki realist politikaları ve Türkiye’nin Arap Baharı 
politikalarına karşı tavrı açıklanmaya çalışılacaktır. 

Muhammed Kürsad Ozekin And &Hasan Akkaş, An Empirical Look 

to the Arab Spring: Causes and Consequences, Alternatıves Turkish 
Journal Of International Relations, pp.1-13. 
https://pdfs.semanticscholar.org/ec54/b56c10739825be8e6da19376324bf14703b6.

pdf 
Bu makale iki ana amacı izlemektedir. İlk olarak, Arap Baharı ile ilgili gazetecilik izlenimleri ve 
raporları yerine ampirik kanıtlardan yola çıkarak, bölgede köklü olan sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 

faktörlerin setlerinin derinlemesine bir analizini sağlamayı amaçlamaktadır. Yarım asırdır bu bölge 
genel olarak 'Arap Baharı' olarak adlandırılan bir isyan dalgasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu 
çalışma, konuyu yakın geçmişin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik bağlamına yerleştirerek Arap 
Baharı'nın biraz farklı bir okumasını sunmayı beklemektedir. İkincisi, rejimlerin tepkileri, güvenlik 
güçlerinin rolü, toplumların etnik ve mezhepsel yapısı ve devletlerin politik-kurumsal özellikleri gibi bir 
dizi faktörü göz önünde bulundurarak, olayların ortaya çıkışının ülkeden ülkeye nasıl farklılaştığını 
açıklamaktadır. Bazı ayaklanmaların rejimleri devirmede başarılı olduğu, bazılarının ise başaramadığı 
anlatılmaktadır. 
Muhammad Syaroni Rofii, Dinamika Pasca Arab Spring, Maarif 

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-2-yazi15-12062017.pdf
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İnstitute, Vol: 13, No: 2,  2018, pp.1-13. 
http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/22 
Suriye'de meydana gelen iç savaş, yirmi birinci yüzyılda insani bir trajedi göstermektedir. Bu çatışma 
başlangıçta demokratik geçişte bir dinamiğin parçasıydı, ancak uzun süreli bir iç savaşa dönüştü. Bu 
trajedinin nedeninin, büyük ülkeleri kapsayan bir vekil savaştan başka bir şey olmadığı sonucuna 
varılabilir. Bu araştırmada Suriye'deki barışın temin edilememesini, Birleşmiş Milletler'deki Suriye 
kriziyle ilgili herhangi bir vetoyu engellemek için nüfuzunu kullanan büyük güçlerin etkisinden 
ayrılmaz olduğuna işaret edilmektedir. Her dış aktör, ulusal çıkarlarını ve gündemlerini korumaya 
çalışır, aynı zamanda evrensel değerleri azaltır. Suriye'de bir yandan Rusya’nın, diğer yandan ABD'nin 
rejim değişikliğine yönelik farklı planları vardır ve bu da çağdaş dünyada vekâlet savaşının diğer 
boyutlarına yol açmaktadır. Bu makale Suriye'deki vekâlet savaşı modelini ve bölgenin istikrarı 
üzerindeki etkisini araştırmaya çalışmaktadır. 
Ramazan Biçer&Fehmi Soğukoğlu, The Dynamic of Arap Spring: 

Theology of Ulu al-Amr: The Sample of Yusuf Qaradawi and 

Ramadan al-Buti / Baharının Dinamiği: Ulu’l-emre İtaatin Teolojisi, 
Kelam Araştırmaları, Sayı: 10(1), 2012, s. 19-20. 
https://www.academia.edu/36939643/The_Dynamic_of_Arap_Spring_Theology_o

f_Ulu_al-Amr_The_Sample_of_Yusuf_Qaradawi_and_Ramadan_al-

Buti_Bahar%C4%B1n%C4%B1n_Dinami%C4%9Fi_Ulu_l-

emre_%C4%B0taatin_Teolojisi 
Yerel din adamları Arap Baharı denilen alanda büyük rol oynadı. Ulu-l-amr terimi, aynı entelektüel 
mirasa sahip olan bu akademisyenlerin akıllarında önemli bir yere sahiptir. Fıkıh ve kelamda politik bir 
kullanım olarak ulu-l-amr terimi, tarihte sıcak bir şekilde tartışılmaktadır. Çağdaş Arap dünyasında önde 
gelen iki kişi olan Yusuf el-Qaradavî ve Ramazan al-Bûtî bu konuda dini kararnameler yayınladı. Bu 
kararnameler Arap devrimlerini tetiklemede önemli rol oynadı. Her iki akademisyen de fikirlerini 
Kur'an-ı Kerim'den gelen dini dikte üzerine dayandırdı. Bu yazıda, bu iki önemli bilginin fikir ve 
yaklaşımları değerlendirilmiştir. 
Armağan Örki, Suriye İç Savaşı Üstüne, Trakya Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2015, ss.67-96. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/27458/288700  
Bu makale Suriye İç Savaşı’na odaklanmıştır ve tarihini, nedenlerini, gelişimini, mevcut durumunu ve 
olası sonuçlarını anlamaya çalışmaktadır. Makale Suriye nüfusunun etnik, dinsel ve politik kültürünün 
yapısından bahsetmektedir. Bu bilgiler, vatandaşların eğilim ve beklentilerini anlayabilmek için 
önemlidir. Ayrıca şu an ki İç Savaşı anlayabilmek için takip eden bölüm yakın tarihidir. Tarihi, 
Osmanlı’nın son dönemlerinden Baas Partisi’ne kadar Fransız mandası, Suriye Cumhuriyeti ve Birleşik 
Arap Cumhuriyeti’nden söz etmektedir. Her dönem politik tepkileri göstermektedir ve bunlar sağlam bir 
temel oluşturmak için yararlıdır. Makalenin ana kısmı dördüncü bölümdür ve bu bölüm yediye 
ayrılmıştır. Arap Baharı ve İç Savaşın nedenleri ve durumu ilk iki bölümdedir. Suriye yönetimine ve 

muhaliflere yapılan uluslararası destek sonraki iki bölümde detaylandırılmıştır. Sonrasında, mevcut 
durum (Mart 2015) özellikle basın kaynaklarıyla detaylandırılmıştır. Burada ayrıca savaşın beş tarafıyla 
ilgili bir başka bölüm bulunmaktadır: Beşşar Esad, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Demokratik Birlik 
Partisi (PYD), Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El-Nusra. Bölümün sonunda Suriye İç Savaşı’yla ilgili 
bazı temel öngörülerden bahsedilmiştir. Saddam sonrası Irak ve Arap Baharı sonrası Mısır ve Libya, dış 
müdahale, yerel güçlerle sonuçlandırılmadan esinlenilmiştir. Son olarak, makalede yalnızca Suriye için 
değil, özellikle komşuları olmak üzere diğer tüm devletlerle ilgili olası önemli sonuçlardan 
bahsedilmiştir. İlgili makale, kitap ve basın kaynakları makalede kullanılmıştır ve İç Savaş’la ilgili 
bölümlerde güncel bir tablo yapmak farklı basın kaynakları derlenmiştir.  

Nurullah Ardıç, A Look Back at The 2011 Arab Revolts The Last 

Wave of Democratization, A Function of Capitalism, or A Challenge 

to Neoliberalism? A Multi-Factor Analysis, İnsan&Toplum, İlmi 
Etüdler Derneği Dergisi, 2019, pp.1-27. 

http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/22
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https://www.researchgate.net/figure/Youth-unemployment-in-the-Arab-world-

2008-2015-Source-World-Bank-2018_fig1_336999292 
2011 Arap isyanları genellikle Huntington'ın demokratikleşme dalgalarının son bölümü ve laik-liberal 

demokrasiye karşı ünlü bir yürüyüş olarak ya da neo-liberal kapitalizme karşı dünya çapında bir isyanın 
parçası olarak indirgemeci bir şekilde açıklandı. Kapitalizmin küresel genişlemesinin bir sonucu olan bu 
karmaşık olayları tek bir kapsayıcı faktöre indirgemek yerine, küresel gelişmeler (uluslararası politik-

askeri bağlamdaki değişimler) ile yerel politik-ekonomik, psikolojik ve kültürel etkiler üzerinde durmak 
gerekmektedir. Bu argümanı, makro-sosyolojik açıdan, Arap isyanlarını şekillendirmeye yardımcı olan 
başlıca politik-ekonomik, teknolojik, kültürel ve psikolojik faktörlere odaklayarak göstermek 
gerekmektedir. Bunlar arasında insanların eşitsizliğe tepkileri, ekonomik fırsatların eksikliği ve bir 
yanda ekonomik adalet talepleri, diğer yanda sosyal ve siyasi özgürlükler ve adalet için daha genel 
istekler yer alıyor. Makale ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) sosyal seferberlik ve dinin 
bireysel ve politik kültür üzerindeki etkilerini ele almaktadır ve ayrıca bu faktörlerin insanların baskı ile 
hayal kırıklığı karşısında haysiyet arayışı (karama) ile tamamlandığını savunmaktadır.   
Elfatih A. Abdel Salam, The Arab spring: Its origins, evolution and 

consequences… four years on, Intellectual Discourse, vol. 23(1), 2015, pp. 119-

139. 

https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/660 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) uzun zamandır gerginlik ve istikrarsızlıklarla doludur. Bununla 
birlikte, son zamanlarda Arap Baharı olarak bilinen son Arap İsyanları, bu “sıcak noktayı” patlama 
potansiyeli ulusal, bölgesel ve küresel çıkarımlara sahip olan gerçek bir çöp kutusuna dönüştürerek 
oynaklığı artırdı. Bu derleme Arap Baharı'na yol açan olayları analiz eder ve açıklar. Ayrıca 
ayaklanmaların ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylere etkilerini ve sonuçlarını inceliyor. İnceleme, 
Arap Baharı'nın siyasi İslam'ın yükselişinden iç savaşlara ve kilit bölgesel güçler arasındaki rekabete 
kadar bölgenin bazı en zorlu sorunlarının hem değiştiğini hem de suçladığını savunuyor. Arap 
Baharı'nın etkisiyle ilgili önemli sorular gündeme getiriyor: bu ayaklanmalar popüler öfkenin aldatıcı ve 
geçici bir aşaması mıydı yoksa gerçek demokratik geçişe yol açan gerçek bir habercisi miydi? Gözden 
geçirme aynı zamanda çevrimiçi ağ ve dijital teknolojilere, devlet tarafından sahip olunan medyanın by-

pass aktivasyonunun etkili yöntemleri olarak odaklanmaktadır. Son olarak, gözden geçirme, MENA'nın 
siyasi bir çıkmazda bulunup bulunmadığına veya siyasi bilgelik ve ihtiyatlılığın bölgeyi yıkımın eşiğine 

getireceğine dair bir değerlendirme sunmaktadır. 
Marcin Tarnawski, Regional Implications Of The Arab Spring, Przeglad 
Strategiczny, nr. 1, 2013, pp.125-138. 

https://www.researchgate.net/publication/307916855_Regional_Implicationa 
Arap dünyasındaki 2012 devrimleri, özellikle uzun süren diktatörlerin güçlerinden vazgeçme 
kolaylıkları nedeniyle dünya çapında güçlü bir ilgi uyandırdı. Ancak, iktidar kayması, tiranları 
devirmeye yol açanları daha iyi hale getirmedi. Free-dom'un fiyatı hesaplanamaz gibi göründüğünden, 
Arap devrimlerinin sözde tüm maliyetlerini kesin olarak değerlendirmek zordur: öldürülen ve yerinden 
edilen insanların sayısı, ekonomilerin boyutunda ve yaşam standardında değişiklikler, her ikisi 
üzerindeki etkisi en yakın komşular ve bölgedeki durum. Bu makalenin amacı Arap Baharı'nın 
uluslararası etkilerini sunmaktır. Ayrıntılı analiz bölgesel bağlama odaklanacaktır, çünkü en önemli 
değişiklikler bu ülkelerin en yakın komşularında meydana gelmiştir. İlk olarak, Arap Baharı bölgedeki 
değişiklikler hakkında bazı efsaneleri devirdi. İkincisi, Libya ve Mısır'da meydana gelen bir hükümet 
değişikliği bölgedeki diğer liderleri korkuttu. Sonuç olarak, yöneticiler sosyal gerilimleri (en yoksullar 
için bütçe transferleri) azaltmaya yönelik önlemler aldı. Üçüncüsü, Libya'ya yapılan müdahale Batı'nın 
çıkarları tehdit edildiğinde en yakın çevresine askeri olarak müdahale edebileceğini gösterdi. 
Erzsébet N. Rózsa in Cooperation…, The Arab Spring Its Impact on the Region 
and on the Middle East Conference, Policy Brief For The Middle East Conference 
On A WMD/DVS Free Zone, Nos: 9 (10), August 2012, pp. 1-20. 

https://library.fes.de/pdf-files/iez/09609.pdf 
Arap Baharı terimi altında geniş bir şekilde gruplanan dönüşümler, çeşitli Ortadoğu rejimlerinin 
temellerini sarstı. Bu Politika Kısa Tarihi, yaklaşmakta olan Orta Doğu Konferansı'na göre rejimde ve 

rejim içinde değişikliklerin olduğu farklı durumların yanı sıra henüz çözülmemiş durumlara genel bir 
bakış sunmaktadır. Filistin-İsrail çatışmasında ilerleme olmaması ve İran'ın nükleer programı 

https://www.researchgate.net/figure/Youth-unemployment-in-the-Arab-world-2008-2015-Source-World-Bank-2018_fig1_336999292
https://www.researchgate.net/figure/Youth-unemployment-in-the-Arab-world-2008-2015-Source-World-Bank-2018_fig1_336999292
https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/660
https://www.researchgate.net/publication/307916855_Regional_Implicationa
https://library.fes.de/pdf-files/iez/09609.pdf
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konusundaki uluslararası tartışmalar hala tartışmalı konular olsa da, Arap Baharı ayaklanmaları ve 
sonrasında silah kontrol girişimlerinin daha başarılı olabileceği yeni bir bağlam sağlayabilir. Mevcut 
ikilemlerin bu yeni ve değişen ortamda kolayca çözülebileceğini düşünmek çok iyimser, ancak Arap 
Baharı değişim için güçlü bir ivme sağlayabilir. Ortadoğu Konferansı Kolaylaştırıcısı ve ekibi için 
aşağıdaki faktörler, acil müdahale gerektiren sorunların bir kontrol listesini oluşturmalıdır: ev içi 
olayların ilgili aktörlerin kararlarını nasıl olumlu veya olumsuz etkilediğidir. MEC sürecinde hangi 
ülkelerin lider ve yapıcı bir rol üstleneceği; daha görünür bir Arap Ligi'nden nasıl yararlanılacağı; son 
olarak, kolaylaştırıcı ve ekibi şimdiye kadar Arap Baharı'ndan etkilenmemiş ancak Orta Doğu 
Konferansı süreci için önemli olacak ülkeleri görmezden gelmemelidir. Bu ülkeler Arap ülkelerinin yanı 
sıra Türkiye, İsrail ve United States, Almanya, İspanya ve Macaristan. 
Abdul QadirMushtaq&Muhammad Afzal, Arab Spring: Its Causes And 

Consequences, JPUHS, vol. 30, no.1, January - June, 2017, pp. 1-10. 

http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-

Jun17.pdf 
Bu makale Ortadoğu ülkelerindeki Arap Ayaklanmalarının nedenlerini incelemeye çalışmaktadır. 
Ayrıca, bazı yöneticilerin kaldırılmasına yol açan sivil ayaklanma olaylarını da vurgulamaktadır. 
Dahası, bu makale bu yaygın protestoların hem bölgedeki hem de çevre ülkeler üzerindeki sonuçlarını 
tahmin etmeye çalışmaktadır. Ayrıca bu protestolar sırasında sosyal medyanın nasıl kullanıldığını ve bu 
protesto olaylarının haberlerinin yayılmasına nasıl yardımcı olduğunu araştırıyor. Ayrıca bu 
ayaklanmalar ve sivil çatışmalar yoluyla protestocuların Tunus, Libya ve Mısır'daki uzun süreli Otoriter 
yöneticileri tahttan indirmeyi başardığı sırada, Umman, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn vatandaşlarına 
bazı ekonomik ve sosyal haklar verildi. Dahası, Tunus'un devrimin gerçek meyvelerini elde etmeyi 
başaran Arap Baharı'nın kurbanlarından biri olduğunu keşfederken, diğer tüm devletler istenen tüm 
hedeflerine ulaşmayı başaramadılar. 
Etemike Laz, Sustainable Democracy and the Paradox of the Arab Spring: The 

Egypt Experience, Alternatives Turkish Journal Of International Relations, vol. 13, 

no. 1-2, Spring- Summer 2014, pp. 41-51.  

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19335 
Arap Baharı Tunus'ta bir ayaklanma ile başladı ve daha sonra Mısır, Bahreyn, Fas, Libya, Yemen ve 

Suriye'ye yayıldı. Protesto Arap Baharı ve diğerleri için Arap demokratik devrimi olarak adlandırıldı. 
İsyanın önemli varyantlarına rağmen, uzun görev süresi ve otoriter yönetimden büyük bir kolektif 
kaymanın bir bileşenini açıklıyor. Otoriterlikten demokrasiye geçişin ardından bağımsız demokratik 
yapıların kurulması olmalıydı. Sürdürülebilir bir demokrasinin garanti edilmesinin tek yolu budur. Din 
(İslam), monarşiler, askeri ve köktencilik gibi faktörler, Arap demokratik devriminin başarısını veya 
başarısızlığını analiz etmek ve değerlendirmek için çok önemli bir faktör haline gelir. Bu çalışma, siyasi 
/ devlet iktidarı ve nüfuzuna ilişkin yukarıdaki tartışmalı değişkenler göz önüne alındığında, Arap 
dünyasında sürdürülebilir bir demokrasinin garanti edilemeyeceği görüşündedir. Bu değişkenlerin her 
biri sadece anti-demokratik olmakla kalmaz, aynı zamanda demokraside bir çelişki gösterir. Mısır 
deneyimi öğreticidir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan şey, bu çeşitliliği, Arap toplumunun normlarını, 
değerlerini ve farklılıklarını kökten değiştirmeden demokratik ilkelerle uyumlu sürdürülebilir 
demokratik siyasi kurumlar sağlamaya yönelik bir çerçeve çalışmasıdır. 
Daan Blitz, The Arab Spring A parsimonious explanation of recent contentious 

politics, Master Thesis, Comparative and European Politics Nijmegen School of 

Management Radboud University Nijmegen The Netherlands 2014, pp.1-139. 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arab-spring.-A-parsimonious-

explanation-of-Blitz/8e6fec23d88f0c18ede4ffd50469a691842083f9  
Arap Baharı'ndaki büyük ölçekli protestoları toplumun hangi özellikleri açıklayabilir? Arap Baharı'nı 
inceleyen ve on dört bağımsız değişkeni ve en büyük vaka seçimini kapsayan Nitel Karşılaştırmalı 
Analiz ile, sonuçlar dikkat çekicidir. Aşağıdaki dört değişken kavuşumunun zorunlu olarak ve yeterince 
büyük ölçekli protestolarla bağlantılı olduğu gösterilmiştir: petrol üretimi, yüksek işsizlik, basın 
özgürlüğünün olmaması ve siyasi şiddet olmaması. Mısır'da yapılan bir örnek olay incelemesi, bu dört 
değişkenin protestoların ortaya çıkışını nasıl açıklayabildiğinin anlaşılmasını sağlar ve Umman örnek 
olay incelemesi, petrol gelirinin bu düzenliliği istisna haline nasıl getirdiğini göstermektedir. Bu, Arap 
Baharının baskın teorinin hepsine değil ama bir kısmına bir istisna olduğunu ve basın özgürlüğünü 

http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf
http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19335
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arab-spring.-A-parsimonious-explanation-of-Blitz/8e6fec23d88f0c18ede4ffd50469a691842083f9
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arab-spring.-A-parsimonious-explanation-of-Blitz/8e6fec23d88f0c18ede4ffd50469a691842083f9
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geleceğe dahil etmek için temel bir değişken olarak tanıtarak 'tartışmalı politika' ve 'devlet istikrarı' 
akademik alanlarını ilerletiyor. 
Angela JOYA, ‘Syria and the Arab Spring: Evolution of the Conflict and The Role 
of the Domestic and External Factors’, Ortadoğu Etütleri, vol. 4, no. 1, July 2012, 

pp. 27-52. 

https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/AngelaJoya.pdf 
Suriye ayaklanması bir yıllık notunu Baas rejimi hâlâ iktidarda tutması yönünden almıştır. Ancak 
ayaklanmanın başlangıcından bu yana barışçıl protestolar azaldı ve yerini silahlı mücadele aldı. 
Ayaklanmanın başlamasından bu yana yaşanan olayların gidişatını belirleyen faktörler nelerdi ve bu 
faktörler Suriye'yi bir iç savaşa nasıl itti? Bu yazıda, Suriyeli işçilerin, köylülerin, aktivistlerin ve 
aydınların meşru şikâyetlerinin bir sonucu olarak başlayan ayaklanmanın Katar ve Suudi Arabistan gibi 
güçlü Körfez devletlerinin desteğine sahip daha organize muhalefet güçleri tarafından ele alındığını 
savunuyorum. Olayların bu şekilde gelişmesi Batı medyasında görünmez kılınan iç muhalefeti 
marjinalleştirdi, bunun yerine Müslüman Kardeşler Suriye muhalefetinin tek sesi olarak muhalefeti 
destekledi. Bu makale, ayaklanmayı tarihsel olarak konumlandırarak ve Batı medyası tarafından 
oluşturulan anlatıdan uzaklaşarak Suriye ayaklanmasının bir analizini sunuyor. Birinci bölüm, Beşar 
Esad'ın ekonomik liberalleşme politikaları bağlamındaki ayaklanmanın yerini almaktadır. İkinci bölüm, 
Arap Baharı öncesi ve sonrası Suriye muhalefet güçlerinin rolünü araştırıyor. Üçüncü bölüm, Batılı ve 
bölgesel güçlerin rolünü ve ayaklanmanın sonucunu şekillendirme niyetlerini tartışıyor. Sonuç olarak, 
uluslararası güçlerin Suriye krizine verdikleri yanıtların daha geniş etkilerini tartışarak 
sonuçlandırıyorum. 
Elad Segev&Tamir Sheafer, Social Media and the Arab Spring: Politics Comes 

First Gadi Wolfsfeld , The International Journal of Press/Politics,  vol. 18(2), pp. 

115–137. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1940161212471716 
Bu makalenin amacı, Arap Baharı olaylarını örnek olay olarak kullanarak sosyal medyanın kolektif 
eylemde oynadığı rolü daha genel bir teorik yapıya yerleştirmektir. Makale iki geniş teorik ilke 

sunmaktadır. Birincisi, sosyal medyanın, içinde faaliyet gösterdikleri siyasi ortamı dikkate almadan, 
toplu eylemdeki rolünü anlayamamasıdır. İkinci ilke, yeni medyanın kullanımındaki önemli bir artışın, 
bundan önce olduğundan çok önemli miktarda protesto faaliyetini takip etme olasılığının daha yüksek 
olduğunu belirtmektedir. Çalışma, bu iki ilkeyi yirmi Arap ülkesinden ve Filistin Yönetimi'nden gelen 
siyasi, medya ve protesto verilerini kullanarak inceliyor. Bulgular, iddiaların geçerliliği için güçlü 
destek sağlamaktadır. 
Sean Aday Henry Farrell Marc Lynch John Sides Deen Freelon, New Media And 

Conflict After The Arab Spring, Peaceworks, no. 80, July 2012, 2012, pp. 1-28. 

https://www.files.ethz.ch/isn/150696/PW80.pdf 
ABD Barış Enstitüsü'nün Bilim, Teknoloji ve Barış İnşası İçin Yenilik Merkezleri ve Medya, Çatışma 
ve Barış İnşası'ndan gelen bu raporda, George Washington Üniversitesi ve Amerikan Üniversitesi'nden 
bir akademisyen ekibi, Arap Baharı'nda 2011–12 protestolarında sosyal medyanın rolünü analiz ediyor. 
2010 yılında USIP Press tarafından yayınlanan Bloglar ve Mermiler: Çekişmeli Politikada Yeni Medya 
başlıklı önceki bir rapor üzerine kuruludur ve yeni medyanın siyasi hareketlerdeki rolünü incelemek ve 
anlamak için beş seviyeli çerçevesini uygular. Yazarlar, Twitter ile yaygın olarak ilişkilendirilen ve 
Facebook gibi diğer dijital medya tarafından kullanılan URL kısaltıcı olan bit.ly'den benzersiz bir veri 
kümesi kullanır. Bu verilerle yazarlar, Tunus, Mısır ve Libya'daki otokratik rejimleri azaltmada ve Arap 
Dünyasının diğer bölgelerindeki protestoları hızlandırmada yeni medyanın rolü hakkındaki 
“sibroptimistler” ve “siberkeptikler” iddialarını deneysel olarak test edebiliyorlar. Bahreyn’de olduğu 
gibi. 

Stephen McGlinchey, Harry Booty and Adam Groves, The Arab Spring of 
Discontent a collection from e-International Relations, Ed. Alasdair McKay, 

November 2007, pp.1-27. 

https://www.e-ir.info/wp-content/uploads/arab-spring-collection-e-IR.pdf 
17 Aralık 2010'da, 26 yaşındaki bir sokak satıcısı olan Muhammed Bouazizi, Tunus'un merkezinde 
bulunan eyalet kasabası Sidi Bouzid'de çalışmaya gitti. İş bulmakta zorlanan bir mezun olan Bouazizi, 

ailesini beslemek ve kız kardeşini üniversiteye sokmak için meyve ve sebze satmaya gitmişti. Ne yazık 

https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/AngelaJoya.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1940161212471716
https://www.files.ethz.ch/isn/150696/PW80.pdf
https://www.e-ir.info/wp-content/uploads/arab-spring-collection-e-IR.pdf
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ki, mal satmak için bir lisans edinmemişti ve bir polis arabasına ve ürününe el koydu. Böylece daha 
önce de benzer bir olay yaşayan Bouazizi, polis memuruna para cezası ödemeye çalıştı. Buna karşılık, 
polis memuru onu tokatladı, yüzüne tükürdü ve ölen babasına hakaret etti. Hakaretleri onun üzerinde 
kalıcı bir etkiye sahip olacaktı. Bunun üzerine Bouazizi, kendini yakarak intihar girişiminde bulunması 
Tunus’u ayağa kaldıran ve sokağa döken ateş oldu. Makale bu olayı incelemektedir. 
Elena Ianchovichina, Eruptions of Popular Anger The Economics of the Arab 
Spring and Its Aftermath, Washington 2018, pp. 1-177. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/251971512654536291/pdf/121942-

REVISED-Eruptions-of-Popular-Anger-preliminary-rev.pdf 
Bu rapor Elena Ianchovichina tarafından Nadia Belhaj Hassine, Roy van der Weide, Christoph Lakner 
ve Niels Johannesen'den elde edilen girdilerle ekonomik eşitsizlik üzerine yazılmıştır. Hai-anh Dang, 

sentetik panellerle refah dinamikleri üzerine; Öznel refah ve protestolar üzerine Martijn Burger, 
Efstratia Arampatzi ve Caroline Witte; Sosyal sözleşme konusunda Shantayanan Devarajan; Süleyman 
Ebu Bader çatışma, kutuplaşma ve dış askeri müdahaleler konusunda; ve Youssouf Kiendrebeogo'nun 
algılar ve şiddet içeren aşırılık hakkında. Çalışma Elena Ianchovichina tarafından yönetildi ve daha 
sonra Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Baş Ekonomisti Shantayanan 
Devarajan'ın genel rehberliğinde yürütüldü. Guoliang Feng takıma Mısır Arap Cumhuriyeti için kentsel 
ev fiyat verileri konusunda yardımcı oldu; Tina Röhricht Gallup Dünya Anketi verileriyle çalıştı; 
Youssouf Kiendrebeogo, hane halkı anketleri, Gallup Dünya Anketi verileri ve servet verileri ile çalıştı; 
Stylianos Michalopoulos mekansal ve etnik eşitsizlik hakkında bilgi verdi; Rayah Al-Farah ve Nathaniel 

Reilly, Arap Baharı ve politik şiddet bağlamında politik ekonomi literatürünün farklı noktalarını gözden 
geçirdi. Dünya Bankası'nın MENA Baş Ekonomist Ofisi tarafından Nisan 2015'te Washington, DC'de 

düzenlenen Arap Eşitsizlik Bulmacası konulu bir çalıştayda bu raporun arka plan kağıtları ve notları 
hakkında değerli yorumlar aldık; Kasım 2015'te Kahire, Mısır'da düzenlenen Uluslararası Gelir ve 
Servet Araştırmaları Derneği-Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı Konferansı “Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika'da Gelir, Servet, Yoksulluk ve Eşitsizliğin Ölçülmesinde Yaşanan Deneyimler ve 
Zorluklar” üzerine oldu…Ekip, bu çalışmanın son aşamalarında akran denetmenleri François 
Bourguignon ve Edouard Al-Dahdah ve Bledi Celiku'dan faydalı yorumlar aldı. 
Crystal Douglas&Andrea Fischer, vd…, The Arab Uprisings: Causes, 
Consequences and Perspectives An Extended Summary of a Panel Discussion with 

Rami Khouri, ICAT Working Paper Series, March 2014, pp. 1-28. 

https://icat.kennesaw.edu/docs/pubs/RK_Final_Paper.pdf  
Bu makale Rami Khouri ile “Arap İsyanları - Nedenleri, Sonuçları ve Perspektifleri” konulu panel 
tartışmasının geniş bir özetidir. 23 Ekim 2013 tarihinde Kenensaw Devlet Üniversitesi'nde (KSU) 

gerçekleşen etkinlik, Uluslararası Çatışma Analizi ve Dönüşümü (ICAT) araştırma girişimi, KSU’nun 
Uluslararası Çatışma Yönetimi Doktora Programı ve KSU’nun Küresel Girişim Enstitüsü tarafından 
düzenlendi. Hem Ortadoğu'da hem de ABD'de eğitim görmüş bir Filistinli-Ürdünlü olan Rami Khouri, 
Lübnan Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde Issam Fares Kamu Politikası ve Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü Müdürüdür. Arap Dünyası'nın ekonomi politiği üzerine uluslararası alanda yaygın bir şekilde 
sendikalı politik köşe yazarı ve bilim adamıdır. 
Cosima Ungaro, Paul Vale, The Arab Spring-Chronology, From December 17, 
2010 tof April 2013, pp.1-8. 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/12/16/arab-spring-timeline- 

_n_1153909.html  

https://www.shoreline.edu/gac/documents/great-discussions-2013/arab-spring-

timelines.pdf 

Habibul Haque Khondker, Role of the New Media in the Arab 

Spring, Journal Globalizations, vol. 8, no. 5, 2011, pp. 675-679. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2011.621

287?journalCode=rglo20 
Bu makale, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 'Arap Baharı'ndaki yeni medyanın 
rolünü inceliyor. Her ne kadar yeni medya, bölgedeki sosyal ve politik faktörler gibi sosyal devrimdeki 

http://documents.worldbank.org/curated/en/251971512654536291/pdf/121942-REVISED-Eruptions-of-Popular-Anger-preliminary-rev.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/251971512654536291/pdf/121942-REVISED-Eruptions-of-Popular-Anger-preliminary-rev.pdf
https://icat.kennesaw.edu/docs/pubs/RK_Final_Paper.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/12/16/arab-spring-timeline-%20_n_1153909.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/12/16/arab-spring-timeline-%20_n_1153909.html
https://www.shoreline.edu/gac/documents/great-discussions-2013/arab-spring-timelines.pdf
https://www.shoreline.edu/gac/documents/great-discussions-2013/arab-spring-timelines.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2011.621287?journalCode=rglo20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2011.621287?journalCode=rglo20
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faktörlerden biri olsa da, özellikle açık bir medya ve sivil toplumun yokluğu ışığında kritik bir rol 
oynadığını savunuyor. Yeni medyanın küreselleşmesinin önemi, sosyal mobilizasyonda ilginç bir yatay 
bağlantı vakası sunmasının yanı sıra, yeni medyanın ve televizyon, radyo ve cep telefonu gibi 

geleneksel medyanın kesişiminde yeni bir eğilime işaret ettiği için vurgulanmaktadır. Küreselleşmenin 
mevcut evresinin çelişkilerinden biri, birçok bağlamda devletin, yeni medyanın sosyal ve politik 
sonuçlarıyla yüz yüze gelmesi ve ekonomik zorlama nedeniyle yeni medyanın tanıtımını 
kolaylaştırmasıdır. Tıbbi değerlendirme Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı (MENA) görüyor. Her ne kadar 
yeni medya sosyal devrimdeki faktörlerin bir parçası olsa da, sosyal olaylar gibi faktörler, özellikle de 

bölgedeki yokluk nedeniyle çok önemli bir rol oynadıklarını savunuyor. Sivil toplumu çok önemli 
görüyor. Yeni medyanın küreselleşmesinin önemi, ilginç bir bağlantı alanı sunarak vurgulanmaktadır. 
Yatay ve sosyal medya tam ekran görüntüsü ve daha fazlasını sunuyor. Küreselleşmenin gerçek 
evresinin çelişkilerinden biri de, devletin birçok bağlamda sosyal bilimler, ekonomik zorlamalar 
nedeniyle, yanlışlıkla Nuos'luların sosyal ve politik sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığı için etkinlik 
araçları görmesidir. 

Shahram Chubin, Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated, 

Grc Gulf Papers, September 2012, pp. 1-52. 

https://carnegieendowment.org/files/Iran_and_Arab_Spring_2873.pd

f 
Son on yılda, dünyanın hiçbir bölgesi Orta Doğu'dan daha önemli ya da daha çatışmacı olmamıştır. Bu 
bölgenin merkezinde kararsız, muğlak, nükleer bir program yürütürken istikrarsızlıklarını besleyen İran 
İslam Cumhuriyeti (IRI) yer alıyor. İran’ın evrimsel davranışı, bu tutkularla birleşince, komşularının 
hedefleri hakkındaki kaygılarına katkıda bulunmaktadır. İran’ın bölgesel politikası Tahran’ın ABD’ye 
yaklaşımından ayrılamaz. ABD ve ABD destekli bölgesel düzene karşı çıkmak, kuruluşundan bu yana 
IRI'nin temel ilgi alanı olmuştur. Geçtiğimiz on yıl içinde hedef, 2011'de Arap Baharı'nın gelişiyle 
süpürülmek üzere, öfkeli bir şekilde yaklaştı. O zamandan beri IRI, müttefiklerin zayıfladığı ve 
rakiplerinin zayıfladığı daha az izlenebilir bir bölgesel ortamla karşı karşıya kaldı. İran’ın gücü ve 
nüfuzu - her zaman abartılı - o zamandan beri sinir bozucu oldu. Orta Doğu siyaseti artık giderek daha 
ulusal ve yereldir, “direniş” e ve dış etkiye karşı ulusötesi ve bölgeler arası başvurulara karşı 
dirençlidir…. Gördüğümüz gibi İran şimdiden bölgesel olarak Yemen, Suriye ve muhtemelen Irak'ta 
olduğu gibi İsrail ile “gölge savaşı” nda da “geri itiyor”. Bunu yapmaya devam edebilir, ancak 
yakınlarda ve tüm zamanların zirvesinde yer alan ABD kuvvetlerinden gelen yanıtları davet edeceği için 
“çatlama” olasılığı düşüktür. Son olarak, İran'ın yaptırımlara devrimin ilkelerini, özellikle de kararlılığı 
bir nimet ve test olarak adlandırdığı iç cephe var. Enflasyona rağmen, çekirdek seçiminin olumsuz 
etkilenmemesini ve hizipçi rekabet veya özeleştirme yerine iç birliğe başvururken dış kuvvetlerdeki 
rahatsızlığı denemeye ve suçlamaya çalışacaktır. 
Ekaterina Stepanova, The Role of Information Communication 

Technologies in the “Arab Spring” Implıcatıons Beyond The Regıon, 
Ponars Eurasia Policy Memo, No. 159, May 2011, pp.1-6. 

http://pircenter.org/kosdata/page_doc/p2594_2.pdf 
2011'in başlarında Orta Doğu'dan geçen kitlesel protestolar, modern bilgi-iletişim teknolojilerinin (BİT) 
ve dijital sosyal medya araç ve ağlarının belirgin rolünü vurguladı. Bu teknolojilerin etkisi, aynı şekilde 
olmasa da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileyerek küresel olarak hissedildi. “Arap 
Baharı” sosyal medya ağlarının özellikle örgütsel ve iletişim yönleri bakımından kolaylaştırdığı yeni 
kitle sosyopolitik protesto fenomenine işaret edebilirken, aynı zamanda herhangi bir “doğrudan dersin” 
uygulanabilirliği hakkında diğer bölgesel ve sosyopolitik bağlamlara bazı önemli çekinceler 
üretmektedir. 
Khaled Hroub, (Social) Media and Politics and the Arab Spring 

Moment, Quadernsdela Mediterrània, vol. 22, 2015, pp.145-150. 

https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-

adjunts/qm22/98Quaderns_SocialMediaArabSpring_KHroub.pdf 
Sosyal medya, Arap Baharı'nın ortaya çıkışı, organizasyonu ve yayılmasında çok önemli bir rol 
oynamıştır. 2006 yılında Al-Jazeera English'in lansmanı sadece bölgenin iç kapsamı değil aynı zamanda 

https://carnegieendowment.org/files/Iran_and_Arab_Spring_2873.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Iran_and_Arab_Spring_2873.pdf
http://pircenter.org/kosdata/page_doc/p2594_2.pdf
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/qm22/98Quaderns_SocialMediaArabSpring_KHroub.pdf
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/qm22/98Quaderns_SocialMediaArabSpring_KHroub.pdf
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batı medya kontrolüne meydan okuma anlamına geliyordu. Ancak, siyasal arenanın hala dondurulmuş 
ve seçkinler için sınırlandırılmış olması nedeniyle, medya kapsamının genişlemesi değişim fırsatlarına 
izin vermedi. 2011 baharından bu yana, Arap medyası ve siyaseti arasındaki ilişkiler, sosyal medyanın 
denkleme entegre olduğu devrimci gençliğin duyulması ve örgütlenmesi için ana silah haline geldiği 
tamamen yeni bir aşamayı başlattı. Aktivist ve yayın medyası, yerleşmiş medyanın tuttuğu yayılma 
gücünü kaybetmeden, ulaşılması mümkün olmayan alanların kapsamına izin vererek birbirini 
tamamladı. Sosyal medya, yeni gazeteciler ve benzeri görülmemiş içerikler de dahil olmak üzere 
mobilizasyon, zorlu devlet kontrolü ve gözetim teknolojilerinin kapasitesini optimize edebildi. 
Florence Gaub, Understanding instability: Lessons from the ‘Arab 
Spring’ Report for the ‘History of British Intelligence and Security’ 
research Project, Arts and Humanities Research Council , December 

2012, pp.1-28. 

https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-

public-policy-series/understanding-instability-lessons-from-the-arab-

spring/ 
Bu proje 2010 seminerlerini geliştirmeyi hedefliyor. Araştırma üretimi yoluyla araştırmacılar ve 
hükümet arasındaki ilişkiler ve Whitehall'da düzenlenen brifingler ve seminerler. Birincil etki 

gelişmedir. Ulusal güvenlik, akademisyenler aracılığıyla elde edilen hükümetin analitik yeteneği. Bu 
bakımdan proje ikiye bölünmüştür: 1. İyi analizlerin tarihsel örneklerinin vurgulanması, 2. Mevcut ilgi 
alanlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak.  
Valentine M Moghadam, What is democracy? Promises and perils of 

the Arab Spring, Current Sociology Monograph, vol. 2, no. 61(4), 

pp. 393–408. 

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/33ce08d6/Moghada

m_What_is_Democracy.pdf 
Arap Baharı, değişimin yönü gibi hala gelişiyor ve sonuçlar şiddet içeren ve şiddet içermeyen isyanlar 
için farklı olabilir. Bu makale nedenleri ve olası sonuçları, cinsiyet dinamiklerini, gerçek 
demokratikleşme umutlarını ve feminist hareketler ile demokratikleşme arasındaki bağlantıyı tartışmak 
üzere Arap Baharı'nın ilk üç vakasına - Tunus, Mısır ve Fas - odaklanıyor. Karşılaştırmalı ve 
uluslararası bir bakış açısı, Arap vakaları ile Arap Baharı ve diğer 'demokrasi dalgaları' arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları vurgulamayı amaçlıyor. 
Re-thinking Western Policies in Light of the Arab Uprising, Edited. 

Riccardo Alcaro and Miguel Haubrich-Seco, Edizioni Nuova 

Cultura, Roma 2012, pp. 1-168. 

http://www.iai.it/sites/default/files/iairp_04.pdf 
Arap Baharı olarak bilinen Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun bazı ülkelerinde otoriter karşıtı protesto 
dalgasının nihai sonucu belirsizliğini koruyor. Popüler gösteriler demokrasi inşa etmeyi başarırsa Arap 
Baharı yaza dönüşebilir veya karşı-devrimci güçler değişime direnirse kışa geri dönebilir. Bununla 
birlikte, Arap dünyası isyanlardan önce olduğundan oldukça farklı görünecek. Buna göre, dış aktörler, 
özellikle ABD ve AB, uyum sağlamaya devam edecektir. Şimdiye kadar Batı’nın Arap Baharı'na yanıtı 
belirsizdi. Bir yandan Batı, “Arap sokağı” nın taleplerine sempati vermemeyi zorlaştırıyor: otoriter ve 
keyfi kuralın sonu, popüler temsil, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet, yolsuzluğun sonu. Öte yandan, 
Batılı ülkeler geçmişte olduğundan daha az tercihleri ile daha az uyumlu bir bölgesel ilişkiler sistemine 
dönüşebileceğinden, Arap dünyasındaki devrimci değişimin potansiyel sonuçlarına karşı ihtiyatlı 
davranıyorlar. ABD, AB ve Arap ülkelerinden uzmanların görüşlerini toplayan bu cilt, Batı'nın 
Akdeniz'de meydana gelen epokal değişime yaklaşımına ilişkin uluslararası tartışmaya katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. 
Women and the Arab Spring: Taking their place?, FIDH - 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, 2012, 

https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-public-policy-series/understanding-instability-lessons-from-the-arab-spring/
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-public-policy-series/understanding-instability-lessons-from-the-arab-spring/
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-public-policy-series/understanding-instability-lessons-from-the-arab-spring/
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/33ce08d6/Moghadam_What_is_Democracy.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/33ce08d6/Moghadam_What_is_Democracy.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iairp_04.pdf
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pp. 1-88.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/femmesarabangbassdef.pdf 
Kadınlar, erkeklerin yanı sıra, 2011 yılında Arap dünyasını sarsan, özgürlük, eşitlik, adalet ve 
demokrasi talep eden protesto hareketlerine katıldı. Kadınlar ve erkekler, mücadeleleri için yüksek bir 
bedel ödediler ve ödemeye devam ediyorlar. Bugün kadınlar ülkelerinin geleceklerini inşa etmede tam 
bir rol oynayabilmelidir. Kadınların kamusal ve siyasal hayata katılımı, erkeklerle eşit olarak, Arap 
baharının kalbindeki değerler olan demokrasi ve sosyal adalet için vazgeçilmez bir koşuldur. Bazı 
ülkelerde siyasi manzaraları değiştiren bölgeyi süpüren değişiklikler, kadınların haklarını zorlamaları 
için gerçek fırsatlar sunuyor. Yine de gerileme riski de vardır. Protestocuların çabaları rejimleri 
düşürmeye ve baskıcı devlet kurumlarını sökmeye odaklanırken, eşitlik talepleri bir kenara bırakıldı. 
Yakın tarih, bize devrimler sırasında kamusal alanın kitlesel olarak işgal edilmesinin, takip eden 
rejimlerin siyasi organlarındaki rollerini hiçbir şekilde garanti edemediğini acıyla hatırlatıyor. 
Kadınların durumu bölge genelinde değişiklik gösterse de, insan haklarına yönelik tehditler bir araya 
geliyor. Kadınlar şimdi onları kamusal yaşamdan dışlama girişimlerinin yanı sıra aşırılık yanlısı gruplar 
ve güvenlik güçlerinin cezasız kalmasıyla sürdürülen ayrımcılık ve şiddet eylemleriyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Muhafazakâr güçlerin güçlenmekte olduğu bir dönemde, demokratik toplumların temeli 
olarak kadın ve erkek arasında eşit haklar tesis etmek için adımlar atılması hayati önem taşımaktadır. 

Henner Fürtig, Iran and the Arab Spring: Between Expectations and 

Disillusion, GIGA Research Programme: Violence and Security, no. 

241, November 2013, pp.1-22. 

https://core.ac.uk/download/pdf/71742342.pdf  
1979 İran Devrimi, şüphesiz, hepsi evrenselcilik çabaları ve küresel geçerliliği olan yeni sosyal, politik 
ve kültürel normlar koyma iddiasıyla karakterize edilen modern zamanların “büyük” devrimlerinden 
biridir. Bu anlamda İran devrimcileri, İslam'ı sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için bir vahiy 
olarak aktif olarak yeniden kurma yükümlülüğünü hissettiler. Ancak kısa süre sonra Müslümanların 
çoğunun ihracat stratejilerini Şii'yi uygulama girişimi ya da daha da kötüsü sadece ulusal megalomaniyi 
gizlemek olarak gördüklerinin farkına vardılar. Bu nedenle mevcut liderlik, devrimin artık aktif olarak 
ihraç edilmemesi gerektiğini, ancak İran'ın örnek teşkil etmesi gerektiğini savunuyor. Sonuç olarak, 
Yüce Lider Khamenei Arap Baharı olaylarını “İran'ın 1979 İslami devriminin doğal bir şekilde 
genişlemesi” olarak nitelendirdi ve ülkesine bu “İslami uyanışın” katalizörü olduğu için kredi verdi. Bu 
makale, İran'ın beklentilerini tamamen karşılamayan İslami uyanış konseptine seçilmiş bölgesel 
tepkileri analiz edecek. 

David Cobham&Abdallah Zouache, Economic Features Of The Arab 

Spring, Working Paper, no. 975, November 2015, pp.1-25. 

https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2015/12/975.pdf 
Bu makale, yaygın olarak 'Arap Baharı' diye bilinen ayaklanmaların ardında yatan ekonomik faktörleri 
ve gerçek bir Arap Baharı'nın açabileceği ekonomik politika fırsatlarını analiz etmektedir. Kanıtlar, 
ayaklanmaların küresel mali krizden kaynaklanan ekonomik gerilemelere tepki verme olasılığının düşük 
olduğunu ve nispeten yavaş ekonomik büyüme ile karakterize edilen Arap ülkelerinin uzun vadeli 
performansından etkilenme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Otoriter siyasal 

sistemlerden uzaklaşmamak gibidir. İslam ekonomisi ilkeleri, yeni hükümetler için farklı bir dizi 
ekonomik politika için temel oluşturmamıştır. Bazı büyük İslamcı siyasi partilerin gerçek ekonomik 
programları tipik olarak merkezci, çok iyi gelişmemiş, ancak İslamcı olmayan (ve otoriter olmayan) 
partilerin önerebileceği politikalardan çok farklı değil. Bu makale, Arap sonrası bahar reformist 
hükümetlerinin uygulayabileceği belirli ekonomi politikaları hakkında daha fazla araştırma yapılmasını 
talep ederek sona ermektedir. 

Amel Ahmed, The Study of Democratization and the Arab Spring, 

Middle East Law And Governance, İssue: 6 (2014), pp. 1-31. 

http://users.ox.ac.uk/~ssfc0073/Writings%20pdf/MELG_06_01_02_

Ahmed%20and%20Capoccia%20%281%29.pdf 
Bu makale, demokratikleşme teorisindeki son teorik gelişmeleri, MENA bölgesi. Arap Baharı'nın 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/femmesarabangbassdef.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/71742342.pdf
https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2015/12/975.pdf
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0073/Writings%20pdf/MELG_06_01_02_Ahmed%20and%20Capoccia%20%281%29.pdf
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0073/Writings%20pdf/MELG_06_01_02_Ahmed%20and%20Capoccia%20%281%29.pdf


HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 599 

 

analizinde geleneksel yaklaşımlardan iki analitik kaymayı savunuyoruz: birincisi, demokratikleşme 
süreçlerinin zamansallıklarını yeniden düşünün; ikincisi, bir bütün olarak rejime değil, belirli kurumsal 
alanlara yönelik mücadelelere odaklanın. Önceki öneri, hem siyasi, ekonomik ve sivil toplum 
alanlarında kilit aktörler tarafından kullanılan stratejilere hem de zaman içinde bu aktörlerin etkisini ve 
kaynaklarını inşa eden tarihi miraslara dikkat çekiyor. İkincisi, bölgede ortaya çıkan otoriter sonrası 
rejimlere dâhil edilmesi muhtemel eski seçkinler için kurumsal güvenceleri göz önünde 
bulundurmamızı sağlar. Bu güvencelerden bazıları açıkça anti-demokratik olsa da, tarihsel örnekler 
demokratikleşmeyi mutlaka engellemediklerini göstermektedir. Gerçekten de, bazı durumlarda, diğer 
alanlarda demokratik açılımlar elde etmek için bunların tanıtımı gerekli olabilir. Bu teorik noktaları 
Mısır örneğine referansla açıklıyoruz. 
Ayşegül Sever, Regionalism Revisited in the Post-Arab Spring 

Middle East, LSE Ideas: Strategic Update, April 2019, pp. 1-20.  

http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE-IDEAS-

Regionalism-Middle-East.pdf 
Osmanlı sonrası siyasi düzenin yükselişinden yüz yıl sonra bölgedeki Vestfalya devlet sistemi artan 

kırılgan devletler, iç savaşlar, şiddet içeren devlet dışı aktörler, mezhepsel gerginlikler ve yeni kendi 
kaderini tayin eden bölgeler ile artan baskı altında. Arap Orta Doğu daha önce hiç olmadığı kadar bir 
araya geliyor olabilir, ancak şu ana kadar işbirliğinden daha fazla yüzleşmeye davet ediyor. Bu Stratejik 
Güncellemede, Profesör Ayşegül Sever dünyanın en çekişmeli köşesinde yeni bölgeselleşme güçlerini 
ve bölgeselcilik krizlerini araştırıyor. 
Benedetta Berti, Israel and the Arab Spring: Understanding Attitudes 

and Responses to the "New Middle East", Al Mesbar Studies & 
Research Centre and the Foreign Policy Research Institute, pp. 1-17. 

https://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_br

otherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf  
Arap Baharı başından beri dünyayı fırtınaya uğrattı. Hem Ortadoğu'daki siyasi statükoya meydan okudu 
hem de bölge tarihinde yeni bir sayfa yazmaya çalıştı. İsrail, karmaşık jeostratejik konumu ve 
komşularıyla olan zor ilişkileriyle, bölge genelinde protestolar başladığında eşit derecede şaşırmıştı. O 
zamandan beri İsrail, değişen bölgesel gerçeklere çekingen umut ve güçlü tereddüt karışımı ile karşılık 
verdi. Bir yandan, İsrail içindeki mevcut paradigma, uzun vadede bölgenin potansiyel demokratikleşme 
sürecinin, ülkenin yakın komşularıyla olan ilişkilerini geliştirmesi için bir fırsat oluşturabileceğidir. 
Ancak kısa vadede Arap Baharı konusunda yaygın bir şüphecilik var. 
Owais, Rasha, Arab Media during the Arab Spring in Egypt and 

Tunisia: Time for Change, Middle East Media Educator, vol. 1(1), 

2011, pp.9-13. 

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.googl

e.com/&httpsredir=1&article=1001&context=meme 
“Değişim” ve “Arınma” günümüzde Mısır ve Tunus gazetecileri arasında sıkça duyduğunuz iki anahtar 
kelimedir. Onlar için devrim sona ermedi… daha yeni başladı. Mısırlı ve Tunus halkı polis devleti 
korkusunu yenmek için sabırsızlıkla beklerken, her iki ülkenin gazetecileri de mesleklerinin tarihinde 

başka bir seminal an bekliyorlar. Medyayı eski rejim müttefiklerinden kurtarmanın zamanı geldi. Tunus 
medya gösterileri, ulusal televizyon ve gazetelerde yayın ekibini değiştirmeyi başardı, devam eden 
Mısır gösterileri, dernekleri için yeni bir kurul seçilmesini ve durgun ulusal medyaya yeni kan 
getirilmesini istiyor. “Mesleğimizin tarihinde önemli bir an. Medyamız sadece eski rejim müttefikleri 
ayrıldığında temizlenecek ve değiştirilecek, ”dedi. 
Ahmet T. Kuru,  Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: 

Three Levels of Analysis, Mediterranean Quarterly, vol. 26/3, 

September 2015,  pp. 94-116. 

https://politicalscience.sdsu.edu/docs/Kuru/Kuru_MQ.pdf 

http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE-IDEAS-Regionalism-Middle-East.pdf
http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE-IDEAS-Regionalism-Middle-East.pdf
https://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf
https://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1001&context=meme
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1001&context=meme
https://politicalscience.sdsu.edu/docs/Kuru/Kuru_MQ.pdf
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12 Haziran 2011 tarihli Türkiye parlamento seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 50 oyla heyelan zaferi kazandı. Zafer konuşmasında Erdoğan bölgesel 
hırslarını açıkladı: “İnan bana, Saraybosna bugün İstanbul kadar kazandı, Beyrut İzmir kadar kazandı, 
Şam Ankara, Ramallah, Nablus, Jenin, Batı Şeria, Kudüs kazandı Diyarbakır kadar. ” Batı medyası da 
Erdoğan'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) potansiyel bir güç komisyoncusu rolünü destekledi. 
28 Kasım 2011'de Time dergisinin uluslararası baskılarında ön kapağında “Erdoğan'ın Yolu” başlığı ve 
sorgulayıcı bir alt başlık yer aldı: “Türkiye'nin İslam yanlısı lideri (laik, demokratik, Batı dostu) ulusunu 
bölgesel bir güç merkezi yapabilir, ancak örneğin Arap Baharını kurtarabilir mi? ” 

Arab Spring Lesson Plan: Writing Exercises, byKate Seche, Kate 

McGinnis, Pulitzer Center on Crisis Reporting, pp.1-8. 

https://pulitzercenter.org/sites/default/files/Arab%20Spring%20Writi

ng%20Exercises.pdf 
2010 kışında ve 2011 baharında dünya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki proBdemokrasi 
protestocularının yıllardır kendi ülkelerini yöneten diktatör rejimlere karşı yükselişini izledi. Bu 
devrimlerin uzunBterm siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları görülmeye devam etmektedir, ancak bu 
büyükBasal insanların hareketlerine yol açan faktörler ve bölgedeki ülkeler demokratik reformlar 
ararken amaçlanan ve istenmeyen sonuçların araştırılması gereken çok şey vardır. 
Glles Grin, The Arab Spring and the European Neighbourhood 

Policy:An Economic Outlook, Papiers d’actualite, no.5, Juin 2012, 

pp.1-9. 

http://jean-monnet.ch/wp-content/uploads/2013/11/The-Arab-Spring-

and-the-ENP.pdf 
Tunus, Mısır, Libya ve Suriye 2011'de ayaklanmaya tanıklık eden dört Arap ülkesi olup söz konusu ilk 
üç ülkede rejim değişikliğine yol açmıştır. Bu ülkeler de ortak olarak AB Avrupa komşuluk 
politikasının (ENP) bir parçası olduklarını ifade ediyorlar. Arap Baharı ile ENP arasındaki 
etkileşimlerin analizi çok açıklayıcı olabilir. Bu yazıda ekonomik perspektife odaklanmayı öneriyoruz. 
“Sahneyi Belirleme” başlıklı ilk bölümde, dört ülkenin ekonomik evriminin yanı sıra Arap Baharı'nın 
başlangıcına kadar onlara yönelik AB politikasının çerçevesini sunacağız. İkinci bölümde, 
ayaklanmaların dört ülkenin ekonomisi üzerindeki sonuçlarını değerlendireceğiz. Üçüncüsü, Arap 
Baharı'nın ENP'de son değişikliklere yol açıp açmadığı sorusuna bakacağız. Son olarak, gelecekteki 
bazı beklentileri ele alacağız ve ENP'nin ekonomik boyutunun ne olduğuna ve Arap Baharı'nın ENP'yi 
yeniden şekillendirip şekillendiremeyeceğine bakacağız. 
Doha Samir Mustafa, Arab Spring Uprisings: Revolutionary Patterns 

and Theoretical Explanations, pp.41-62. 

https://pdfs.semanticscholar.org/263e/840ee6582eb36011c1bf1143b4

95c94caa9e.pdf?_ga=2.165991870.1418639236.1588769359-

508105357.1588769359 
Arap dünyası üzerine olan otoriterizm ve demokratikleşme literatürü, Arap ayaklanmalarını tahmin 
edecek ve açıklayabilecek siyasi akıldan mahrumdur. Bu makalede Ortadoğu demokratikleşmesi ve 
otoriterizmi üzerine yazılanlar üzerinden bir literatür kritiği yaparak ve ucuncu kusagin devrimlerin 
sebepleri uzerine gorusleri uzerinden Arap ayaklanmalarinin teorik izahatını yapacağım. Teorik tezler 
State Fragility ve Transformation Index'den 8 Arap ülkesi (Mısır, Tunus, Suriye, Bahreyn, Ürdün, 
Libya, Yemen, Cezayir) için alınan ampirik bulgulardan desteklenmektir. Bu makale söz konusu 
ülkelerdeki devrim modellerinin farklarını, bunun nasıl teorik bir dil ile açıklanabileceğini ve bu eş 
zamanlı büyük değişimlerin bölgede nasıl bir yeni siyasi harita çizebileceğini anlatmayı 
amaçlamaktadır. Arap ayaklanmaları üzerine teorik tartışmalar ve mevcut ampirik bulgular üzerinden 
bu makalede devrimlerin cebir, ekonomik zorluklar ve devletin siyasi yapısından ziyade seçkin sınıfın 
dayanışması, silahlı güçlerin özerkliği, milli birlik ve bölge jeopolitiğine karşın ortaya çıktığı 
savunulmaktadır. 
Md. Nazmul Islam, The middle east conflict and the rise of arab 

https://pulitzercenter.org/sites/default/files/Arab%20Spring%20Writing%20Exercises.pdf
https://pulitzercenter.org/sites/default/files/Arab%20Spring%20Writing%20Exercises.pdf
http://jean-monnet.ch/wp-content/uploads/2013/11/The-Arab-Spring-and-the-ENP.pdf
http://jean-monnet.ch/wp-content/uploads/2013/11/The-Arab-Spring-and-the-ENP.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/263e/840ee6582eb36011c1bf1143b495c94caa9e.pdf?_ga=2.165991870.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/263e/840ee6582eb36011c1bf1143b495c94caa9e.pdf?_ga=2.165991870.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/263e/840ee6582eb36011c1bf1143b495c94caa9e.pdf?_ga=2.165991870.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
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spring: an analysis from the understanding of protracted conflict, 

Dhaka University Institutional Repository, p. 1-16. 

https://pdfs.semanticscholar.org/450f/0521ea7780c84f854589668cda

1482f49757.pdf?_ga=2.203927952.1418639236.1588769359-

508105357.1588769359 
Uzun süreli çatışma, uzun süreli, inatçı, şiddetli, şiddetli ve akut çatışmalardan oluşan bir dizi hedeftir. 
Orta Doğu, ana parçaların İsrail-Filistin, Irak-İran çatışması gibi uzun süreli çatışmalarla ilişkili olduğu 
geniş bir çatışma bölgesidir. Özellikle otoriter rejimler Ortadoğu'daki ana suçlulardır. Bu yazıda, uzun 
süren çatışmanın kuramsal yaklaşımlardan kavramsal analizi ile çatışmayı tartıştım ve daha sonra ikincil 
yöntemi kullanarak Ortadoğu'daki çatışmanın temel nedenlerini ve nedenlerini ikincil yöntem 
kullanarak araştırdım. Bu yazının sonunda Arap baharından sonra Arap ülkelerinin mevcut durumu 

hakkında memnuniyetle araştırma yapmakta ve bu demokratik geçişte Ortadoğu için neyin önemli 
olması gerektiğini eleştirel bir şekilde tartışmaktadır. 

Eva Bellin, The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: 

Exceptionalism in Comparative Perspective, Comparative Politics,  

January 2004, pp. 139-157. 

https://pdfs.semanticscholar.org/28ac/0e656abf8dad63cf0e017d39aa

07b55cfa44.pdf?_ga=2.195960236.1418639236.1588769359-

508105357.1588769359 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika neden demokratikleşmeye karşı bu kadar dirençli kaldı? Seçim 
demokrasilerinin sayısı 1972'den bu yana neredeyse iki katına çıkarken, bu bölgedeki sayı mutlak bir 
düşüş kaydetti. Bugün, yirmi bir ülkeden sadece ikisi, 1972'de gözlemlenen üç ülkeden, seçim 
demokrasileri olarak nitelendirilmektedir. Bu duruşma, siyasi haklar ve sivil özgürlüklerin garantisinde 
de açıkça görülmektedir. Freedom House tarafından özgürce belirlenen ülke sayısı Amerika ve Asya-

Pasifik bölgesinde ikiye katlanırken, Afrika'da on kat arttı ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da 
son otuz yılda katlanarak arttı. 2002'deki toplam puanlar 1972'den çok az farklıdır. On beş ülke özgür 
değil, beş kısmen özgür ve sadece bir özgür olarak belirlenmiştir. Birkaç ülke, özellikle Fas, Ürdün, 
Bahreyn ve Yemen, son on yılda siyasi liberalleşmeye doğru kayda değer bir ilerleme kaydetmiş olsa 
da, ülkelerin büyük çoğunluğu, ülkenin neredeyse her yerini süpüren demokratikleşme dalgasını 
yakalayamamıştır. 

Michael C.Hudson,  Arab Politics after the Uprisings Still Searching 

for Legitimacy, 18 December 2014, pp. 28-38. 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315763026.c

h3  
Lübnan, Arap siyasetindeki meşruiyet sorununu düşünmeye başlamak için tuhaf bir yer gibi görünebilir. 
Sonuçta, Arap dünyasında kendine has bir görünüşe sahip gibi görünüyor - oldukça tartışmalı bir 
kimliğe ve zayıf bir devlete sahip. Ancak oraya 1960'larda bir yüksek lisans öğrencisi olarak 
geldiğimde, çevredeki mahallede ortaya çıkan siyasi dramları görmenin muhteşem bir yer olduğunu 
çabucak keşfettim. Lübnan, Arap dünyasının her yerinden politikacılar için bir mıknatıs ya da bir bal 
kabıydı. Aktivistlerin ve entelektüellerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, otoriter ev ülkelerinde 
siyaseti yeniden şekillendirmek için örgütledikleri ve planlayabilecekleri bir forumdu. Lübnan'ın 
kendisi, Nasırcı sosyalist-milliyetçi, anti-emperyalist soldan kapitalist, Batı yanlısı muhafazakâr sağa 
kadar rakip meşruiyet formülleri için bir aynaydı. Lübnan, Maronit etno-milliyetçileri, kozmopolit 
ticaret bankacıları ve toprak ağaları, komünistler, Arap milliyetçileri, Müslüman sosyal hareketleri 
içeren bir spektrumla çoğulcu bir işbirliği olan rakip modeller arasında bir rota yönlendirmeye çalıştı. 
Bu küçük ülkede meşruiyet ve istikrar için verilen mücadelenin tek başına Lübnanlılar için bir mesele 
olmadığı açıktı - dış güçler, yakın ve uzak, önemli bir etki öngörüyorlardı. Beyrut'ta genç bir bilim 
adamı olarak, küresel ve bölgesel güçlerin ve yerel müşterilerinin çalkantılı bir bölgede konumlanmak 
için manevra ettikleri Malcolm Kerr'in “Arap soğuk savaşı” olarak adlandırdığı şeye tanık olmak için ön 
sıradaki bir sandalyem vardı. Lübnan, gelecekteki karşılaştırmalı analizler için eşsiz bir yerdi. 

https://pdfs.semanticscholar.org/450f/0521ea7780c84f854589668cda1482f49757.pdf?_ga=2.203927952.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/450f/0521ea7780c84f854589668cda1482f49757.pdf?_ga=2.203927952.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/450f/0521ea7780c84f854589668cda1482f49757.pdf?_ga=2.203927952.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/28ac/0e656abf8dad63cf0e017d39aa07b55cfa44.pdf?_ga=2.195960236.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/28ac/0e656abf8dad63cf0e017d39aa07b55cfa44.pdf?_ga=2.195960236.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://pdfs.semanticscholar.org/28ac/0e656abf8dad63cf0e017d39aa07b55cfa44.pdf?_ga=2.195960236.1418639236.1588769359-508105357.1588769359
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315763026.ch3
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315763026.ch3
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Sertaç Serdar, From Arab Spring to Chinese Winter: Political 
Communication, International Journal of Social Inquiry(IJSI), 
January 2013, Cilt 6, Sayı 1, pp. 113-125. 

http://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0019746&lng=0 
2011'in ilk günlerinde Kuzey Afrika'da başlayan demokratikleşmeyle ilgili siyasi protestolar Arap 
Dünyası'nda “Bahar” olarak gerçekleşti. Bazı yorumcular buna demokrasinin zaferi adını verdiler, 
bazıları kapitalizmin başarısını düşündü. Facebook ve Arap Baharı için iletişimci olan Twitter da bu 
sosyal hareketin neden ortaya çıktığını açıkladı. Bazıları internetin Kuzey Afrika'da yeni bir siyasi 
iletişim yolu olduğunu kanıtladığını söylüyor. 2011'in ilk aylarında Bahar'ın bugüne kadar hedeflere 
ulaşamadığı umutlu olanları hayal kırıklığına uğratan tek şey bu değil, aynı zamanda yeniçağ ve 
internetin birincil rolü olma itirazı. Net’in yeni demokratikleşme aracı olduğu varsayımına itiraz 
edilmesinin ana nedeni Çin'dir. Bir buçuk milyar insanın yüzde 34'ü, yani 458 milyon kişi Çin'de 
internet kullanıcısı. Eğer internette demokrasi ve kapitalizmle ilgili özellikler varsa, Çin'i 
demokratikleştirmek için bazı ipuçları görmek beklenebilir. Bu makalede, yeni bir medya olarak 

internet, Arap Baharı'nda siyasi iletişim temeli ve Çin'deki durumun önemini sorgulanmaktadır. 

Shantayanan Devarajan& Elena Ianchovichina, A Broken Social 

Contract, Not High Inequality, Led to the Arab Spring, the review of 
income and wealth, vol. 64, no.1, October 2018, pp.5-25. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/roiw.12288 
2000'li yıllar boyunca, Arap ülkelerindeki harcama eşitsizliği düşük veya ılımlıydı ve çoğu durumda 
azalıyordu. Farklı servet eşitsizliği ölçümleri de diğer yerlerden daha düşüktü. Ancak, dört ülkede 
devrimler ve diğer bazı ülkelerde protestolar vardı. Bunu “eşitsizlik bulmacası” olarak 
adlandırdığımızda ilk önce, uygun gelir eşitsizliği önlemlerine rağmen, Arap ülkelerindeki öznel iyi oluş 
önlemlerinin özellikle orta sınıf ve ayaklanmaların en yoğun olduğu ülkelerde nispeten düşük ve keskin 
bir şekilde düştüğünü belirterek açıklıyoruz. Yaşam standartlarının düştüğü algısına yansıyan artan 

mutsuzluk, kamu hizmetlerinin kalitesinden memnuniyetsizlik, kayıtlı sektördeki işlerin yetersizliği ve 
yolsuzluk ile ilişkilendirilmiştir. Bu memnuniyetsizlik kaynakları, hükümetin iş, serbest eğitim ve sağlık 
sağladığı ve nüfusun bastırılmış sesi karşılığında sübvanse edilen gıda ve yakıt sağladığı eski sosyal 
sözleşmenin kırıldığını göstermektedir. Arap Baharı ve sonrası, hükümetin özel sektör işlerini ve hizmet 
sunumunda hesap verebilirliği teşvik ettiği ve vatandaşların ekonomi ve toplumun aktif katılımcıları 
olduğu yeni bir sosyal sözleşmeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Fawaz A. Gerges, Introduction: Contextualizing the Arab Spring 

Uprisings: Different Regimes, Different Revolutions, and Different 

Trajectories, Contentious Politics in the Middle East, Popular 

Resistance and Marginalized Activism beyond the Arab Uprisings, 

Ed. Gerges, Fawaz A.,  Palgrave Macmillan US, 2015, pp. 1-21. 

 https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F97811375308681 
2010'dan 2012'ye kadar, protesto dalgaları Arap topraklarında göstericilerin tezahüratlarına yayıldı ve 
kısa sürede görmezden gelmenin imkansız olduğu talepleri tekrarladı, kitleler yüksek ve net bir şekilde 
bir araya geldiler, ash-shab yurid isqat an-nizam, veya “insanlar rejimi devirmek istiyorlar.” Bunlar 
daha fazla sosyal adalet, etkili vatandaşlık, ekonomik fırsatlar, daha fazla hak, daha az baskı ve daha 
fazla politik özgürlük gerektiriyor, gazete manşetlerinden Twitter ve Facebook'a, protesto 
pankartlarında yer aldılar ya da sadece duvarlara yazıldılar, mesaj açıktı ve onurlu bir yaşam mücadelesi 
orada kalacaktı. Görünüşe göre Arap hükümdarlarının ve büyük güç patronlarının statükoyu korumak 
ve temel değişikliği önleme çabalarına rağmen uzun zamandır beklenen bir patlama yaşanıyordu. 
Çekişmeli siyasetin bu bölümü Arap bölgesini vururken, bölgesel ilişkileri yeniden yapılandırdı ve Arap 

siyasal kültürü, özellikle demokrasi eksikliği ve halkın otoriterizme hoşgörü gösterme eğilimi hakkında 
uzun zamandır var olan varsayımlara meydan okudu. Dünyanın gözünde, kısa bir süre için, zincirlerini 
kırarak Araplar gecikerek insanlık ve vicdanlarını geri kazandılar. 

Esra Pakin Albayrakoğlu, Arap Baharı Sonrası Körfez Entegrasyonu: 

http://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0019746&lng=0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/roiw.12288
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137530868
https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F97811375308681
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Derinleşme mi Dağılma mı?, Güvenlik Stratejileri, Yıl: 10 Sayı: 19,  
ss.1-30. 

https://www.savunmasanayiidergilik.com/images/uploads/Makale/G

SD-19-Art-1-042014_1.pdf 
Uluslararası İlişkiler literatüründe Üçüncü Dünya’daki bölgesel entegrasyona yönelik teorik açıklamalar 
görece nadirdir. Bu bağlamda, Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) kökenleri ve gelişimi, rasyonalist ve 
eleştirel teorilerden ilgi toplamayı başarmışsa da, hala az çalışılmış konulardır. Bu makale, İnşacılık 
teorisi çerçevesinde KİK’in tam teşekküllü bir “güvenlik topluluğu”na dönüşüp dönüşmediğini ortaya 
koymayı amaçlayan bir vaka analizidir. Çalışma özellikle 2010 yılı sonunda başlayan Arap isyanları 
çerçevesinde Körfez güvenlik topluluğunun gevşek bir topluluktan daha sıkı bir birliğe evrilip 
evrilmediğini sorgulamaktadır. Bulgular, Birinci ve İkinci Körfez savaşlarında olduğu gibi, “Arap 
Baharı” olarak adlandırılan isyanların da Körfez bölgesi entegrasyonunda derinleşmeye yol açmadığını 
ortaya koymaktadır. Süreç, grup dayanışmasında yarattığı kısa süreli bir sıçramanın ardından KİK’in 
dağılmasına yol açmasa da, üyeler arasındaki mevcut açmazlara yenilerini eklemiştir. 

Okyar, Onur, İran ve Arap Baharı: Çift Taraflı Aynadaki Asimetri 
mi?, Uluslararası İlişkiler, Cilt: 12, Sayı: 45, (Bahar 2015), s. 61-82. 

https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/45_4.pdf 
Arap Baharı örneğinden hareketle İran dış politikasının iki farklı aktörünün (Halk ve Rejim) retorik ve 
pratiklerini sorgulamayı amaçlayan bu çalışmanın literatür kısmında; Arap Baharı bağlamında, Rejimin 
dış politikası ve buna etki eden faktörler tartışılmış, bulgular bölümünde ise halkın Arap Baharına ve 
İran dış politikasına bakışı yorumlanmıştır. Sonuç olarak İran dış politikasının reel politik eksenli, 
teopolitik odaklı olup rejimin, ülke içindeki özgürlük ve katılım temelli hareketlere karşı statükonun 
devamından yana olduğu, buna karşın İran halkının ise bu hareketleri desteklediği bulgulanmıştır. Rejim 
ile halk arasındaki asimetrinin derinleşmemesi için ise rejimin, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Şener Aktürk, Turkey’s Role In The Arab Spring And The Syrian 
Conflict, Turkish Policy Quaterly, vol. 15, no. 4, pp. 87-96. 

http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/turkeys-role-in-the-arab-

spring-and-the-syrian-conflict_en_4321.pdf 
Türkiye'nin jeopolitik kimliği Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana değişmektedir. 
Demokratikleşmeye yönelik toplumsal baskılar başlangıçta Avrupa entegrasyonuna popüler desteği 
motive ederken, görünüşte uyumsuz kimlik anlatıları ve yükselen İslamofobi bu entegrasyonu giderek 

zorlaştırdı. Türkiye'nin Arap Baharı bağlamında demokratikleşmeye vokal desteği bu çelişkileri ön 
plana çıkardı. Temmuz 2013'te Mısır'daki darbe, Türkiye ve kilit Batılı güçlerin keskin bir şekilde farklı 
pozisyonlar benimsemeleriyle bir dönüm nokta kazandı. Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Temmuz 
2015'teki saldırısı ve Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi acil güvenlik tehditlerini diğer tüm 
hususların ötesine yükselten Türkiye, Mısır ve Suriye'deki askeri diktatörlüklere karşı muhalefet 
güçlerine verdiği desteği yavaş yavaş azalttı. 

Poulis, Sargon S., The Post-Arab Spring Geopolitical Instability And 

Its Effects On Middle East And North Africa, Master's Theses, Fort 

Hays State University 

FHSU Scholars Repository, (2015), pp.1-231. 
https://scholars.fhsu.edu/theses/50  
https://scholars.fhsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=

theses 
SMT'ler (Sosyal Hareket Teorileri) üzerine kurulan bu çalışma, Arap Baharı ayaklanmalarının Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin jeopolitik sistemi üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçladı. Arap 
Ayaklanmalarının politik ve sosyoekonomik arka planına genel bir bakışla, nitel çalışma şunlara 
odaklanmıştır: a) ayaklanmaların, özellikle bölgedeki jeopolitik istikrarsızlık kavramına yol açan 

https://www.savunmasanayiidergilik.com/images/uploads/Makale/GSD-19-Art-1-042014_1.pdf
https://www.savunmasanayiidergilik.com/images/uploads/Makale/GSD-19-Art-1-042014_1.pdf
https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/45_4.pdf
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/turkeys-role-in-the-arab-spring-and-the-syrian-conflict_en_4321.pdf
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/turkeys-role-in-the-arab-spring-and-the-syrian-conflict_en_4321.pdf
https://scholars.fhsu.edu/theses/50
https://scholars.fhsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=theses
https://scholars.fhsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=theses
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sonuçların ekonomik, politik ve sosyal sonuçlarının belirlenmesi, b) MENA bölgesi genelinde jeopolitik 
istikrarsızlığı yayabilecek olası faktörlerin araştırılması. Kapsamlılık ve büyüklük göz önüne 
alındığında, MENA bölgesindeki popüler ayaklanmaların durumu nitel analiz kullanılarak 
değerlendirilmektedir. Çalışma, Arap Baharı'nın iyimser değişiklikler getiremediğini, siyasi İslamizmi 
güçlendirdiğini, dini radikalizmi yaydığını, devlet laikliğini azalttığını ve yarı teokratik rejimlerin ortaya 
çıkmasına yol açtığını gösteriyor. Kamu özgürlüklerini, azınlıkları, kadın haklarını ve 
demokratikleşmeyi olumsuz etkiledi. Ayaklanmalar, iç savaşlar, sosyal militarizasyon ve mahalle 
müdahalesiyle sonuçlandı. İran hegemonyasını güçlendirdi, anarşize petrodollar yarattı, vekâlet 
savaşları yarattı, terörist hücrelerin canlanmasına ve ekonomileri etkiledi. Kitleler arasında kendi 
rejimlerine karşı memnuniyetsizlik / yoksunluk ile başlayan ve MENA bölgesinde çatışmalar yaratan 
Arap İsyanları, kolektif kimlikler ve gayri resmi ağlar temelinde kitlesel bir hareketi yönlendirdi. 
Çalışma sonuçta sosyal hareketlerin uygun bir şekilde ele alınmazsa tam teşekküllü bir devrime çıkma 
potansiyeline sahip olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışma, Arap ayaklanmalarının MENA bölgesinin 
siyasi, sosyal, güvenlik, bölgeler arası, ekonomik ve finansal sistemlerini kolektif ve olumsuz olarak 

etkilediğini kanıtlamaktadır. 
Philip N. Howard and Muzammil M. Hussain , Democracy’s Fourth 
Wave? Digital Media and the Arab Spring, Oxford University Press 

2013, pp.1-161. 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117564/De

mocracy's+Fourth+Wave.pdf?sequence=1 
Arap Baharı boyunca dünyanın en inatçı diktatörlerinden dördü - Tunus'tan Zine el Abadine Ben Ali, 

Libya'dan Muammar Kaddafi, Yemen'den Ali Abdullah Salih ve Mısır'dan Hüsnü Mübarek - onlarca yıl 
iktidarda kaldı. Her kayıp güç, benzersiz protesto düzeyleri ve bazen de silahlı çatışmalarla karşı karşıya 
kaldı ve zorlu rejimlerine bir son verilmesi çağrısında bulundu. “Arap Baharı”, birçok uluslararası 
yorumcunun Tunus'ta başlayan, Mısır'a ilham veren ve sonuç olarak bölgedeki diğer hareketleri 
canlandıran basamaklı popüler demokrasi hareketleri olarak adlandırdığı şeydir. Birkaç otokrat, 
dolaplarını kapatmak zorunda kaldı. Hoşnutsuzluk Cezayir, Ürdün, Lübnan ve Yemen'e ulus ötesi aile 
ve arkadaşlar ağları üzerinden arttı. Birçok ülke krizde kalıyor ve bu ülkelerin çoğunda halkın değişme 
talebinin yeni sürdürülebilir siyasi kurumlarla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli değil. Arap 
dünyasındaki sosyal protestolar, büyük ölçüde dijital medya toplulukların şikâyetleri paylaştıklarını fark 
etmelerine izin verdikleri ve diktatörlere karşı harekete geçmek için taşınabilir stratejileri geliştirdikleri 
için Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya yayıldı. Ancak Arap Baharı'nın ilk ayları, sendikalar, siyasi partiler 
veya radikal köktendinciler gibi geleneksel politik aktörlerle ilgili değildi. Bu protestolar, birçoğu daha 
önce siyasi örgütlenmede başarılı olamayan insan ağlarını ortaya çıkardı: genç girişimciler, hükümet 
çalışanları, kadın grupları ve kentsel orta sınıf. 
Burhanettin Duran& Nuh Yılmaz, Islam, Models And The Middle 
East: The New Balance Of Power Following The Arab Spring, 

Perceptions/Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Winter 2013, vol. 

18, Number 4, pp. 139-170. 

http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2014/03/Duran_Yilmaz.pdf 
Arap Baharı, farklı modellerin (Türk, İran ve Suudi) rekabeti ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yeni bir 
güç dengesi için verimli bir zemin yarattı. Üç farklı siyaset stiline dayanan bu üç model, İslam'ın rakip 
belirli politikalarıyla el ele gider. Bölgede yeni bir düzen arayışları, bölgesel liderlik, ulusal çıkarlar ve 
dış politika öncelikleri için gizli ve açık talepleri sentezler. Bu makale, yeni ortaya çıkan bölgesel 
düzenin ya teorik bir anlayış, diğer bir deyişle bölgesel olmayan aktörlerden daha fazla müdahaleye yol 
açacak kutuplaşmaya dayalı menkul kıymetleştirme ve ittifaklar üzerine kurulacağını ya da ekonomik 
bütünleşme ve diplomatik uzlaşma. İlk durumda, önyargılar ve olumsuz algılar tarihe ve dini yorumdaki 
farklılıklara göre derinleştirilecek ve çatışma, düşmanlık ve dış müdahaleye yol açacaktır. İkinci 
durumda, Batı'ya karşı eleştirel ancak radikal olmayan bir tutumun eşlik ettiği, bölgesel, mezhepsiz bir 
bakış açısı oluşturma şansı olacaktır. 
Mthuli Ncube - John C. Anyanwu, Inequality And Arab Spring 

Revolutions In North Africa And The Middle East, Africa Economic 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117564/Democracy's+Fourth+Wave.pdf?sequence=1
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117564/Democracy's+Fourth+Wave.pdf?sequence=1
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2014/03/Duran_Yilmaz.pdf
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Brief, vol. 3, no. 7, July 2012, pp. 1-24. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publication

s/AEB%20VOL%203%20Issue%207%20juillet%202012%20ENG_  
Arap Yarımadası, Levant ve Kuzey Afrika'dan oluşan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), dünyadaki 
en hızlı büyüyen nüfuslardan birine sahiptir. 2011 yılında nüfusunun 355 milyon olduğu tahmin 
ediliyor. Bölgenin büyük petrol ve doğal gaz rezervleri var: 2011'deki tahminler, bilinen petrol 
rezervlerini küresel toplamın% 50'sinden fazlasını korurken, bilinen gaz rezervlerinin dünya 
toplamının% 40'ından fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda, bölge dünya petrol 
üretiminin% 35'inden ve küresel doğal gaz üretiminin% 20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. 

Fadi Elhusseini, Post Arab Spring Thoughts: The Middle East 

Between External And Internal Mechanisms (Political Economic & 

Social Forces), Hemıspheres, vol. 29, no. 2, 2014, pp.5-28. 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d6bb0ce0-99b0-

45df-b884-990b9ef823b7/c/Elhusseini_v02.pdf 
Bu makale, sadece akademisyenler ve politikacılar arasında değil, aynı zamanda Arap devriminin 
mevcut iklimine olan güveni sorgulamaya ve kaybetmeye başlayan Arap kitleleri arasında yaygın olan 
ortak görüşleri ele alarak okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Makale, pratik ve teorik olarak 
kabul edilmiş "normlar" olsa da hatlarını inceleyerek "Arap Baharı" terimini bir fenomen olarak ilan 
edecektir. İster iç ister dış olsun, gerçek güçler, bazı ilgili sonuçlar çıkarmak ve gelecekteki olayların 
seyrinin çalışma öngörüsünü sağlamak amacıyla bölgedeki mevcut koşulların yenilikçi bir analizini 
sunmak için teorik bir çerçeve içinde bağlamlandırılacaktır. 

Jeff Goodwin,  Debate Why We Were Surprised (Again) by the Arab 

Spring, Swiss Political Science Review, vol. 17(4), 2011, pp. 452–
456. 

 https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-

s/faculty/documents/Why_We_Were_Surprised_Again.pdf 
2011'deki popüler ayaklanmalar Tunus, Mısır ve Libya'daki diktatörleri devirdi ve (bu yazıdan itibaren) 
Yemen ve Suriye'deki diktatörleri ciddi şekilde tehdit ediyor. Bahreyn'de, yetkililerden büyük şiddet ve 
Fas'taki büyük protestolarla karşılanan büyük siyasi protestolar da oldu. Yine de Batı ya da Arap 
dünyasındaki hiçbir sosyal bilimci ya da politik analist, bildiğim kadarıyla bu ayaklanmaları 
öngördüğünü iddia etmiyor. Herhangi bir Batılı veya Arap istihbarat teşkilatı da bunları öngörmedi. 
Aslında, uzun süredir eylemciler de dahil olmak üzere bu ayaklanmalara katılan insanlar onları 
öngörmemiş gibi görünüyor. Hepimiz şaşırdık. Soru, neden? Daha yakından ilgileniyor ve en iyi sosyal-
bilimsel fikirleri kullanıyor olsaydık bu ayaklanmaları tahmin edebilir miyiz? Bölge uzmanları Arap 
dünyasında otoriterizmin ısrarını açıklamak için çok fazla zaman ayırıyorlar mıydı? 

Rama Halaseh, Civil Society, Youth and the Arab Spring, Change 
and Opportunities in the Emerging Mediterranean, ed. Stephen 

Calleya&Monika Wohlfeld, Malta 2012, pp. 254-73. 

 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0012/150411/Chapter

_13_-_Rama_Halaseh.pdf 
https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/39517/1/Preface_2012.pd

f (Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean) 
Son birkaç on yılda, dünyadaki çoğu bölge, değişen derecelerde başarı ile önemli geçişlere ve 
demokratikleşme çabalarına maruz kalmıştır. Arap Dünyası analoji için 'istisna' olarak kaldı. Analistler 
ve politikacılar ve hatta Arap yöneticiler, bölgesel senaryoyu gösteren 'sıfır toplamlı' bir denklemi 
sürekli olarak vurguladılar: ya Jack Goldstone'un “sultanist” diktatörlükler olarak adlandırdığı şeyin 
altındaki istikrar ya da tek alternatifi oluşturan baskın siyasi İslam. Birikmiş siyasi baskılama ve 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEB%20VOL%203%20Issue%207%20juillet%202012%20ENG_AEB%20VOL%203%20Issue%207%20juillet%202012%20ENG%202.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEB%20VOL%203%20Issue%207%20juillet%202012%20ENG_AEB%20VOL%203%20Issue%207%20juillet%202012%20ENG%202.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d6bb0ce0-99b0-45df-b884-990b9ef823b7/c/Elhusseini_v02.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d6bb0ce0-99b0-45df-b884-990b9ef823b7/c/Elhusseini_v02.pdf
https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-s/faculty/documents/Why_We_Were_Surprised_Again.pdf
https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-s/faculty/documents/Why_We_Were_Surprised_Again.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0012/150411/Chapter_13_-_Rama_Halaseh.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0012/150411/Chapter_13_-_Rama_Halaseh.pdf
https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/39517/1/Preface_2012.pdf
https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/39517/1/Preface_2012.pdf
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zayıflayan ekonomik gerçeklik, günümüzde Arap Baharı, Yükseliş ve/veya Uyanış olarak adlandırılan 
şeye yol açmıştır. Geleneksel kahramanlar artık bölgesel siyasi arenadaki tek ana aktör değiller; daha 
ziyade bir paradigma değişimi ortaya çıkmaktadır. B nedenle genç Araplar - nüfusun çoğunluğu - 

kamusal yaşamın tüm yönlerinde güçlendirilmiş ve etkili bir rol üstlenmektedir. Bir yanda “tek 

kişilik/tek parti” otokratik rejimleri ile diğer yanda insanlar arasındaki güç dengesi. Bu nedenle, bu ciddi 
değişiklikler ışığında pek çok kişi bugün devletleri, geleneksel sivil toplum örgütlerini ve “uyanmış” 
stratejik oyuncuyu dönüştürmek için yeni beklentilerin neler olduğunu düşünüyor? 

Luíza Gimenez Cerioli, Roles and International Behaviour: Saudi–
Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s Arab Spring, Contexto 
Internacional, vol. 40(2), May-Aug 2018, pp. 295-317.  

https://www.scielo.br/pdf/cint/v40n2/0102-8529-cint-

2018400200295.pdf 
Ortadoğu jeopolitiği dinamik ve karmaşıktır. İdeolojik ve dini meseleler, çeşitli türlerde ilişkiler 
yaratarak iç ve dış yapılarla etkileşime girer. Bu makale, Körfez'de liderlik için yarışan iki güç merkezi 
olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki rekabeti analiz etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, bu rekabeti, her 
iki ülkenin dışa doğru yansıttığı ulusal rol anlayışlarına odaklanan Rol Teorisi'nin objektifinden 

anlamaktır. Bu teorik çerçeve, İran ve Suudi Arabistan'ın, politika yapıcıların kendi ülkelerinin neyi 
temsil ettiğine inandıklarının bilişsel yapılarını temsil eden, kendi kendine ürettikleri görüntüleri 
yansıttığını varsaymaktadır. Örnek olarak İran, Suudi Arabistan'ın anti-istikrarsızlık rolüne sıkı sıkıya 
bağlı devrimlerin kalesi rolünü öngörüyor. Sivil huzursuzluklar gibi bölgesel istikrarsızlık dönemleri, 
rekabet olgusunu araştırmak için yararlı çalışma örnekleri sunmaktadır. Bu nedenle, bu makale Bahreyn 
ve Yemen'deki Arap Baharı ile ilgili olaylara karşı İran ve Suudi tepkilerine odaklanıyor ve rekabetin 
uluslararası davranışlarında (bir şekilde) ne zaman mevcut olduğunu tespit ediyor. Sonuç olarak, makale 
Tahran’ın ve Riyad’ın ideolojik projeksiyonunun ve bölge siyasetinin rekabet statüsünün ne kadarının 
kısıtlandığının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. 
M. Chloe Mulderig, An Uncertain Future: Youth Frustration and the 

Arab Spring, The Pardee Papers, no. 16, April 2013, pp. 1-32. 

http://www.bu.edu/pardee/files/2013/04/Pardee-Paper-16.pdf 
Birçok akademisyen, 2011 Arap Baharı devrimleri için merkezi motivasyonlar olarak siyasi faktörlere 
(özellikle rejim değişikliği ve demokratikleşme arzusu) odaklanmıştır. Bununla birlikte, Arap dünyası 
şu anda büyük demografik krizler yaşıyor ve politika yapıcılar kültürel bu genç nesli terk eden baskılar, 
Arap toplumuyla tam olarak ilgilenmelerini engelleyen yetişkinlik öncesi sosyal statü aşamasında 
sıkıştı. Gençlerin, kaliteli eğitim, uygun istihdam, evlilik ve aile oluşumu dahil olmak üzere 
yetişkinliğin sosyal sözleşmesinde vaat edilen fırsatlara erişememesi, gençleri ülkelerinde ve 
bölgelerinde aktif olarak değişim aramaya motive eden büyük bir kızgınlığa neden olmuştur. Gençlik 
hayal kırıklığının kültürel kaynaklarını ele almaya başlamayan ülkeler, Arap Baharı dağıldıktan uzun 
süre sonra huzursuzluğa karşı kendilerini savunmasız bulacakken, mevcut gençlik kuşağı, hızlı 
ekonomik ve kültürel gelişme yaşayan bir bölgede sosyal olarak yerinden olma riskiyle karşı karşıya. 
Bessma Momani, Paper Title: The Arab Spring is Genuine 

Revolution, But a Bumpy and Arduous Road Ahead Presented, 

Panel: Worldwide Revolutions: Is History Repeating Itself? 
Location: Fairmont Royal York Hotel in Toronto, Canada, from 

April 10-12, pp.1-16. 

https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/MOMANI_Bessma_-

Arab-Spring-a-Genuine-Revolutionary-Movement.pdf 

 
Arap Baharı Arap dünyasında temel bir olay olmuştur, ancak Orta Doğu bilginleri arasında, Arap 
Baharı'nın ürettiği siyasi değişim veya süreklilik derecesi hakkında büyük entelektüel ve analitik 
tartışmalar vardır. Küresel ekonomik krizin yankıları devam ettikçe ve oyunun uluslararası kuralları 
temelde değişmeden kaldıkça, Arap Baharı sonrası hükümetlerin politika gidişatını değiştirme talebi 

https://www.scielo.br/pdf/cint/v40n2/0102-8529-cint-2018400200295.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cint/v40n2/0102-8529-cint-2018400200295.pdf
http://www.bu.edu/pardee/files/2013/04/Pardee-Paper-16.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/MOMANI_Bessma_-Arab-Spring-a-Genuine-Revolutionary-Movement.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/MOMANI_Bessma_-Arab-Spring-a-Genuine-Revolutionary-Movement.pdf
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yüksek. Dahası, rejim değişikliğinin meydana geldiği Mısır ve İslamcı hükümetlere ve sonra tekrar 
orduya dönüşün meydana geldiği durumlarda, bunun politikanın stili, içeriği veya ideolojisinde önemli 
bir değişikliğe işaret edip etmediğine dair çok az anlayış veya analitik kavramsallaştırma vardır. Dahası, 
ülkenin alev aldığı Suriye gibi ülkelerde, hepsine değip değmediği ve rejim istikrarının sonuçta ideal 
olup olmadığı konusunda şüphe var. Bu makale, ortaya çıkan kaosa rağmen, Arap Baharı'nın meşru bir 
devrim olduğunu ve bu iki ülkenin karmaşık olduğunu, ancak kısmen otokratik ve yozlaşmış rejimlerin 
ürettiği siyasi ekonomik iklim nedeniyle kaçınılmaz olduğunu savunuyor. 
Mervat Rishmawi, The League of Arab States in the Wake of the 

“Arab Spring”,  Cairo Institute for Human Rights Studies, 2013, pp. 

49-62. 

https://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/09/Arab-Leage.pdf 
2011 ve 2012'de, Arap Devletleri Birliği (Lig), aşağıda ele alınacağı gibi, insan hakları konularında 
önemli etkileri olabilecek “Arap Baharı” olarak bilinen şeyle ilgili olarak sınırlı adımlar attı. Bu 
gelişmeler geçmişin bazı uygulamalarından kopmuş olsa da, bir dizi tutarlı politika kararından esinlenen 
Lig mekanizmalarının çalışmasında köklü bir değişikliği yansıtmıyor veya yeni bir sistematik yaklaşıma 
yol açmadı. İnsan hakları konusunda 2011 ve 2012'de Lig'in bazı pozisyonları - özgürlük ve demokrasi 
için çığlıklar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı sarstığında - insan hakları ilkelerine ve uluslararası hukuka 
saygının yavaş ama giderek artan bir şekilde Lig'in çalışmalarında yer aldığını göstermektedir. Buna 
rağmen, Lig bir yapıcıyı oynamak için sayısız fırsatı kaçırdı. Makale kaçırılan bu fırsatlar üzerine 
olacaktır. 
Martin Beck and Simone Hüser, Political Change in the Middle East: 
An Attempt to Analyze the “Arab Spring”, GIGA Research Unit: 
Institute of Middle East Studies, no. 203, August 2012, pp.1-35. 

https://www.giga-

hamburg.de/system/files/publications/wp203_beck-hueser.pdf  
Bu makale, daha önce otoriterizmin onlarca yıldır tartışmasız devam ettiği tek büyük dünya alanı olan 
Arap dünyasında derin bir siyasi değişim süreci olarak Arap Baharı ile ilgilidir. 2011'de Arap 
dünyasının çeşitli ülkelerinde kitlesel protestolar yöneticileri istifaya zorlarken, diğer otoriter rejimler - 

siyasi ve ekonomik baskıya rağmen - iktidarda kalmayı başardılar ya da sadece önemsiz bir şekilde 

etkilendiler. Bu makale, bölgedeki son gelişmeleri analiz etmek için merkezi sosyal bilim yaklaşımlarını 
uygulamaktadır. Makale, Arap Baharı'ndaki mevcut literatüre genel bir bakış sunmanın yanı sıra, Arap 
dünyasındaki siyasi çeşitliliğin ampirik sonuçlarını da inceliyor. Kuralın türüne ve istikrar derecesine 
göre farklılaşan 2 x 2'lik bir siyasi kural matrisi sunulur ve tartışılır. Analiz ağırlıklı olarak rant teorisini 
temel alsa da, Ortadoğu'daki mevcut siyasi dinamikleri aydınlatmak için geçiş teorisi ve devrim 

teorisinden bulgular da uygulamaktadır. 
Padamja Khandelwal and Agustín Roitman, IMF Working Paper 
Middle East and Central Asia Department The Economics of 

Political Transitions: Implications for the Arab Spring, İMF Working 
Paper, vol. 13, no. 69, March 2013, pp. 1-13. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1369.pdf 
Geçtiğimiz iki yıl boyunca, birçok Arap ülkesinde devam eden siyasi geçişler toplumsal huzursuzluğa 
ve ekonomik gerilemeye yol açtı. Bu makale, geçiş sürecinde Arap ülkelerinde yakın ve orta vadeli 
ekonomik görünüm için çıkarımlar elde etmek amacıyla karşılaştırılabilir tarihsel siyasi istikrarsızlık 
olaylarını incelemektedir. Genel olarak, geçmiş siyasi istikrarsızlık dönemleri, makroekonomik 
sonuçlarda keskin bir bozulma ve orta vadede durgun bir toparlanma ile karakterize edildi. Arap 

ülkelerindeki geçişteki son ekonomik gelişmeler benzer hatlar boyunca ortaya çıkmaktadır, ancak zayıf 
dış çevre ve büyük mali zayıflıklar uzun süreli bir çöküşe neden olabilir. 
Ali ACAR, Habib AYDIN, Orientalist And Marxist Reviews On The 

Arap Spring, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 

https://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/09/Arab-Leage.pdf
https://www.giga-hamburg.de/system/files/publications/wp203_beck-hueser.pdf
https://www.giga-hamburg.de/system/files/publications/wp203_beck-hueser.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1369.pdf
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Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, 2017, ss. 511-524. 

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-

22-sayi-2-yazi15-12062017.pdf 
İnsanlık tarihinde siyasi değişimlerin dinamik bir süreç içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu değişimler 
kendi içinde farklı nedenler üzerinden şekillenmeye başlar ve bazı sonuçlar doğurabilir. Bu önemli 
değişimlerden bir tanesi de “Arap Baharı”dır. Çalışmamız ilk önce Arap Baharı’nı Oryantalist (Batılı 
Yazarların doğuyu anlamlandırmaya batılı kavramlarla yaklaşması) bakış açısı ile irdelemeye 
çalışacaktır. Oryantalizm disiplinin bu süreçteki karşılığı sorgulanacaktır. İkinci olarak Arap Baharı, 
Marksist eleştirilere tabi tutularak, sürecin ekonomik sebepler üzerinden inşaa edilebilir(mez)liği 
değerlendirilecektir. 

Zachary C. Steinert-Threlkeld, Spontaneous Collective Action: 

Peripheral Mobilization During the Arab Spring, American Political 
Science Rewiev, vol. 111, no. 2, May 2017, pp. 379-403. 
https://doi.org/10.1017/S0003055416000769 (Dergi) 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ictandgov/files/zachar

ysteinert-threlkeld_spontaneouscollectiveaction_august2015_v6.pdf 

(Metin)   
Protesto seferberliğinden kim sorumlu? Hastalık modelleri ve bilgi yayılımı, bir sosyal ağın (çekirdek) 
merkezindeki kişilerin başkalarını harekete geçirme becerilerinin daha az bağlantılı olanlardan daha 
fazla olması gerektiğini düşündürmektedir. Aksine, bu makale bir ağın (çevre) merkezi olmayanların, 
özellikle otoriter rejimlerdeki büyük ölçekli protestolar bağlamında kolektif eylem oluşturabileceğini 
savunmaktadır. Bir sosyal ağın kenarındaki kişilerin protesto seviyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını 
göstermek için, bu makale 2010'dan 2011'e kadar 14 ay boyunca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 16 
ülkede günlük protesto veri seti geliştiriyor. Coğrafi kodlu, aynı dönemden bireysel düzeyde iletişim ve 
her bir kişinin bağlantı sayısını ölçer. Çevresindekilerin protesto seviyelerinin değiştirilmesinden 
sorumlu oldukları gösterildi. Bazı kanıtlar çekirdeğin seferberlik çabalarının daha az protestoya yol 
açtığını gösteriyor. Bu sonuçların, birbirine bağlı karar almaya dayanan çok çeşitli sosyal seçimler için 
sonuçları vardır. 
Ilhem Allagui & Johanne Kuebler, The Arab Spring and the Role of 

ICTs Editorial Introduction, International Journal of 
Communication, vol. 5, (2011), pp. 1435–1442. 

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1392/616 
Arap ülkelerinde milyonlarca insanın uyanma çağrısı Aralık 2010'da Tunus ayaklanması olaylarıyla 
başladı ve daha sonra Mısır, Libya, Yemen, Suriye, Bahreyn ve diğer Arap ülkelerinde benzer isyanlara 
yol açtı. Devlet ve isyancılar arasındaki direniş hareketleri ve çatışmalar bu yazının yazıldığı sırada - 

yani Libya ve Suriye'de - devam ederken, bu özellik bölümünün odağı, bu devrimci dalganın başlatıcısı 
Tunus ve Mısır. Her iki devrim de hemen hemen aynı anda gerçekleşti ve ayaklanmaların sonucunu 
şekillendirmedeki iletişim teknolojilerinin rolü ile ilgili bir takım benzerlikler paylaşıyorlar. Bu makale 
koleksiyonu, bu devrimci olaylar sırasında yeni medyanın rolüne ışık tutmayı amaçlamaktadır. Tunus ve 
Mısır'da, ayırt edici özelliği organizasyonlarında ağlar ve özellikle sosyal ağlarda önemli bir 
bilgilendirici ve organizasyonel rol oynayan yeni bir devrim türüne tanık olduk. Bu dönüşümlerin 
karmaşıklığını göz ardı eden medya ilk olarak Tunus'un Ben Ali ve Mısırlı Mübarek'in devrilmesini 
dijital medyaya, özellikle sosyal medyaya ve Facebook'a bağladı. “Bu bir Facebook devrimi” gibi 
iddialar ve atıflar medyada ve sokakta yaygınken, Arap ülkelerinin çoğunda derin yolsuzluk ve işlev 
bozukluğu sorunları toksikti. Tunuslular ve Mısırlılar yıllarca aşağılanma, yolsuzluk ve yoksunluğa son 
vermeye karar verdiler. Facebook, cep telefonları, YouTube veya sadece ağızdan ağzı kullandıktan 
sonra, bir dizi insan - bilgisayar okuryazarı ve benzer şekilde analitik - sokaklarda toplandı, protesto 
edildi ve sonunda öldü. Fakat barışçıl ve silahsız ayaklanmalarını kazandılar; devrimini kazandılar. Bu 
makale aaklanmayar ve devrimde sosyal medyanın rolünü incelemektedir. 
Ali I. Charafeddine, The Arab Uprising and the Role of Information and 

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-2-yazi15-12062017.pdf
http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-2-yazi15-12062017.pdf
https://doi.org/10.1017/S0003055416000769
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ictandgov/files/zacharysteinert-threlkeld_spontaneouscollectiveaction_august2015_v6.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ictandgov/files/zacharysteinert-threlkeld_spontaneouscollectiveaction_august2015_v6.pdf
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1392/616
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Communication Technologies, Master: University of Ljubljana - Faculty 

of Social Science, 2012, pp. 1-80. 

https://doi.org/20.500.11825/698  
Demokrasi ve insanların özgürlüğü, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olmasının yanı sıra 
uluslararası toplumun da ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda, 2011 yılındaki Arap isyanları merkezi bir 
olaydı. Protestolar çoğunlukla sosyal medya ve diğer iletişim teknolojileri aracılığıyla koordine edildi 
ve dağıtıldı; bu da bazı gözlemcilerin buna “sosyal medya isyanı” demesine yol açtı. Gerçekten de, 
küreselleşme döneminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) rolü büyüyor ve sosyal hareket 
organizasyonundaki önemi ve etkisi daha açık. Mısır ve Tunus isyanları tartışma ve araştırmalar için 
çok ilginç bir alan sağlıyor. Bu çalışma, olaylar sırasında etkisinin seviyelerini belirleyerek BİT'in Arap 
ayaklanmalarındaki rolünü ele almaktadır. 
Mahmoud Arayssi, Ali Fakih &Nathir Haimoun, Did the Arab 

Spring Reduce MENA Countries’ Growth?, Iza DP No. 12161, 
February 2019, pp.1-16. 

http://ftp.iza.org/dp12161.pdf 
Bu çalışma, MENA bölgesinin tanık olduğu, 2005-2016 dönemi boyunca MENA ülkeleri verilerini 
kullanarak, genellikle Arap Baharı olarak bilinen, son dönemdeki siyasi yeniden yapılanmaların 
ekonomik sonuçlarını incelemektedir. Arellano-Bond dinamik panel kestirimini kullanarak, makale 

GDPC logundaki t ve t + 1 dönemleri arasındaki farkı kullanarak bir büyüme modeli tahmin etmektedir. 
Yeterli ampirik kanıtla desteklenen makalenin bulguları, Arap Baharı'nın büyüme ile olumsuz bir 

şekilde ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. 
Arayssi, Mahmoud & Fakih, Ali, 2017, Finance–growth nexus in a changing 

political region: How important was the Arab Spring?, Economic Analysis and 

Policy, Elsevier, vol. 55(C), pp. 106-123. 

https://ideas.repec.org/a/eee/ecanpo/v55y2017icp106-123.html 
2011'de başlayan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerini aşan Arap Baharı bağlamında, bu 
makale MENA genelinde finansal kalkınmanın büyüme etkilerini, farklı makroekonomik ortamları, 
yönetişim düzeylerini ve otoriter rejimleri kontrol ederek incelemektedir. 2005-2014 için Arellano – 

Bond dinamik panel tahminini kullanarak. Sonuçlar, MENA'nın finans-büyüme ilişkilerindeki azaltıcı 
faktörleri tanımlamaktadır. Dahası, finansın büyüme üzerindeki etkisinin Arap Baharı öncesi olumlu 
olduğunu, ancak bazı makroekonomik göstergelerin iyileşmesi, diğerlerinin kötüleşmesi nedeniyle Arap 
Baharı sonrası öneminin bir kısmını kaybettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, yönetişim 
değişkenleri Arap Baharı'ndan sonra önemli bir gelişme göstermektedir. Bu bulgular, finansal gelişme-

büyüme bağının kurumsal kalite paradigmasını değiştiren sosyo-politik reformlara bağlı olduğunu 
göstermektedir. Son olarak, bu çalışma aynı zamanda finansal kurumların ve hükümetin kapsayıcı 
ekonomik büyüme sağlamada verimliliğini artırabilecek bazı politikaları tartışmaktadır. 
Hesham Youssef,  Lessons from the Arab Awakening, International 
IDEA Discussion Paper, no. 15/2016, pp. 1-46. 

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/lessons-from-

the-arab-awakening.pdf 
Ortadoğu on yıllardır sürekli şiddet ve uzun süreli çatışma yaşamıştır. 2010'da Arap Uyanışının 
başlangıcından bu yana -bölgedeki gelişmelerin Arap Baharı veya Arap Ayaklanmaları olarak anıldığı- 
Arap dünyası büyük bir değişim geçirdi. Bu makale, Arap Uyanışından çıkarılan dersleri analiz 
etmektedir. Geçiş süreçlerinde kurumların ve siyasi güçlerin oynadığı role odaklanmaktadır. Ayrıca 
Arap Devletleri Birliği'nin (Arap Birliği) bu süreçlerde oynadığı rolü araştırıyor. Gelecekte yapılması 
gereken eylemler için bir dizi öneri ile sona ermektedir. 
Michele Dunne, Fear and Learning in the Arab Uprisings, Journal of 
Democracy, vol. 31, no. 1, January 2020, pp. 182-192. 

https://muse.jhu.edu/article/745964/pdf  

https://doi.org/20.500.11825/698
http://ftp.iza.org/dp12161.pdf
https://ideas.repec.org/a/eee/ecanpo/v55y2017icp106-123.html
https://ideas.repec.org/a/eee/ecanpo/v55y2017icp106-123.html
https://ideas.repec.org/s/eee/ecanpo.html
https://ideas.repec.org/s/eee/ecanpo.html
https://ideas.repec.org/a/eee/ecanpo/v55y2017icp106-123.html
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/lessons-from-the-arab-awakening.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/lessons-from-the-arab-awakening.pdf
https://muse.jhu.edu/article/745964/pdf
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2019'da Sudan, Cezayir, Irak ve Lübnan'daki büyük ve sürekli halk ayaklanmaları, 2011 Arap 
Baharı'ndan bu yana yaşanan olayların yarattığı cesaret ve korkuların Arap dünyasındaki halkın değişim 
için çabalarına sadece geçici bir fren yaptığını gösterdi. . Özellikle Sudan ve Cezayir'deki hareketlerin 
gösterdiği gibi, birçok katılımcı, komşu ülkelerin deneyimlerinin yanı sıra kendi toplumlarının 

geçmişlerini kullanarak olasılıklarını artırabileceklerine inanıyor gibi görünüyor. Protestocular 
tarafından şu ana kadar atıfta bulunulan en önemli dersler arasında şunlar yer alıyor: Değişime yönelik 
popüler baskı büyük olmalı ve etkili olmaya devam etmelidir; ordu tarafından tasarlanan geçiş planları -
özellikle hızlı seçim önerileri- bir tuzak olabilir; protestocular Arap devleti “çılgınlıkları” nın 
müdahalesine karşı dikkatli olmalılar; ve ilerlemek korkunun ötesine geçmeyi gerektirir. 
Michele Dunne, After the Arab Spring: Caught in History’s 
Crosswinds, Journal of Democracy, October 2015, Volume 26, Issue 4, pp. 

75-79. 
https://www.journalofdemocracy.org/articles/after-the-arab-spring-caught-in-

historys-crosswinds/ 
2011 ayaklanmalarından sonra Arap ülkelerinde meydana gelen bir avuç siyasi açıklık, Arapların ve 
Arap olmayanların kavramaya çalıştığı acı bir hasat verdi. Takip eden makaleler, “Arap Baharı” ndan 
sonra neyin ters gittiğine dair bazı erken analizleri yıkmaya yönelik uzun bir yol kat ediyor. Arap halkı 
ilk etapta hiçbir zaman demokrasiyi gerçekten istemiyordu, bir tartışma gidiyor; ekonomik iyileşme 
istediler ve güvensizlik ortaya çıkar çıkmaz ve maddi faydalar ortaya çıkmaz demokratik yönetişim 
fikrinden vazgeçtiler. Başka bir argüman, Arap ayaklanmalarının o kadar çok aldatmaca olduğu, hızla 
çöken bir sosyal ve yayın-medya coşkusu sabunu. 

Michele DunneTarek Radwan,  Egypt: Why Liberalism Still Matters, 

Journal of Democracy, vol. 24, no. 1, January 2013, pp. 86-100. 
https://www.journalofdemocracy.org/articles/egypt-why-liberalism-still-matters/ 
Geleneksel Batı bilgeliğine göre, 2011'in başlarında Tahrir Meydanı'nda bazı hevesli gençlerin 
söylediklerine rağmen, liberal fikirler Mısırlılar arasında popüler değildir. Aksine, siyasal liberalizmin 
temelleri - vatandaşların hakları, devletin hesap verebilirliği, hukukun üstünlüğü, devlet gücünün 
sınırları - liberal ideolojik alan kalabalıklaşacak kadar popüler hale geldi. 
Marc F. Plattner&Larry Diamond, Democratization and 
Authoritarianism in the Arab World, John Hopkings University 

Press,  2014, pp.424 
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/democratization-and-authoritarianism-arab-

world 
Aralık 2010'dan başlayarak, bir dizi ayaklanma Arap dünyasını süpürdü, uzun süredir ayakta duran dört 
ülkenin liderleri devrildi ve demokratikleşmenin “üçüncü dalgasına” uzun süre dayanmayan bir bölgede 
belirgin bir siyasi açılım yarattı. İlk coşkuya rağmen, otoriterizmin mirasları - kutuplaşmış toplumlar, 
siyasallaştırılmış askerler, devlet merkezli ekonomiler ve yaygın kayırmacılık - yeni politik ve sosyal 

sözleşmelerin şekillenmesinde inatçı engelleri kanıtladılar. Bu arada, siyasi İslamcıların güçlü seçim 
performansı ve bunu izleyen Mısır'daki tepki, demokrasi ve siyasal İslam'ın uyumu hakkındaki 
argümanları yeniden canlandırdı. Demokrasiye doğru ilerleme en iyi şekilde dursa da, bölgenin siyasi 
ortamı bugün ayaklanmalardan önceki haline çok az benzemektedir. Arap Dünyasında 
Demokratikleşme ve Otoriterizm'de önde gelen akademisyenler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki bu 
tarihsel değişim döneminin ortaya koyduğu soruları ele alıyorlar. Bu cilt, çeşitli geniş temaları inceleyen 
bölümleri içermektedir: bölgenin değişen siyasi kültürü, demokrasi ve siyasi İslam arasındaki ilişki, 
otoriter iktidar düzenlemelerinin mirası, kalan otokrasilerin güçlü ve zayıf yanları ve diğer bölgelerin 
demokrasiye geçişlerinden çıkarılan dersler Dünya. Ayrıca, her bir ülkenin siyasi gelişimini analiz eden 
bölümlere sahiptir: Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Libya, Fas, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Yemen 
ve Körfez monarşileri. 
İlhan Aras, Fransa’nın Arap Baharı Politikası, Türkiye Ortadoğu 
Çalışmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı : 2, ss. 135-167.  ISSN:2147-7523 

https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/fransa_nin_arap_bahari_po

https://www.journalofdemocracy.org/articles/after-the-arab-spring-caught-in-historys-crosswinds/
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litikasi.pdf 
Arap Baharı olarak adlandırılan gelişmeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini önemli ölçüde 
etkilemiş ve bölgede yeni dengelerin kurulmasına neden olmuştur. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin 
bölgedeki etkinliklerine benzer olarak Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı güçler de bölgeye 
yönelik çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bu çerçevede çalışmada, Fransa’nın Arap Baharına yönelik 
yaklaşımı Arap Bahar’ından önemli ölçüde etkilenen Tunus, Libya, Mısır ve Suriye çerçevesinde 2010-

2015 dönemini kapsayacak şekilde incelenmiştir. Böylece, önemli bir Avrupalı güç olan Fransa’nın 
Arap Baharındaki rolü ve etkinliği gösterilmiştir. 

William Parsons, William Taylor, Arbiters Of Social Unrest: Military 

Responses To The Arab Spring, United States Military Academy, 

West Point, NY, 10996, pp.1-45. 
 http://www.usafa.edu/app/uploads/Arbiters-of-Social-Unrest-Military-Responses-

to-the-Arab-Spring-Parsons-Taylor.pdf 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki popüler ayaklanmalar sırasında askeri davranışlardaki farklılığı 
açıklayan nedir? Ordunun iç özelliklerini, dış politik, sosyal ve ekonomik koşulları, Batı ekonomik ve 
askeri yardımının etkisini veya Batılı okullarda memur yetiştirme deneyimini dönüştüren modellerin 
aksine, bunun yerine ordunun siyasi alanda askeri müdahale olasılığını belirleyen siyasi kısıtlamalar ve 
çıkarları. Askeriyede daha yüksek düzeyde sınırlamalar, daha reaktif ve daha yavaş karar alma ve daha 
düşük müdahale eğilimi ile sonuçlanacaktır. Daha yüksek düzeyde ilgi, askeri müdahale olasılığının 
artmasına neden olacaktır. 

Danielle Bella Ellison, Nationalism in the Arab Spring Expression, 
Effects on Transitions, and Implications for the Middle East State A 
Comparative Analysis of Egypt and Libya, Yale University 
Department of Political Science Senior Essay | PLSC 419: Arab 
Revolts, Revolution, and Reform,  April 20, 2015, pp.1-53.  

https://politicalscience.yale.edu/sites/default/files/files/Ellison_Danie

lle.pdf 
Arap Baharı ayaklanmaları 2010'un sonlarında başladığından beri, akademisyenler, politikacılar ve 
vatandaşlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerdeki geçiş yörüngesini etkilemek için hangi 
faktörlerin veya devletlerin veya halkların niteliklerinin önemli rol oynadıklarını anlamaya çalıştılar. 
(Kuzey Afrika). Bu makale şimdiye kadar belirgin bir şekilde odaklanılmamış bir faktör olarak 
milliyetçiliği düşünmektedir. Bir devletin bir ulus-devlet olup olmadığı, bir siyasi ayaklanma ve rejim 

kopması döneminden sonra ülkenin yörüngesini ve yaşayabilirliğini nasıl etkiler? Bu makale MENA 
devletinde milliyetçiliğin Arap Baharı sırasındaki olaylar sırasında geçişleri nasıl etkilediğini inceliyor. 
Çok farklı milliyetçilik düzeylerine sahip iki devlet olan Mısır ve Libya'nın karşılaştırmalı örnek olay 
incelemelerini ele alıyor. 2011'de ve 2015'te bu yazı ile devam eden Mısır ve Libya, her vatandaş yeni 
bir siyasi kurs oluşturmak için uğraşırken, hem on yıllar süren rejimlerin kopuşlarını hem de ortaya 
çıkan karışıklığı yaşadılar. 

José Vericat, In Light of the Intellectuals: The Role of Novelists in 
the Arab Uprisings, New York: International Peace Institute, 

September 2014, pp.1-24. 

https://www.ipinst.org/wp-

content/uploads/publications/1409_arab_intellectuals.pdf 
Bu yazı Büyükelçi Abdullah Alsaidi tarafından yaratılan, yönetilen ve sunulan Arap Entellektüeller 
Serisi kapsamında Uluslararası Barış Enstitüsü'nde (IPI) yapılan toplantılardan ilham aldı. Arap 
Entellektüeller Serisi, o yılın başından bu yana Ortadoğu'yu sarsan Arap ayaklanmalarına yanıt olarak 
Eylül 2011'de başlatıldı. Amaç, Birleşmiş Milletler ve çevresindeki politika yapıcılara otantik Arap 
seslerinin yanı sıra ortaya çıkan olayların nasıl yorumlanacağı konusunda yeni ve bilinçli bakış açıları 
sağlamaktı. Aynı ruhla, seriyi IPI'nin New York'taki IPI genel merkezinde Arap konuşmacıları 

https://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/fransa_nin_arap_bahari_politikasi.pdf
http://www.usafa.edu/app/uploads/Arbiters-of-Social-Unrest-Military-Responses-to-the-Arab-Spring-Parsons-Taylor.pdf
http://www.usafa.edu/app/uploads/Arbiters-of-Social-Unrest-Military-Responses-to-the-Arab-Spring-Parsons-Taylor.pdf
https://politicalscience.yale.edu/sites/default/files/files/Ellison_Danielle.pdf
https://politicalscience.yale.edu/sites/default/files/files/Ellison_Danielle.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/1409_arab_intellectuals.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/1409_arab_intellectuals.pdf
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ağırlamaya devam eden IPI'nin Arap Çağdaş Diyaloğu geçti. Yazar Profesörler Jose F. Vericat ve Fabio 
Vericat ile doktora Nadia Oweidat'a ve özellikle kâğıt ve genel olarak konuyla ilgili faydalı bilgiler 
sunan teşekkür eder. IPI'nin politika analisti Omar El Okdah da metnin değerli bir eleştirisini yaptı. 
Toplantılara katılan yazarlar, ülkelerini, bölgelerini ve yaşamlarını dönüştüren olaylarla birçok şekilde 
meşgul oldukları bir zamanda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için New York'a seyahat etmek için 
zaman ayırmakta çok cömert davrandılar. Yazar ayrıca Adam Lupel ve Marisa McCrone'ye, belgenin 
farklı üretim aşamalarında geri bildirimleri ve uzman düzenlemeleri için teşekkür etmek istiyor. 
Natalya Rahman, Democracy in the Middle East and North Africa: 

Five Years after the Arab Uprisings, Arab Barometer – Wave. IV 

Topic Report, pp. 1-11. 

https://www.arabbarometer.org/wp-

content/uploads/Democracy_Public-Opinion_Middle-east_North-

Africa_2018.pdf 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) genelinde on sekiz Arap ülkesinde, demokrasinin sorunları olsa 
da en iyi hükümet sistemi olduğuna inanılıyor. Bu algının çoğu ülkede 2013'ten 2016'ya kadar arttığı 
görülüyor. Demokratik hükümet altındaki ekonomik performans konusunda da fikir birliği var: Bölge 
genelinde üçte birinden daha azı, demokratik yönetişim altında ekonomik performansın zayıf olduğuna 
inanıyor. Bununla birlikte, Arapların demokrasilerin kusurları hakkındaki görüşleri karışık: Üçte biri 
demokrasinin istikrarı koruma konusunda etkili olmadığına inanıyor; her on kişiden dördü demokrasinin 
kararsız olduğunu düşünüyor; hemen hemen her insan kendi ülkelerinin demokrasiye hazır olmadığını 
söylüyor. Filistinliler ve Cezayir hariç, Arap halkı 2016 yılında ülkelerini daha demokratik olarak 
değerlendiriyor. 2016 yılında demokrasinin ülkelerine uygunluğu konusunda daha şüpheci 
görünüyorlar. 
Sabiha Gire,  The Role Of Socıal Medıa In The Arab Sprıng, 
Pangaea Journal, vol.5, 2014, pp.1-10. 
https://sites.stedwards.edu/pangaea/volume-5/ 

https://sites.stedwards.edu/pangaea/the-role-of-social-media-in-the-

arab-spring/ 
Arap Baharı sadece bir bahardı. Orta Doğu'daki Tunus, Mısır, Libya ve on yedi başka ülke gibi, iktidarı 
halkın ellerine almak için baskıcı hükümet rejimlerine karşı savaşan ileri bir bahardı. Aldı 2011 yılının 
Ocak ayında fırtına ile dünya ve o zamandan beri tüm Ortadoğu ülkelerine yayıldı. Bazı insanlar sosyal 
medyanın Arap Baharı'nda önemli bir rol oynamadığını, daha çok bir destek rolü oynadığını savunuyor. 
Bu makale, rolün tartışmanın her iki tarafındaki eleştirmenler ve taraftarların bakış açılarından 
göründüğü kadar güçlü olup olmadığı konusunda daha iyi bilgi edinmek için sosyal medyanın Arap 
Baharı üzerindeki etkilerini analiz edecektir. 

Mansoor Moaddel,  The Birthplace of the Arab Spring: Values and 
Perceptions of Tunisians and A Comparative Assessment of 
Egyptian, Iraqi, Lebanese, Pakistani, Saudi, Tunisian, and Turkish, 

December 15, 2013, pp.1-136. 

https://mevs.org/files/tmp/Tunisia_FinalReport.pdf 
“Aklımıza çöp atmayın”, yol bakım ve temizliğinden sorumlu Fasqiah Deposu'ndaki Tunus Belediye 
Binası Yol İdare Ofisi'nin duvarına basılmış bir grafiti okunuyor. Tunusluların şu anki İslamcı 
hükümete karşı tutumlarını, bazı dini eylemciler tarafından teşvik edilen batıl inançların reddedilmesini 
ve çöküşün üstesinden gelmek için bilim ve teknolojide üstün olma arzusunu yansıttığı sürece, grafiti 
bazı önemli bulguları bir değerden özetler. Mart-Mayıs 2013'te ülkede 3.070 Tunuslu yetişkinin ulusal 
temsili benimseyip benimsemedikleri araştırılmıştır. Tunus, Arap Baharı'nın doğum yeridir. Tunuslular 
için Arap Baharı'nın hedefleri öncelikle özgürlük ve ekonomik refahtı. Her ne kadar mevcut siyasi 
liderler tarafından hayal kırıklığına uğramış olsalar da, zengin ve fakir arasındaki farkın, otoriter 
hükümdar Zein al-Abedin Ben Ali'nin devrilmesinden bu yana genişlediğine inanıyor olsalar da, 
Tunuslular devrimden öncekine nazaran kendilerini daha güçlü ve özgür olduklarını düşünüyorlar. Laik 

https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Democracy_Public-Opinion_Middle-east_North-Africa_2018.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Democracy_Public-Opinion_Middle-east_North-Africa_2018.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Democracy_Public-Opinion_Middle-east_North-Africa_2018.pdf
https://sites.stedwards.edu/pangaea/volume-5/
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siyaseti destekliyorlar ve% 20'den azı İslami bir hükümeti destekliyor. Onlar için laik partiler biraz daha 
popüler hale gelirken, Nahda da dahil olmak üzere dini yönelimli partilerin cazibesi önemli ölçüde 
azaldı. Ancak, siyasi partiler genel olarak kendi bakış açılarına göre en az güvenilir ve askeri en 
güvenilir kurumlardır. Tunuslular için güvenlik, temel kaygı, ekonomik geriliğin çöküşün en önemli 
nedeni, bilim ve teknolojinin gelişmemesi, ekonomik refahın anahtarı ve bilim ve teknolojide birincil 
yükümlülüklerini yerine getirememektir. Çoğunluk ifade özgürlüğünü desteklese de, bu özgürlük, 
dinlerini eleştirmek için kullanılırsa katılımcıların sadece üçte biri için tolere edilebilir. Ayrıca, turizmin 
ulusal ekonomileri için önemi konusunda büyük ölçüde hemfikirdirler. 
Uluslar arası olarak Tunuslular, Lübnanlı ve Türk katılımcılarla (ve Türkçe ile etnik Türkleri, Kürtleri 
ve diğer etnik grupları içeren Türkiye vatandaşlarını kastediyoruz) Mısır, Irak'tan daha az ama Pakistan 
ve Suudi halkı kadar muhafazakar (veya daha liberal)’dırlar. Toplam düzeyde, Tunuslular bu yedi ülke 
arasında en az miktarda dini hoşgörüsüzlük sergilemektedir. Amerikalılara karşı Mısır, Irak ve Pakistan 
halklarından daha olumlu yönelimler sergiliyorlar. Bu analizlerin daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması 
ve tartışılması, raporun daha sonraki ilgili bölümlerinde mevcuttur. Anket bulgularını sunduğumuz tüm 
ülkeler için veri toplama metodolojisi üzerine bir tartışma da bu raporun ilerleyen kısımlarında yer 
almaktadır. 
Howard, Philip N., Duffy, Aiden, Freelon, Deen, Hussain, M.M., 

Mari, Will&Maziad, Marwa, Opening Closed Regimes: What Was 
the Role of Social Media During the Arab Spring? (2011).  

https://ssrn.com/abstract=2595096  or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2595096  
Sosyal medya, Arap Baharı'ndaki siyasi tartışmaların şekillenmesinde merkezi bir rol oynadı. Çevrimiçi 
devrimci konuşmalardaki ani yükselişler çoğunlukla sahada büyük olaylardan önce geliyordu. Sosyal 
medya, demokratik fikirlerin uluslararası sınırlara yayılmasına yardımcı oldu. Hiç kimse Muhammed 
Bouazizi'nin Arap dünyasında demokrasi için bir protesto dalgasının açılmasında rol oynayacağını 
tahmin edemezdi. Yine de, genç sebze tüccarı Tunus'ta bir belediye binasının önüne geçti ve 17 Aralık 
2010'da hükümeti protesto etmek için kendini ateşe verdikten sonra, demokratik ateş, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu'ya yayıldı.  Tunus ve Mısır'daki hükümetler kısa süre sonra düştü, Libya'da iç savaş başladı ve 
protestocular Cezayir, Fas, Suriye, Yemen ve başka yerlerde sokaklara döküldü. Arap Baharı'nın birçok 
nedeni vardı. Bu kaynaklardan biri sosyal medya ve politik baskıya insani bir yüz kazandırmaktı. 
Bouazizi’nin öz-immolasyonu muhalifleri protestolar düzenlemeye, hükümetlerini eleştirmeye ve 
demokrasi hakkında fikirler yaymaya teşvik edecek şekilde Facebook, Twitter ve YouTube'da anlatılan 
ve anlatılan birkaç hikayeden biriydi. Şimdiye kadar, Arap Baharı'nda sosyal medyanın rolü hakkında 
bildiklerimizin çoğu anekdot oldu. Ağırlıklı olarak Tunus ve Mısır'a odaklanan bu araştırma, Facebook, 
Twitter ve YouTube'dan toplanan benzersiz bir bilgi veritabanı oluşturmayı içeriyordu. Araştırma aynı 
zamanda önemli Mısır siyasi web sitelerinin haritalarını oluşturmayı, Tunus blog dünyasındaki siyasi 
konuşmaları incelemeyi, kullanılan anahtar kelimelere dayalı 3 milyondan fazla Tweet'i analiz etmeyi 

ve devrimler sırasında binlerce kişinin tweet attığını izlemeyi içeriyordu. Sonuç olarak, ilk defa sosyal 
medyanın Arap Baharı'ndaki kritik rolünü doğrulayan kanıtlarımız var. 

Nelika Karimi, Has the Arab Spring Led toward Democratic Gains? 
Examining the democratic implications of the recent uprisings in the 
Arab world using different data sources, Master’s Programme in 
International Administration and Global Governance Date: January 

30, 2018,pp. 1-92. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/56217/1/gupea_2077_56217_1

.pdf 
2011'den sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ne oldu? MENA bölgesinde demokrasi isteyen 
milyonlarca insan demokratik kazanımlar yaşadı mı? Yedi yıla yaklaşırken, ondan fazla Arap ülkesi 
rejim reformunu denedi ve bir dereceye kadar başarılı oldu. Devrilmeye karşı künt tedbirlerle, sadece 
altı ülke liderlerini devirmeyi başardı; demokratikleşme açısından sadece Tunus bir başarı öyküsü 
olarak görülüyor. Tunus, cumhurbaşkanlığı-parlamenter bir devlete geçişle anayasal bir reforma tanık 

https://ssrn.com/abstract=2595096
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2595096
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olsa da, reform yapılan devletin demokrasinin zarar görmesine neden olabilecek kurumlara yatırım 
yaptığı yönünde hala bir izlenim var. Yine de, diğer ülkeler en azından herhangi bir reform 
yaşamamıştır. Bazı Arap ülkelerinin neden demokratik bir geçiş için gerekliliklere sahip olmadığına 
ilişkin teoriler ortaya çıkmıştır ve bu yüksek lisans tezi, MENA bölgesindeki değişikliklerle ilgili 
ölçülebilir verilerle birlikte, MENA bölgesindeki demokratikleşme hakkındaki mevcut literatüre katkıda 
bulunacaktır. İki farklı kaynaktan ölçülebilir verileri karşılaştırırken, bu çalışma, sınırlı verilerden 
kaynaklanan sonuçları genelleştirememesine rağmen, Arap Baharı'ndan bu yana demokratik 

değişikliklerin sadece Tunus'ta sürdürülebilir olduğu sonucuna varmaktadır. 

Implications of International Events on Homeland Security: A Case 
Study of the Arab Spring, Homeland Securıty Studıes And Analysıs 
Instıtute, Conference photo courtesy of the American University of 

Beirut, June 2012, pp. 1-50. 

http://www.anser.org/docs/reports/Implications_from_Arab_Spring_

on_HS.pdf 
Arap Baharı, ilişkili siyasi ve sosyal kargaşasıyla, önemli iç güvenlik sonuçları olan uluslararası bir 
olayın dikkate değer bir örneğidir. Arap Baharı'nı bir örnek olay incelemesi olarak kullanan Ulusal 
Güvenlik Araştırmaları ve Analiz Enstitüsü (Enstitü) uluslararası olayların etkilerini bölümün Dörtlü 
Ulusal Güvenlik İncelemesi (QHSR) misyon alanları açısından incelemiştir. Arap Baharı hakkında arka 
plan bilgileri, DHS uluslararası katılım girişimlerinin incelenmesi ve DHS personeli ve diğer konu 
uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden yola çıkarak, araştırma DHS'nin gelecekteki uluslararası olayları 
planladığı, değerlendirdiği ve yanıtladığı gibi ilgili konuları vurgulamaya çalışmıştır. Genel olarak, 
Arap Baharı terörizm, sınır güvenliği ve göçmenlik misyonu alanlarında siber güvenlik ve acil durum 
yönetiminden daha büyük bir etkiye sahiptir. 
Necdet Hacıoğlu-Uğur Saylan, Arap Baharı’nın Turizme 
Yansımaları: Arap Ülkeleri Ve Türkiye, Balikesir University The 
Journal of Social Sciences Institute, vol. 17, no. 32, December 2014, 

pp. 55-80.  

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/55-80.pdf 
Turizm sektörü, birçok yönüyle ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynamasına rağmen; savaş, terör, 
siyasi ve ekonomik kriz gibi çevresel olaylardan etkilenmektedir. Son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan 
çevresel olaylardan biri Arap Baharı’dır. Arap ülkeleri ve Türkiye uluslararası turizm hareketlerinin 
görüldüğü önemli çekim merkezlerindendir. Bu çalışmada Arap Baharı’nın turizme etkileri 
irdelenmektedir. Bu bağlamda Arap ülkelerinin (Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Körfez ülkeleri) ve 
Türkiye’nin Arap Baharı öncesi ve sonrası dönemde uluslararası turizm hareketlerinde olumlu yahut 
olumsuz bir değişim olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen 
turist sayıları Arap Baharı süreciyle (Arap Baharı öncesi ve sonrasında) karşılaştırılmıştır. Bu amaçla 
Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerinden yararlanılarak 

ülkelerin uluslararası turist sayıları ile turizm gelirleri araştırılmıştır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Varılan 
sonuçlar doğrultusunda Türkiye ve Arap ülkelerinden bazıları Arap Baharı’nı fırsata çevirmiştir. Ancak 
genel olarak Arap Dünyası turist sayıları ve turizm gelirleri açısından Arap Baharı’ndan olumsuz bir 
şekilde etkilenmiştir. 

Ahmad M. Shehabat, Arab 2.0 Revolutions: Investigating Social 
Media Networks during waves of the Egyptian political uprisings 
that occur between 2011, 2012 and 2013, Degree of Master 

(Honours) May 2015, pp.1-146. 

https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3

A34196/datastream/PDF/view 
Sosyal medya ağları, “Arap Baharı” ayaklanması veya devrimi olarak adlandırılan 2011 olaylarındaki 

http://www.anser.org/docs/reports/Implications_from_Arab_Spring_on_HS.pdf
http://www.anser.org/docs/reports/Implications_from_Arab_Spring_on_HS.pdf
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/55-80.pdf
https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3A34196/datastream/PDF/view
https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3A34196/datastream/PDF/view
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dramatik olayların merkezindeydi. Bu tez, sosyal medya ağlarının (Facebook, Twitter ve YouTube gibi) 
siyasi seferberliği ve yeni bir Arap kamusal alanının oluşturulmasını kolaylaştırmadaki rolünü 
araştırıyor. Tez, Arap Baharı devrimlerinin sosyal medya ağlarının yokluğunda bile olup olmayacağını 
soruyor. Analiz özellikle Mısır'a ve bu ağların mobilizasyon için nasıl bir katalizör ve araç olarak 
davrandığına ve sivil aktivistler ile 2011, 2012 ve 2013'te meydana gelen ayaklanmalarda otoriter rejim 

arasındaki güç dengesini nasıl değiştirdiklerine odaklanmaktadır. Tez, sosyal medya ağlarının dört farklı 
aşamadan geçtiğini ortaya koyuyor: öfke ve umut, istikrarsızlık ve güvensizlik, dezenformasyon ve 

eleştiri ve düşmanlık ve nefret. Bu aşamalar Mısır'daki üç toplumsal huzursuzluk dalgası sırasında 
yürürlüğe girdiğinden, ağlar güç üretme ve kaydırmada kilit bir oyuncu haline gelmiştir. Bu tez, 'zayıf 
bağların gücü' (Granovetter 1973) ve 'iletişim gücü' (Castells 2009) gibi ağ iletişim teorilerinden 
yararlanmaktadır. Castells, sosyal ağların 'öfke ve umut' (2012) siteleri olabileceğini öne sürüyor, ancak 
bu tezde sosyal medyanın 'düşmanlık ve nefret ağları' haline geldiğini iddia ediyorum. Bu argüman, 
liberallerin ve İslamcıların Facebook veri kümelerinin, ideolojilerle çatışan siteler haline geldiğini 
gösteren ampirik bir analizden sonra yapılır. Bu tez ayrıca Aljazeera gibi Arap uydu kanalları, 
Anonymous ve Telecomix gibi Hacktivists grupları ve düdük çalma web sitesi WikiLeaks gibi 
isyanlarda oynanan diğer medyanın rolünü de vurgulayacak. Facebook veri setlerinin birincil analizi, 
her ikisi de toplumu kontrol etme girişimlerinde bilgi yayma savaşında baskın roller oynayan İslamcılar 
ve liberaller arasındaki karmaşık güç dinamiğini tanımlar. 
Mona Machrouh, Understanding the Different Outcomes of the Arab 
Uprisings A Comparison of Egypt and Tunisia, Master Thesis, 

Department of Comparative Politics University of Bergen, Spring 

2017. 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16012/Masterthesis.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 
Bu tez, Mısır ve Tunus'un 2011'deki Arap ayaklanmaları sonrasında neden farklı geçiş sonuçları 
yaşadığını analiz etmeye ve açıklamaya çalışıyor. Her iki ülke de benzer otoriter rejimlere sahip gibi 
görünse de, Tunus demokratik bir geçiş yaşarken Mısır otoriter bir rejime geri döndü. Tez, Mısır ve 
Tunus'un farklı sonuçlarına katkıda bulunabilecek yapısal ve aktör odaklı faktörleri açıklamak amacıyla 
yeni kurumsallık ve rasyonel seçim teorisinin çerçevesini uygulamaktadır. Bu bulmacayı araştırmak için 
tez şu araştırma sorusuna dayanmaktadır: “Tunus’ta sonuç neden farlı oldu? 

 Mısır'daki ayaklanmaları takiben, her ikisi de benzer otoriter rejimlere sahip gibi görünmesine rağmen 
Tunus’taki demokratikleşmenin farklı sonuç vermesini teorik olarak ele alan tez üç farklı hipotez 
geliştirmiştir. İlk iki hipotez yeni kurumsal yaklaşımdan geliştirilmiştir ve yapısal açıklamalara 
odaklanır. Üçüncü hipotez rasyonel seçim yaklaşımından geliştirilmiştir ve aktör odaklı açıklamalara 
odaklanır. Hipotezleri incelemek için tez karşılaştırmalı tarihsel analiz ve süreç izleme stratejisini 

kullanmaktadır. Bulgular, Mısır ve Tunus'taki farklı sonuçların esas olarak devlet aygıtına göre ordunun 
etkisi altında olduğunu göstermektedir. Mısır'da, ordu ve devlet aygıtı birbirinden özerk değildi ve 
birlikte kaynaştı. Bu kurumlar arasında özerklik eksikliğinin bir sonucu olarak, demokratik bir geçiş 
imkansız hale geldi. Aksine, Tunus'ta askeri ve devlet aygıtı birbirinden özerkti ve karşılığında 
demokratik bir geçişi teşvik etti. Dolayısıyla, devlet aygıtı ile ordu arasındaki özerkliğin demokratik 
geçişleri destekleyen çok önemli bir faktör olduğu görülürken, bu kurumlar arasında özerklik eksikliği 
demokratik geçişleri bozmaktadır. 
Echevarría, C.A., García-Enríquez, J. The economic cost of the Arab 
Spring: the case of the Egyptian revolution. Empir Econ (2019).  

https://doi.org/10.1007/s00181-019-01684-7  

https://www.researchgate.net/publication/332237880_The_economic

_cost_of_the_Arab_Spring_the_case_of_the_Egyptian_revolution 
Bu makale, Arap Baharı ve sonraki devrimin Mısır'daki kişi başına reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Takip ettiğimiz tahmin prosedürü sentetik kontrol yöntemidir. 
2011-2017 döneminde Mısır gerçek üretiminin gözlemlenen evrimini sentetik Mısır ile karşılaştırdıktan 
sonra, tahminlerimiz (i) kişi başına reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın büyüme oranında% 12,04 (yıllık 
ortalama 1,56) %); (ii) kişi başına reel gayri safi yurtiçi hasılada 6279,7 dolar (yıllık ortalama 897,1 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16012/Masterthesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/16012/Masterthesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1007/s00181-019-01684-7
https://www.researchgate.net/publication/332237880_The_economic_cost_of_the_Arab_Spring_the_case_of_the_Egyptian_revolution
https://www.researchgate.net/publication/332237880_The_economic_cost_of_the_Arab_Spring_the_case_of_the_Egyptian_revolution
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dolar) birikmiş zarar; ve (iii) toplam reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da 582,5 milyar dolar (yıllık ortalama 
83,2 milyar dolar) birikmiş zarar. 
Jos´e L. Groizard, Mohanad Ismael&Mar´ia Santana, The economic 
consequences of political upheavals: the case of the Arab Spring and 
international tourism, April 26, 2016, pp. 1-26. 
https://www.researchgate.net/publication/301889240_The_economic_consequence

s_of_political_upheavals_the_case_of_the_Arab_Spring_and_international_touris

m 
Siyasi çalkantıların ekonomik kalkınma üzerinde olumsuz yansımaları var. Bu yazıda, 2011'de meydana 
gelen 'Arap Baharı' (AS) olarak bilinen büyük siyasi şokun uluslararası turistlerin gelişini nasıl 
etkilediğine dair kanıt sunuyoruz. Çok çeşitli gözlemlenen ve gözlemlenmeyen şoklarda ikili turizm 
talebini şartlandırdığımızda, dünyanın geri kalanından gelen turist akışlarının siyasi ayaklanma 
öncesinde ve sonrasında ne ölçüde değiştiğini belirlemek için turizm akışlarının yerçekimi modelini 
kullanıyoruz. Yabancı turistlerin "Arap Baharı" bölümleri yaşayan ülkelere seyahat etme talebinin 
keskin bir şekilde azaldığını ve AS'nin diğer hafifletici şokları büyüttüğünü görüyoruz. Ayrıca, iki farklı 
yayılma etkisinin, AS bölümleri yaşamamış olan ya da eğer öyleyse, küçük ölçekli ve diğer rakip 
ülkelerde ikame etkisi olmayan diğer Arap ülkelerine bulaşma olduğuna dair kanıtlar buluyoruz. Ayrıca, 
bu sonuçların ‘Arap Baharı’ndan sonra terörizmin yükselişinden kaynaklanmadığını görüyoruz. AS 
kaynaklı yıllık turizm kayıplarının GSYİH'da yıllık yüzde 0,5 ila 2,9 arasında azaldığını belirtiyoruz. 

Muhammad Syaroni Rofii, Dinamika Pasca Arab Spring, Jurnal 
Dinamika Global, vol. 4, no. 02 (2019),  pp.283-302. 
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-

global/article/view/135/109 

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global 
Suriye'de meydana gelen iç savaş, yirmi birinci yüzyılda insani bir trajedi göstermektedir.Bu çatışma 
başlangıçta demokratik geçişte bir dinamiğin parçasıydı, ancak uzun süreli bir iç savaşa dönüştü. Bu 
trajedinin nedeninin, büyük ülkeleri kapsayan bir vekil savaştan başka bir şey olmadığı sonucuna 
varılabilir. Bu araştırmada, Suriye'deki barışın başarısızlığının, Birleşmiş Milletler'deki Suriye kriziyle 
ilgili herhangi bir vetosu engellemek için etkilerini kullanan büyük güçlerin etkisinden ayrılmaz olduğu 
bulunmuştur. Her dış aktör, ulusal çıkarlarını ve gündemlerini korumaya çalışır, aynı zamanda evrensel 
değerleri azaltır. Suriye'de bir yandan Rusya, diğer yandan ABD'yi içeren çatışma. Her iki ülkenin de 
Suriye'deki rejim değişikliğine yönelik farklı planları var ve bu da çağdaş dünyada vekâlet savaşının 
diğer boyutlarına yol açıyor. Bu makale Suriye'deki vekâlet savaşı modelini ve bölgenin istikrarı 
üzerindeki etkisini araştırmaya çalıştı. 
Sidani, Y. and Sidani, Y. (2019), "Why the Arab Spring?", A Spring 

Aborted, Emerald Publishing Limited, pp. 29-63.  

https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191002  
Otoriterlik Arap Dünyasında Kadın Haklarını Nasıl İhlal Ediyor. Arap Baharı ayaklanmaları cinsiyetle 
ilgili değildi; bunlar herkes için hak talep eden ayaklanmalardı. Yine de, kadınların kendilerini 
duyurabilmeleri için nadir bir fırsat sundular. Ve bu devrimci protestoların en unutulmaz ve kalıcı 
liderlerinden biri olarak, kadın aktivistler özellikle birçok rejim tarafından hedef alındı. 
Sidani, Y. and Sidani, Y. (2019), "Feminism and the Arab Spring", A 

Spring Aborted, Emerald Publishing Limited, pp. 95-128.  

https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191004  
Arap Baharı ayaklanmaları cinsiyetle ilgili değildi; bunlar herkes için hak talep eden ayaklanmalardı. 
Yine de, kadınların kendilerini duyurabilmeleri için nadir bir fırsat sundular. Ve bu devrimci 
protestoların en unutulmaz ve kalıcı liderlerinden biri olarak, kadın aktivistler özellikle birçok rejim 
tarafından hedef alındı. Vazgeçilen Bir Baharda: Otoriterlik Arap Dünyasında Kadın Haklarını Nasıl 
İhlal Ediyor? Sudan, Mısır, Suriye, Yemen ve Tunus'taki protestoların analizi de dahil olmak üzere 
Sidani, protestoların amaçlarına ve getirdiği değişikliklerin yönetişim yapılarını bozacak kadar derin 

https://www.researchgate.net/publication/301889240_The_economic_consequences_of_political_upheavals_the_case_of_the_Arab_Spring_and_international_tourism
https://www.researchgate.net/publication/301889240_The_economic_consequences_of_political_upheavals_the_case_of_the_Arab_Spring_and_international_tourism
https://www.researchgate.net/publication/301889240_The_economic_consequences_of_political_upheavals_the_case_of_the_Arab_Spring_and_international_tourism
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2168934213_Muhammad_Syaroni_Rofii
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/135/109
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/135/109
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global
https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191002
https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191004
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olup olmadığını değerlendiren etkisine bakıyor. Sonunda Sidani, Arap Baharı'nın nasıl kaçırıldığını 
araştırıyor. Arap Baharı'nı şekillendiren müttefikler arasındaki derin bölünmelerden saf güç ve vahşete 
kadar Sidani, Bahar'ın dağılmasının nedenlerini analiz eder. 
Yusuf Sidani (2019), "“Arab Spring” or “Arab Autumn”?", A Spring 
Aborted, Emerald Publishing Limited, London 2019, 208pp.  

https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191005 
Arap Baharı ayaklanmaları cinsiyetle ilgili değildi; bunlar herkes için hak talep eden ayaklanmalardı. 
Yine de, kadınların kendilerini duyurabilmeleri için nadir bir fırsat sundular. Ve bu devrimci 
protestoların en unutulmaz ve kalıcı liderlerinden biri olarak, kadın aktivistler özellikle birçok rejim 
tarafından hedef alındı. Vazgeçilen Bir Baharda: Otoriterlik Arap Dünyasında Kadın Haklarını Nasıl 
İhlal Ediyor? Sudan, Mısır, Suriye, Yemen ve Tunus'taki protestoların analizi de dahil olmak üzere 
Sidani, protestoların amaçlarına ve getirdiği değişikliklerin yönetişim yapılarını bozacak kadar derin 
olup olmadığını değerlendiren etkisine bakıyor. Sonunda Sidani, Arap Baharı'nın nasıl kaçırıldığını 
araştırıyor. Arap Baharı'nı şekillendiren müttefikler arasındaki derin bölünmelerden saf güç ve vahşete 
kadar Sidani, Bahar'ın dağılmasının nedenlerini analiz eder. 

94. Alduhaim, Asmaa. The Enigma of the Arab Spring and its Autumn. In: 
Journal of Social and Political Sciences, vol. 2, no. 3, (2019), pp. 630-635. 

https://www.researchgate.net/publication/335277252_The_Enigma_of_the_Arab_

Spring_and_its_Autumn 
Birkaç yıl önce, Arap bölgesinin coğrafi bölgesi, birçok ülkenin rejime karşı protesto gösterdiği ve 
siyasi reform talep ettiği önemli bir değişikliğe tanık oldu. Bu harekete atıfta bulunmak için kullanılan 
çok çeşitli isimler arasında 'Facebook Devrimi' ve 'Gençlik Devrimi' vardı, ancak belki de en popüler ve 
yaygın olarak kullanılan 'Arap Baharı'. Bu makale ‘Arap Baharı terimini ve popülaritesinin ardındaki 
nedenleri açıklamaya başlar. Bunu Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Suriye'den başlayarak Arap Baharı 
ana olayları kısaca açıklıyor. Bu ayaklanmaların arkasındaki çeşitli nedenleri açıklığa ek olarak. Arap 
Baharı'nın sürekli eleştirisini ve birçoğunun başarısızlık olarak etiketlemesinin nedenlerini anlamaya 
çalışmak için, makale devrimlerin sonucunu etkilemiş olabilecek ÜÇ temel neden ve barışçıl bir güç 
geçişinin eksikliği, müdahale ve özgür irade yokluğu. Belki de bunlar Arap Baharının esas olarak kanlı 
bir Arap Sonbahar drenajı ve umudunu kaybetmesinin nedenleridir. 

Doha Mustafa, Arap Baharı Başkaldırıları: Devrimci Motifler ve 
Teorik Açıklamalar, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 
2011, ss. 41 – 62. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/1548/19013 
Arap dünyası üzerine olan otoriterizm ve demokratikleşme literatürü, Arap ayaklanmalarını tahmin 
edecek ve açıklayabilecek siyasi akıldan mahrumdur. Bu makalede Ortadoğu demokratikleşmesi ve 
otoriterizmi üzerine yazılanlar üzerinden bir literatür kritiği yaparak ve üçüncü kuşağın devrimlerin 
sebepleri üzerine görüşleri üzerinden Arap ayaklanmalarının teorik izahatını yapacağım. Teorik tezler 
State Fragility ve Transformation Index'den 8 Arap ülkesi (Mısır, Tunus, Suriye, Bahreyn, Ürdün, 
Libya, Yemen, Cezayir) için alınan ampirik bulgulardan desteklenmektir. Bu makale söz konusu 
ülkelerdeki devrim modellerinin farklarını, bunun nasıl teorik bir dil ile açıklanabileceğini ve bu eş 
zamanlı büyük değişimlerin bölgede nasıl bir yeni siyasi harita çizebileceğini anlatmayı 
amaçlamaktadır. Arap ayaklanmaları üzerine teorik tartışmalar ve mevcut ampirik bulgular üzerinden 
bu makalede devrimlerin cebir, ekonomik zorluklar ve devletin siyasi yapısından ziyade seçkin sınıfın 
dayanışması, silahlı güçlerin özerkliği, milli birlik ve bölge jeopolitiğine karşın ortaya çıktığı 
savunulmaktadır. 
Maya Bhardwaj, Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From 

Revolution to Civil War,  pp. 76-97. 
2011'deki “Arap Baharı” ayaklanmaları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çok çeşitli sosyal hareketleri ve 
rejim değişikliğini tetikledi. Birbiriyle bağlantılı olsa da, her ulustaki ayaklanmalar farklı biçimler aldı 
ve çeşitli etkilere ulaştı. Bu makale, ayaklanmalar, devrim ve iç savaş arasındaki ayrımları ve 
etkileşimleri ortaya çıkarmak amacıyla Muammer Kaddafi ve Suriye'de Beşar Esad'ın yönetimi 
altındaki Libya'daki çatışmanın gelişmesine odaklanmaktadır. Araştırmam ilk olarak uzun süredir 

https://doi.org/10.1108/978-1-78756-663-720191005
https://www.researchgate.net/publication/335277252_The_Enigma_of_the_Arab_Spring_and_its_Autumn
https://www.researchgate.net/publication/335277252_The_Enigma_of_the_Arab_Spring_and_its_Autumn
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/1548/19013
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devam eden bilimsel tartışmalardan iç savaşın kavramsal bir tanımını standardize ediyor. İç savaşın 
varlığı veya yokluğu, iç savaş davalarından ve geçmiş iç incelemelerden alınan beş spesifik bağımsız 
değişkenle ilişkili olarak incelenir: hükümet rejiminin doğası, çatışmanın ülkeliği, karşıt tarafların 
militarizasyonu, uluslararası etki ve bölgesel oyuncular. Mill’in yöntemlerini ve alan raporları, medya 
brifingleri ve politik söylemlerin nitel analizini kullanarak, bu bağımsız değişkenlerin her birinin tam 
varlığının Libya davasındaki iç savaşı oluşturduğunu görüyorum. Suriye örneğinde, beş bağımsız 
değişkenin eksik olması, tam teşekküllü iç savaşı engellemiştir. Araştırma böylece iç savaşı neyin 
oluşturduğunun daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve Arap Baharı hareketleri geliştikçe 
çatışma analizi için bir çerçeve sağlar. 
Popular Contention, Regime, and Transition: The Arab Revolts in 
Comparative Global Perspective, ed. Eitan Y. Alimi, Avraham Sela, 

Mario Sznajder, Oxford 2016, 367pp. 
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190203573.001.

0001/acprof-9780190203573 
Bu kitap, son Arap isyanlarını karşılaştırmalı küresel perspektife, daha geniş bir sonuca vesile olarak 
koyuyor: benzerliklerin üstesinden gelmek ve demokratik ve otoriter benzeri rejimler arasında 
paralellikler çizmek. Otoriter ortamlardaki çekişmenin liberal demokratik olanlardan çekişme tarzının 
farklı olmasına rağmen, ayni şekilde farklı olmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Teleolojik olarak 
normatif bir yaklaşımdan bilinçli olarak kaçınmak ve her davanın özelliklerine saygı göstermek ve 
bunlara dikkat etmekle birlikte, bu cilde katkıda bulunanlar, yakın zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) isyanlarının MENA dışı isyanlarla karşılaştırmalı bakış açısını genişletiyor. Çoğunlukla temel 
koşullar ve sonuçlardaki benzerliklere dayanmaktadır ve MENA ülkeleriyle sınırlıdır. MENA ülkelerine 
monolitik davranmak ve onları “Arap Baharı” terimi gibi özümsemek yerine, hoşnutsuzluk veya 

“gümüş kurşun” benzeri faktörlerin kaynaklarını belirlemek isteyen kitap, tartışmalı siyasetin 
dinamiklerine odaklandıkları gibi popüler çekişme, rejim ve geçiş arasındaki karmaşık, koşullu ve 
belirsiz ilişkiye uygulanır. Dünyanın diğer bölgelerindeki çekişme döngülerinin bize Arap dünyasındaki 
isyanlar hakkında ne söyleyebileceğini ve Arap dünyasındaki çekişme döngülerinin tartışmalı siyaset 
hakkında bize neler söyleyebileceğini soran kitap, üretken ve yararlı bir dengeyi koruyor. 
Ramazan Erdağ, Libya in the Arab Spring, From Revolation to 
İnsecurity, Palgrave Macmillan, Eskişehir 2017. 
https://play.google.com/books/reader?id=fq53DgAAQBAJ&hl=tr&pg=GBS.PA1  
Giriş, kitabın ana hatlarını, amacını, kapsamını, teorik ve metodolojik çerçevesini sunar. Bu bölüm 
kitabın genel amacı, okuyucuların ilk beklentileri ve Libya ile ilgili gözlemlere odaklanmaktadır. Bu 
bölüm Orta Doğu güvenlik kompleksinde Mağrebi ülkelerinin artan önemini ortaya koymaktadır. Daha 
sonra Mağrip (Tunus'ta) Arap Baharını neden tetiklediğini araştırıyor? Arap Baharı'nın Libya'daki 
etkileri nelerdir? Bu bölüm bölgesel güvenlik kompleksi teorisinin Arap Baharı öncesi ve sonrası 
Libya'daki oluşumları ve politikaları analiz etmek için en iyi teorik çerçeve olduğunu savunmaktadır. 

Turki, H., Ben Aouicha, M. & Hadj Taieb, M., Discussing Arab 
Spring’s effect on scientific productivity and research performance in 
Arab countries, Scientometrics, vol. 120, no. 1, July 2019, pp. 337–
339.  

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03127-7  
https://link.springer.com/journal/11192/120/1 

Bu araştırma mektubu, Arap Baharı'nın Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus, Lübnan ve Cezayir gibi birçok 
Arap ülkesinin araştırma performansındaki varyasyonların 
arkasındaki sosyopolitik olmayan faktörleri belirleyerek araştırma 
verimliliğindeki ve Arap ülkelerinin etkisindeki değişiklikleri 

https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190203573.001.0001/acprof-9780190203573
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190203573.001.0001/acprof-9780190203573
https://play.google.com/books/reader?id=fq53DgAAQBAJ&hl=tr&pg=GBS.PA1
https://doi.org/10.1007/s11192-019-03127-7
https://link.springer.com/journal/11192/120/1
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açıklayıp açıklamadığını tartışıyor.  
https://link.springer.com/search?query=Arab+Spring (Arama motoru olarak 

kullanıldığında Arap Baharı hakkında 17950 bölüm, 6505 makale olmak üzere 
25.000 den fazla esere ulaşılabilir) 
Özdamar, Özgür, B. Toygar Halistoprak and İ. Erkam Sula, “From 
Good Neighbor to Model: Turkey’s Changing Roles in the Middle 
East in the Aftermath of the Arab Spring”, Uluslararası İlişkiler, vol. 

11, no: 42 (Summer 2014), p. 93-113. 

http://ozgur.bilkent.edu.tr/download/16From%20Good%20Neighbor

%20to%20Model.pdf 
Son dönemde yaşanan Arap ayaklanmaları bölgenin birçok aktörünü Ortadoğu politikalarını gözden 
geçirmeye zorlamıştır. Devletlerin dış politikalarının yönetici elitlerin dış politika rol tasavvurları 
tarafından şekillendirildiği varsayımına dayanan rol kuramı, aktörlerin dış politika davranışlarındaki 
değişimleri açıklamak için uygun bir çerçeve sunmaktadır. Bu makale, 2010’da başlayan Arap 
ayaklanmalarının öncesi ve sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde kullanılan Türk dış 
politikası rollerinin analizini yapmaktadır. Bu çalışma Türkiye’nin Arap ayaklanmaları sonrasında 
bölgede yumuşak güç üzerine kurulu rollere olan vurgusunu değiştirip, materyal kapasite gerektiren 
daha sert rolleri ön plana çıkardığını iddia etmektedir. Çalışmanın son bölümünde uluslararası politika 

kuramları üzerinden bu değişimin ne anlama geldiği tartışılmaktadır. 
Nicole Reed, The Influence of Social Media in Egypt during The 

Arab Spring, Master of Arts in Service, Leadership, and Management,  
Capstone Collection, Winter 12-13, Vermont Usa 2016, pp. 1-48. 

https://digitalcollections.sit.edu/capstones/2944  
Son 10 yılda sosyal medya, iletişim kurmanın, haberleri takip etmenin, resim yayınlamanın ve markalar 
için pazarlama yapmanın bir yolu haline geldi. Facebook ve Twitter'ı içeren platformlar büyümeye 
devam ediyor ve bu da onları tüm dünyada ideal bir iletişim yolu haline getiriyor. 2010'da Arap 
Baharı'nda olanların, internete erişimi olan ve bu nedenle sosyal medya manzaralarına kaydolduğu daha 
fazla insan tarafından şekillendirildiği ve etkilendiği iddia edildi. Bir adamın eylemi kargaşaya, siyasi 
devrilmeye ve Mısır gibi bazı durumlarda bir devrim yaratan bir bölgeyi gönderdi. Bu yazıda, Arap 
Baharı sırasında sosyal medyanın Mısır'daki etkisini araştırdım. Arap Baharı'na yol açan olayları ve 
bunların sosyal medya ve Mısır Devrimi tarafından nasıl şekillendirildiğini inceledim, bazılarının 
Facebook Devrimi olduğunu iddia ettim. Araştırma, çevrimiçi bir Facebook anketine dayanarak 

gerçekleştirildi. Sosyal medyanın protestolar ve gösteriler planlamak için kullanılmasına rağmen, 
birincil etkinin ülke dışındaki insanlar için farkındalık yarattığını buldum. 
Alex Comninos, Twitter revolutions and cyber crackdowns User-
generated content and social networking in the Arab spring and 
beyond, Np: Association for Progressive Communications (APC) 

June 2011. 
https://www.apc.org/sites/default/files/AlexComninos_MobileInternet.pdf   
Mobil internetteki bir serinin parçası olan bu sayı makalesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) 
son protesto ve ayaklanmalarda kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ve sosyal ağ web 
sitelerinin (örneğin Facebook ve Twitter) kullanımını araştırıyor. Arap baharı olarak adlandırıldı. 
Çalışma, bu protestolara ve ayaklanmalara "Twitter devrimleri" veya "Facebook devrimleri" olarak 
adlandırılabilecekleri araştırıyor ve sosyal ağlar üzerinden dağıtılan UGC'nin Arap baharında oynadığı 
rolü araştırıyor. Protestocular tarafından iletişim ve koordinasyon için etkili araçlar olmasının yanı sıra, 
UGC ve sosyal ağlar da protestocuları yıkmak için hükümetler tarafından bu protestolara yanıt olarak 
kullanılmıştır. İçerik ve sosyal ağ platformları, protestocular ve hükümetler arasında protestocular 
lehine dengelenmesi zorunlu olmayan tartışma alanları olarak bulunmuştur. Sosyal ağlar ve UGC, 
gözetim araçları olarak kullanılabilir ve protestocuları ve içerik reaktörlerini izlemek ve bulmak için 

https://link.springer.com/search?query=Arab+Spring
http://ozgur.bilkent.edu.tr/download/16From%20Good%20Neighbor%20to%20Model.pdf
http://ozgur.bilkent.edu.tr/download/16From%20Good%20Neighbor%20to%20Model.pdf
https://digitalcollections.sit.edu/capstones/2944
https://www.apc.org/sites/default/files/AlexComninos_MobileInternet.pdf
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kullanılmıştır. Arap baharından öğrenilen dersler ve 2011 yılında sosyal ağlar ve kullanıcı tarafından 
oluşturulan içerikler ile ilgili olaylar genel bakışta yansıtılmıştır. Bunlar arasında gizlilik ve gözetim 
sorunları, UGC'nin güvenilirliği ve doğruluğu ile savunuculuk için Twitter ve Facebook'un güçlü ve 
zayıf yanları, hizmet şartlarının etkileri ve içerik platformlarında çığlık ve astroturfun giderek daha 
endişe verici uygulamaları yer alıyor. . Baskıcı rejimlerle karşı karşıya olan protestocular ve eylemciler 

tarafından sosyal ağların güvenli ve bilinçli kullanımına ilişkin öneriler sunulmaktadır. 
Andrea Ansani Vittorio Daniele,   About a revolution. The economic 

motivations of the Arab Spring, International Journal of 

Development and Conflict, Vol. 3(3), 2012, pp.1-29. 

http://www.vittoriodaniele.info/wp-

content/uploads/2011/12/ArabSpring.pdf 
Bu makale Arap Baharı'nın ekonomik motivasyonlarını gözden geçiriyor. Arap ayaklanmaları ile 2007 
yılında başlayan küresel ekonomik kriz arasındaki olası ilişkileri inceledikten sonra, analiz Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerini karakterize eden, demografik yapıları, derin sosyal eşitsizlikleri ve 

eğitim düzeyleri arasındaki tutarsızlık gibi bazı yapısal yönlere odaklanmaktadır. Özellikle gençlik ve 
genç nüfuslara verilen medeni ve siyasi haklar. Gençlik demografisi, yüksek işsizlik oranları ve yüksek 
eğitim düzeylerinin birleşimi, temsilci olmayan bir politik sistemle birleştiğinde, toplumsal huzursuzluk 
olasılığını arttırmaktadır. 
Cilja Harders, Christoph J. König, Mobilization, Repression, and 
Coalitions: Understanding the Dynamics of the Arab Spring, 

Discussion Paper, February 2013, pp.1-40. 

https://www.polsoz.fu-

berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-

orient/publikation/working_papers/dp_06/DP_06_Harders_Koenig.p

df 
Bu yazıda, Mısır, Bahreyn, Tunus, Libya, Suriye ve Yemen'deki 2011 kitlesel seferberliklerinin nasıl 
gerçekleşebileceği ve bazı durumlarda nasıl sürdürülebileceği, diğerlerinde nasıl sürdürüleceği 
bulmacasıyla başlıyoruz. Arap ayaklanmalarının birçok açıklamasında vurgulanan, devam eden siyasi, 
sosyal ve ekonomik krizlerin neden olduğu Arap toplumlarının şikayetleri, on yıldan uzun bir süredir 
bilinmektedir. Bu “eski krizlerin” “yeni protestolar” dalgasını açıklayamayacağına ve rejim istikrarı 
veya siyasi fırsat yapılarındaki değişikliklere odaklanan yapısalcı yaklaşımların bu büyük olayları 
yeterince açıklayamayacağına inanıyoruz. Oldukça istikrarlı siyasi fırsat yapıları ışığında, belirli 
aktörlerin ve seçimlerinin bulmacanın cevabını sağladığını savunuyoruz. 2011 ilkbaharından bu yana 
gözlemlenen seferberlik dereceleri, yörüngeleri ve sonuçlarındaki değişimleri hesaba katmak için çok 
önemlidirler. otoriter bağlamlarda kitlesel seferberliğin başarısını veya başarısızlığını anlamak. Mısır ve 
Bahreyn'in oldukça farklı vakalarına dayanarak, anti-koalisyon koalisyonları tarafından harekete 
geçirilen benzer çatışma dinamiklerinin farklı şekilde nasıl oynayabileceğini gösteriyoruz. Hem 
protestoyu şiddetle bastırmanın hem de rejim karşıtı aktivistlerin protestoları bazen geri tepmeyi 
tırmandırma seçiminin olduğunu iddia ediyoruz. Devrimci yörüngelerin olasılıkları büyük ölçüde bu tür 
istenmeyen etkilerden kaynaklanır. Durumsal etkileşim dinamiklerini önerilen analitik odağımız ve 

kavramlarımızla yakından takip ederek, ampirik araştırma, ilgili kitle mobilizasyonu bölümlerinin 
sonuçları için çok önemli olan bu olasılıkların bazılarını açıklayabilir. 
Kurt Weyland, The Arab Spring: Why the Surprising Similarities 

with the Revolutionary Wave of 1848?, Perspectives on Politics, vol. 

10, no. 4,December 2012, pp. 917-934. 
https://doi.org/10.1017/S1537592712002873 
Önde gelen akademisyenler 2011 Arap Baharı ile 1848'in “devrimleri” arasında önemli benzerlikleri 
vurguladılar: Her iki çekişme dalgası da tüm bölgelerde dramatik bir hızla süpürüldü, ancak siyasi 
liberalizm ve demokrasiye doğru oldukça sınırlı ilerlemeler sağladı. Bu çarpıcı paralelliklerin 
açıklanmasına yardımcı olan nedensel mekanizmaları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Son 1848 

http://www.vittoriodaniele.info/wp-content/uploads/2011/12/ArabSpring.pdf
http://www.vittoriodaniele.info/wp-content/uploads/2011/12/ArabSpring.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/working_papers/dp_06/DP_06_Harders_Koenig.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/working_papers/dp_06/DP_06_Harders_Koenig.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/working_papers/dp_06/DP_06_Harders_Koenig.pdf
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/working_papers/dp_06/DP_06_Harders_Koenig.pdf
https://doi.org/10.1017/S1537592712002873
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analizimden yola çıkarak, tartışmanın çok hızlı yayıldığını iddia ediyorum, çünkü çok çeşitli ülkelerdeki 
birçok insan Tunus'un diktatörünün çöküşünden döküntü çıkarımları çekti. Psikologların belgelediği 
bilişsel sezgisel tarama uygulayarak, Tunus'un başarısının önemini abarttılar, kendi ülkelerindeki politik 
durumla benzerliklerini abarttılar ve kendi otokratlarına başarıyla meydan okuyabilecekleri sonucuna 
atladılar. Bu yağış aslında daha az elverişli olan birçok ortamda protestolara yol açtı; bu nedenle 
problemler bol oldu. Bilişsel kısayollar böyle devam etti, çünkü Arap toplumları zayıf bir şekilde 
örgütlendi ve bastırıldı ve böylece ortak insanların yetkili ipuçları alabileceği liderlerden yoksundu. 

Emülatif çekişme içinde bulunup bulunmama kararı, sınırlı bilgi erişimi ve az deneyim nedeniyle - 

bilişsel sezgisel tarama tarafından önerilen basit çıkarımlara özellikle duyarlı olan sıradan vatandaşlara 
düştü. 
Julia McQuaid, Alexander Thurston, Pamela Faber, David 

Knoll&Jacob Stoil, The Same, Yet Different: United States and Gulf 
State Interests in the Post-Arab Spring Maghreb, February 2017, pp. 

1-56. 

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DOP-2016-U-014233-

1Rev.pdf 
2010-2011 Arap Baharı, Kuzey Afrika’nın Fas, Cezayir, Tunus ve Libya’dan oluşan Mağrip bölgesinde 
kargaşaya neden oldu. Bu kargaşa, ABD ve Körfez Arap ülkeleri - özellikle Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Katar dahil olmak üzere küresel olarak Mağrip'in önemini artırdı. Körfez Arap 
ülkelerinin Mağrip'e artan katılımı, Arap dünyasının iç politikalarındaki değişimlerin sonucudur. 

Mağrip'te ABD ve Körfez devletinin çıkarları, tüm oyuncuların istikrar istediği ölçüde örtüşüyor, ancak 
her devletin istikrarın ne anlama geldiğine dair kendi tanımı var. ABD ve Körfez devletlerinin hepsi Fas 
ve Cezayir rejimlerini destekliyor, ancak Körfez içi rekabet, farklı Gulfbacked vekil güçlerinin o 
ülkenin iç savaşını şiddetlendirdiği Libya'yı istikrarsızlaştırmaya yardımcı oluyor. İleride, Birleşik 
Devletler ve Körfez ülkeleri çıkarlarının birleştiği alanları (ör. Tunus siyasetini istikrara kavuşturmak, 
terörizmle mücadele etmek ve kalkınmayı teşvik etmek) ve aynı zamanda özellikle Libya'da ayrıştıkları 
alanları bulabilirler. 
The Gulf States and the Arab Uprisings, ed. Ana Echagüe, FRİDE, 
Spain 2013, 95 PP. 

https://www.files.ethz.ch/isn/166184/The_Gulf_States_and_the_Ara

b_Uprisings.pdf  
Bu kitap, Arap isyanlarının Körfez Devletleri için hem jeopolitik hem de yerel anlamda etkilerini ve 

bunların Avrupa ve bölge arasındaki ilişkiler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Editöre göre, bu kitap bu 
eğilimlerin nasıl gelişeceğini sorguluyor, oyundaki öngörülemeyen değişkenlerin sayısını vurguluyor ve 
AB politikasında Körfez'e karşı dikkat ve denge ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 
Valentina Kostadinova, Gulf Arab Countries’ Foreign and Security 
Policies Post-Arab Uprisings: Toward Greater Regional 
Independence of the Middle East, Grm Papers, August 2015. 
https://www.files.ethz.ch/isn/194096/GRM_Valentina_paper_2772.pdf 
Bu makale Ortadoğu'daki değişen yapısal gerçekleri ve bölgedeki bazı önemli oyuncuların Arap 
ayaklanmaları bağlamındaki göreceli önemini incelemiştir. Bir oyuncunun dış politika ve güvenlik 
politikası yeteneklerini belirleyen ana güç yönlerine baktı. Mevcut siyasi analiz tartışmalarına 
dayanarak, ajans merkezli bir iktidar kavramsallaştırmasını benimsedi. Bununla birlikte, analiz için daha 
önce güç tatbikatının alıcıları olan ve böylece Körfez Arap ülkeleri gibi Orta Doğu aktörlerinin 
deneyimlerine odaklanan yeni bir bakış açısı önermiştir. Ana bulgu, I. Dünya Savaşı sonrası bölgesel 
yeteneklerin aksine, bugün Orta Doğu'nun çok daha bağımsız olduğu ve bu da bölgesel ajans duygusunu 
düzeltmeye katkıda bulunabileceğidir. Çeşitli iktidar yönlerinin ayrıntılı bir ayrıntısına dayanan 
tartışma, I. Dünya Savaşı sonrası yerleşim sırasında ve 2011 Arap ayaklanmalarının tetiklediği 
süreçlerin yönetiminde Batı ve Orta Doğu aktörleri tarafından nasıl konuşlandırıldıklarını gösterdi. 20. 
yüzyılın başlarında Orta Doğu kaderini belirleyemese de, bugün yerel aktörler ortaya çıkan yeni 
bölgesel düzende kilit bir rol oynamıştır. Yerel halk protesto hareketlerine öncülük etti, mevcut düzeni 

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DOP-2016-U-014233-1Rev.pdf
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DOP-2016-U-014233-1Rev.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/166184/The_Gulf_States_and_the_Arab_Uprisings.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/166184/The_Gulf_States_and_the_Arab_Uprisings.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/194096/GRM_Valentina_paper_2772.pdf
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devirme çabalarına milyonlarca insanı örgütledi ve katıldı. Ayrıca, Körfez Arap ülkeleri gibi yerli 
oyuncular, yerdeki belirli sonuçları etkilemede çok önemli katkılarda bulundular. İlgili karmaşık ve 
akıcı süreçler göz önüne alındığında, aktörlerin çıkarları ve düşünceleri çoktur, bu da kesişen ve aynı 
zamanda sürekli politikalara yol açar. Nihai sonucu belirleyecek olan temel mesele, yerel güçlerin halk 
desteğini çekmeyi başaracağıdır. Bu konuda, hem Batılı aktörler hem de Körfez Arap ülkeleri önemli 
sınırlamalarla karşı karşıya olsa da, ikincisinin şu anda bazı önemli sert ve yumuşak güç avantajları var. 
Ancak, Körfez Arap ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel aktörlerin dış ve güvenlik politikaları 
mevcut eksikliklerini gidermeye odaklanmalıdır. Bu, mevcut güçlü yönleri en üst düzeye çıkarmak ve 
Orta Doğu bağımsızlığını korumak ve daha da güçlendirmek için mevcut fırsatları geliştirmelerini 
sağlayacaktır. 
Oded Eran, The West Responds to the Arab Spring, Strategic 
Assessment, Volume: 14, No. 2, July 2011, pp.15-28. 

https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/fe-

1355942200.pdf 
2011'in “Arap baharı” olarak bilinen olayları, Orta Doğu'da, yaşananların ölçeğinde bir değişim yaratma 
potansiyeline sahiptir. Sovyetler Birliği ve uydu rejimlerinin çöküşünün ardından Doğu Avrupa. İyimser 
bir bakış açısı, bir Huntingtonian “medeniyetler çatışması” nı önleyecek bir süreç öngörüyor. 2011'de ve 
2009'da Tahran'da çeşitli Arap başkentlerinde gösterilere katılan kitleler, insan hakları, siyasi haklar, 
rejim şeffaflığı ve sosyo-ekonomik zorluklarla ilgili hayal kırıklıklarını açıkça ortaya koydu. 
Taleplerinin yerine getirilmesi, büyük fonlara bağlı iddialı, çok yıllı bir gündem gerektirir. Gerçekten 
de, uluslararası finansal ve ekonomik kurumların, sanayileşmiş ulusların ve petrol ve gaz üreten 
devletlerin (özellikle Ortadoğu'daki devletlerin) kitlesel seferberliği olmaksızın, Arap baharının devam 
eden bir süreçte kullanılmasının mümkün olacağından şüphelidir. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından yirmi 
yıldan fazla bir süre sonra, bugün Doğu Avrupa'da olanlara benzer bir sonuç elde etmek. 
Mohd Irwan Syazli Saidin, Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root 
Causes of the Tunisian Jasmine Revolution and Egyptian January 25, 

Revolution, International Journal of Islamic Thought, Vol. 13, (June) 

2018, pp. 69-80. 

http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2018/06/IJIT-Vol-13-

June-2018_7_69-79.pdf 
Bu makalede, 2010-2011 Tunus ve Mısır devrimleri, ayaklanmaların arka planına, olayların zaman 
çizelgesine ve devrimlerin nedenlerine özel önem verilerek gözden geçirilmektedir. Bu çalışmanın odak 
noktası Tunus ve Mısır'daki devrimleri ateşleyen faktörleri incelemektir. İkincil kaynakları ağırlıklı 
olarak yayınlanmış raporlar ve dergi makaleleri aracılığıyla inceleyerek, Tunus ve Mısır'daki 
ayaklanmaların 2011 Arap Baharı etkinliğine ışık tutmanın yanı sıra nasıl geliştiğini de vurgulayacak. 
İktisadi kalkınma, siyasi meşruiyet, sosyal demografi, İslamcılık ve yeni sosyal medyanın ilerlemesi 
olmak üzere beş ana tema altında bir dizi faktör seçilmiştir. Tüm bu faktörler, Ben Ali ve Hüsnü 
Mübarek rejiminin çöküşüne yol açan bu popüler ayaklanmaların nedenlerine büyük ölçüde katkıda 
bulunmuştur. Bu faktörler arasında Tunus ve Mısır'daki devrimlerin başarılı olmasını sağlayan yeni 
sosyal medyanın rolü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yeni bir siyasi protesto platformu olarak kabul 

edildi. 

Hannibal Travis, Wargaming the “Arab Spring”: Predicting Likely 
Outcomes and Planning U.N. Responses, Cornell International Law 
Journal, vol. 46, 2013, pp.75-142. 

https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Travis-

final.pdf  
Post-otoriter geçişler için birçok model var; bazıları çok ilham verici değil. Orta Avrupa, Japonya veya 
Güney Kore'de olduğu gibi her mutlu son için Rusya, Irak, Pakistan, Somali, Güney Afrika, Kolombiya 

veya Meksika'da olduğu gibi bir hikaye olabilir: iç savaş, yaygın suç, büyük yolsuzluk, ve/veya düşme 
sağlık standartları. Siyasi ve dinsel şiddetin yerel suçlularını mahkemede sorumlu tutmak söz konusu 

https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/fe-1355942200.pdf
https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/fe-1355942200.pdf
http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2018/06/IJIT-Vol-13-June-2018_7_69-79.pdf
http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2018/06/IJIT-Vol-13-June-2018_7_69-79.pdf
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Travis-final.pdf
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Travis-final.pdf
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olduğunda, birçok ülkenin kanunları yetersiz kaldı. Hagiografi ve badana sık sık okullarda ve medyada 
verilir. Bu tür propaganda için düzeltici esas, uluslararası ceza hukuku ve insan hakları sözleşmelerinin 
siyasi ve askeri liderlere eşit ve nesnel yorumlanması ve uygulanmasıdır. Zaman, sosyal medyanın 
yükselişinin ve Başkan Obama'nın özgürlüğe ve barışın nedenine olan bağlılığının, Birleşmiş Milletleri 
dünyayı kendi ciddi antlaşmalarına uymaya yönlendirmeye ikna edip etmeyeceğini anlatacak. 
Judith Tinnes, Bibliography: Terrorism Research Literature (Part 1), 
Perspectives on Terrorism, vol. 8, no. 1 (2014), pp.99-132. 
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/328/659 
Bu bibliyografya, dergi makaleleri, kitap bölümleri, kitaplar, düzenlenen ciltler, tezler, gri literatür, 
bibliyografya ve Terörizm Araştırmaları, alt disiplinleri (Kritik Terörizm Çalışmaları gibi), merkezi 
yaklaşımlar ve yöntemler gibi diğer kaynakları içermektedir. Son literatüre odaklanmakla birlikte, 
bibliyografya belirli bir zaman dilimi ile sınırlı değildir ve Ocak 2014 ortasına kadar olan yayınları 
kapsamaktadır. Ayrıca, aramayı genişletmek için tam metin ve referans erişim sistemleri kullanılmıştır. 
Judith Tinnes, Bibliography Arab Spring (Part 2), Perspectives on Terrorism, Vol. 

8, No. 3 (June 2014), pp. 92-125 URL: https://www.jstor.org/stable/26297175  
Bu takip bibliyografyasında, Arap Baharı / Uyanış / İsyanlar hakkındaki dergi makaleleri, kitap 
bölümleri, kitaplar, düzenlenen ciltler, tezler, gri literatür, bibliyografyalar ve diğer kaynaklar 
bulunmaktadır. Hızla değişen siyasi olaylara ayak uydurmak için seçim sürecinde daha yeni yayınlara 
öncelik verilmiştir. Bu literatür  Feldof Terörizm Çalışmaları'ndan 200'den fazla kaynak incelenerek 
elde edilmiştir. Ayrıca, aramayı genişletmek için tam metin ve referans erişim sistemleri kullanılmıştır. 
Africa And The Arab Spring: A New Era Of Democratic 

Expectations, Acss Specıal Report, A Publication Of The Africa 
Center For Strategic Studies, Africa Center for Strategic Studies 

Washington, D.C., November 2011, pp.1-72. 

https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASR01EN-

Africa-and-the-Arab-Spring-A-New-Era-of-Democratic-

Expectations.pdf 
2011'de Afrika’nın yönetişim ortamında çarpıcı değişiklikler yapıldı. Tunus, Mısır ve Libya'da eşi 
benzeri görülmemiş popüler gösteriler, Kuzey Afrika'da bir asırlık otokratik yönetimin devrilmesine yol 
açtı. Daha fazla siyasi özgürlük, ekonomik fırsat ve sistemik yolsuzluğun sona ermesini talep eden bu 
protestolar, Afrika genelinde derin bir yankı uyandırdı ve kıtada değişim çağrısına yol açtı. Zaten 
dünyanın diğer bölgelerinden daha demokratikleşen devletlere ev sahipliği yapan Arap Baharı'nın 
Afrika’nın demokratik yörüngesine mütevazı yankılarının bile küresel yönetişim normları, istikrarı ve 
gelişimi üzerinde etkileri olacaktır. Bu olayların akışkan doğasını kabul eden Afrika Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ACSS), Afrika Çalışma Grubu'nun demokrasi uzmanlarının Arap Baharı'nın 
Afrika demokrasisi için önemini değerlendirmelerini sağladı. Amaç, Arap Baharı'nın kıta üzerinde daha 
fazla siyasi değişim için ne kadar katalizör olacağını, bu değişikliğin dayanıklılığını, diğer itici güçlerin 
ve karşı ağırlıkların demokratikleşmeye olan etkisini ve Afrika demokrasisi için birleşik etkilerini 
değerlendirmekti. Bu analize dayanarak, Çalışma Grubu, Afrika'nın ve uluslararası aktörlerin Afrika'nın 
yeni doğmakta olan demokratik yapılarını güçlendirmek ve sürdürmek için gerekli olacak öncelikli 
eylemleri değerlendirdi. Bu görüşmelerden elde edilen görüşler, bu ACSS Özel Raporunu, Çalışma 
Grubu Başkanı Joseph Siegle tarafından damıtılmış ve esas olarak yazılmıştır. Çalışma Grubunun tüm 
üyeleri buradaki bulguları ve tavsiyeleri onaylamaktadır. 
Rorisang Lekalake, Beyond the Arab Spring: Will economic and 

security challenges further test Tunisia’s democracy?, Afrobarometer 
Policy Paper, no. 40, May 2017, pp.1-26. 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20pa

pers/ab_r6_policypaperno40_democratization_in_post_arab_spring_t

unisia.pdf 
Afrobarometre, 30'dan fazla Afrika ülkesinden sosyal bilimciler tarafından ortaklaşa üretilmektedir. 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/328/659
https://www.jstor.org/stable/26297175
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASR01EN-Africa-and-the-Arab-Spring-A-New-Era-of-Democratic-Expectations.pdf
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASR01EN-Africa-and-the-Arab-Spring-A-New-Era-of-Democratic-Expectations.pdf
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASR01EN-Africa-and-the-Arab-Spring-A-New-Era-of-Democratic-Expectations.pdf
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r6_policypaperno40_democratization_in_post_arab_spring_tunisia.pdf
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r6_policypaperno40_democratization_in_post_arab_spring_tunisia.pdf
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r6_policypaperno40_democratization_in_post_arab_spring_tunisia.pdf
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Koordinasyon, Gana'daki Demokratik Kalkınma Merkezi (CDD), Güney Afrika'daki Adalet ve Uzlaşma 
Enstitüsü (IJR), Kenya'daki Nairobi Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (IDS) ve Ampirik 
Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Benin Siyasi Ekonomi (IREEP). Michigan Eyalet 
Üniversitesi (MSU) ve Cape Town Üniversitesi (UCT) ağa teknik destek sağlar. Afrobarometre Tur 5 
ve 6 için temel destek, İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID), Mo Ibrahim Vakfı, İsveç 
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Dünya 
Bankası. Bağışlar Afrobarometre Projesinin Afrika vatandaşlarına seslenmesine yardımcı oluyor. 

Kurumsal fonları görüşmek için lütfen bir katkı yapmayı düşünün (www.afrobarometer.org adresinden) 
veya Aba Kittoe (akittoe@afrobarometer.org) ile iletişim kurun. 

Samıra F. Hassan, Social Media And The Arab Spring, The State 
University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements 

For the degree of Master of Arts Graduate Program in Liberal 

Studies, January 2015, pp.1-40. 

https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/46193/PDF/1/play/ 
2010'un sonlarında ve 2011 boyunca, Arap ülkeleri bir dizi büyük çaplı siyasi ayaklanma gördü. 
Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya türleri, şu anda Orta Doğu'da da yer alan 
ayaklanmaların ve devrimlerin bazılarının planlanması, hızlandırılması ve hatta hazırlanmasında önemli 
bir rol oynamıştır. Sosyal medya, Arap halkını uyandırmak ve daha fazla özgürlük ve bağımsızlık 
yönündeki baskıcı rejimlere karşı savaşmak için harekete geçirmek için etkili bir şekilde kullanıldı. Bu 
makale ayaklanmaların nedenini tartışacaktır. Ayrıca, devrimlerden önce sosyal medyanın 
Ortadoğu'daki rolü ve Arap Yayları olarak bilinen ayaklanmalar ve devrimler üzerindeki etkisi 
incelenecektir. 

Ammar Shamaileh, Spring Backwards: The Arab Spring as a Natural 

Experiment, November 1, 2016, pp.1-26. 

https://rubenson.org/wp-content/uploads/2016/11/Shamaileh2.pdf  
Arap Baharı bazı Arap ülkelerinde otoriter hükümetleri desteklemede bir artışa yol açabilir mi? Arap 
Baharı sırasındaki geleneksel devrimci yayılım tartışmaları, hoşnutsuzluk ve protesto ifadelerinin farklı 
eyaletlerde yayılıp yayılmadığına odaklanıyor. Bununla birlikte, bu tür tartışmalar, bazı politik 
bağlamlarda devrimci duyguların yayılması sonrasında hoşnutsuzluk ifadelerinde bir azalma ve tercih 
tahrifatında artış olması olasılığını ihmal etmektedir. Benzer özelliklere sahip devletlerde devrimci 
tutkunun yayılmasının, bireylerin bir devrime serbestçe bineceği algısını azalttığını ve böylece bir 
devrimin başarılı olabileceği algısını artırdığını iddia ediyorum. Bununla birlikte, başarılı bir devrimin 
gerçekleşme olasılığındaki bu algılanan artış, statükodan hoşnutsuzluk ifadelerini azaltabilir ve 
statükoyu değiştirmenin olumsuz bir alternatifinin tehdidinin yüksek olduğu durumlarda tercih 
tahrifatını artırabilir. Bunun nedeni, hangi alternatiflerin uygulanabilir olarak algılandığının 
kaymalarının tercihlerini ifade etmelerini şekillendirdiği bireylerin tercihlerinin stratejik iletişiminden 
kaynaklanmaktadır. Ampirik olarak, Sudan'dan Barometrenin ikinci dalgası sırasında iki farklı turda 
toplanan verilerin kısa ve ön analizini sunuyorum: Bunlardan birincisi Tunus'ta devrim ve ikincisi, 
Mısır'daki Mübarek rejiminin başarılı bir şekilde devrilmesi. Sosyal sermayenin bir ölçüsünü kullanarak 
serbest sürüş konusundaki inançları vekalet ediyorum ve Arap Baharı'nın sosyal sermayede önemli bir 
artışa yol açtığını görüyorum. Ayrıca, Arap Baharı başladıktan sonra ankete katılanlar arasında otoriter 
Sudan rejimi ve tercih tahrifatına verilen destek büyük ölçüde daha yüksekti. Bu ön sonuçlar, Arap 
Baharı'nın bazı bağlamlarda ortaya çıkan hoşnutsuzluğun artmasına yol açmış olsa da, diğerlerinde ters 
etkinin olabileceğini göstermektedir. 
Oliver Masetti, Two years of Arab Spring Where are we now? 

What’s next?, Current Issues Emerging Markets, January 25, 2013, 

pp.1-15. 

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

PROD/PROD0000000000451962/Two_years_of_Arab_Spring%3A_

Where_are_we_now%3F_What%E2%80%99s.pdf  

https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/46193/PDF/1/play/
https://rubenson.org/wp-content/uploads/2016/11/Shamaileh2.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000451962/Two_years_of_Arab_Spring%3A_Where_are_we_now%3F_What%E2%80%99s.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000451962/Two_years_of_Arab_Spring%3A_Where_are_we_now%3F_What%E2%80%99s.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000451962/Two_years_of_Arab_Spring%3A_Where_are_we_now%3F_What%E2%80%99s.pdf
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17 Aralık 2010'da sebze satıcısı Mohamed Bouazizi, Tunus kasabası Sidi Bouzid'de kendini ateşe verdi. 
Bu eylem, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da “Arap Baharı” olarak bilinen dramatik bir siyasi ayaklanma 
dalgasına yol açtı (olayların kronolojisi için bkz. Sayfa 5). Protestocular ve isyancılar tarafından dile 
getirilen talepler bölge genelinde benzerdi: ekonomik ve politik hayata daha fazla dahil olma, daha iyi 

yönetişim ve güçlendirilmiş sivil özgürlükler. Ayaklanmanın sonuçları, siyasi ve ekonomik istikrar 
adına otokratik rejimler tarafından kapsanan ülkeye özgü sosyal bölünmeleri yansıtacak şekilde geniş 
ölçüde değişmiştir. Bu çalışmada, Arap Baharı'nın bazı siyasi ve ekonomik sonuçlarını analiz ediyor ve 
etkilenen ülkeler için fırsatları ve zorlukları değerlendiriyoruz. Yemen'in yanı sıra Kuzey Afrika'daki 
Arap ülkelerine (Cezayir, Mısır, Libya, Fas ve Tunus) ve Levant bölgesine (Lübnan, Ürdün ve Suriye) 
odaklanıyoruz. 
Amine Ghali, Ibrahim Hegazy, Salam Kawakibi, Eberhard Kienle, 

Elham Manea, Samir Saadawi, Tobias Schumacher, Jan Völkel, The 
Arab Spring: One Year After Transformation Dynamics, Prospects 
for Democratization and the Future of Arab-European Cooperation, 

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2012,  pp. 1-115 

http://aei.pitt.edu/74000/1/Arab_Spring_One_Year_After.pdf 
Avrupalılar, elli yıllık barışçıl entegrasyona baktıklarından gurur duyabilirler. Günümüzde dünya 
çapında birçok insan Avrupa Birliği'ni devletlerin ve vatandaşlarının barış ve özgürlük içinde nasıl 
birlikte çalışabileceklerinin bir modeli olarak görüyor. Ancak bu başarı, AB'nin hızla değişen bir 
dünyada geleceğin sorunları ile başa çıkabileceği anlamına gelmez. Avrupa Birliği, enerji sorunları, 
euro, iklim değişikliği veya yeni çatışma türleri gibi, çeşitlilik içindeki birliğini dinamik olarak 
geliştirmeye devam etmelidir. Gerçekten de, geleceğimi şekillendiren tartışmaların öz-iddiası ve 
dayanışma anahtarıdır. “Diyalogda Avrupa” bu açık tartışmalara katkıda bulunmak istiyor. Bu serideki 
analizler siyasi kavramları, süreçleri ve kurumları eleştirel incelemeye tabi tutar ve geleceğe uygun 
olacak şekilde iç ve dış Avrupa politika yapımında reform yapma yollarını önerir. Bununla birlikte, 
“Diyalogda Avrupa” sadece Avrupa içi bir tartışmayı teşvik etmekle kalmıyor ve AB üyesi olmayan 
ülkelerden yazarları da dahil etmeye dikkat ediyor. Bir konuya farklı bir açıdan veya uzaktan bakmak, 
perspektifte bir değişim yaratır ve bu da Avrupa'nın gelişimini diğer toplumlarla eleştirel diyalog içinde 
olduğu için daha anlamlı kılar. 
Philippe Fargues, Christine Fandrich, Migration after the Arab 
Spring, Migration Policy Centre (Mpc) Research Report, Mpc 

Research Report 2012/09, pp. 1-27.  

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2

009.pdf 
Bu çalışma, Güney Akdeniz'deki ayaklanmalardan önce ve sonra göçün istatistiksel olarak 
değerlendirilmesini sağlayacaktır. Avrupa ve Arap devletinin göçle ilgili politikalarını gözden geçirecek 
ve sonuçta, Arap Baharı'nın göç politikaları içindeki sonuçlarının Akdeniz'in her iki kıyısındaki 
faktoringini teşvik edecektir. Değerlendirme, doğrudan Avrupa üye devletleri'ndeki yetkili ofislerden 

toplanan en son istatistiksel verilere dayanmaktadır; Avrupa Birliği ve ilgili devletlerden kaynaklanan 
politika belgelerinden; Göç Politikaları Merkezi (MPC) ile işbirliği içinde altı Arap ülkesindeki (Fas, 
Tunus, Libya, Mısır, Ürdün ve Lübnan'da) akademisyenler tarafından 2012 yılının ilkbaharında yapılan 
anketlerden ilk elden hesaplar. Özellikle, Avrupa'ya göç, Tunus'tan kısa süreli bir hareket dışında Arap 
Baharı tarafından hızlandırılmamış, ancak daha önceki eğilimler boyunca devam etmiştir. Aksine, 
göçmenlerin ve mültecilerin çıkışları Libya ve Suriye'deki istikrarsızlık ve şiddetten kaçarken, Güney 
Akdeniz'deki göç olayları derinden etkilenmiştir.  Arap Baharı, daha önce Libya'da ve şu anda Suriye'de 
olmak üzere Avrupa Mahallesi'nde iki büyük mülteci krizini tetikledi. Libya'dan kaçan bir milyondan 
fazla insanın sadece 25.000'i Avrupa'ya ulaştı; ve Suriye'den kaçan 100.000 kişiden belki de 
bugün sadece birkaç yüzü Avrupa'da. Kuzey Afrika'daki anavatanlarının yakınında mültecileri 

güvenli bir şekilde barındırmak için bir Bölgesel Koruma Programı başlatılmış olsa da, Avrupa'da 
yeniden yerleşim politikasına doğru önemli bir adım atılmamıştır. Yükün büyük kısmı komşu Arap 
Devletleri ve Türkiye tarafından desteklendi. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar da rol aldı, ancak en 
önemli rolü sivil toplum ve yerel halk yüklendi. Avrupa ve Arap ülkeleri bu hareketlere hem Avrupa'ya 

http://aei.pitt.edu/74000/1/Arab_Spring_One_Year_After.pdf
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2009.pdf
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2009.pdf
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hem de bölgedeki çeşitli yollarla karşılık verdiler. Arap devletlerinde göç konusu, medyadaki toplumsal 
ve politik hareketler ve kamuoyu tartışmaları tarafından gölgede bırakıldı. Bununla birlikte, yeni 

kurulan birkaç hükümet, diasporalarını sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik süreçlere 
daha iyi dahil etmek için inisiyatif aldı. AB ve Üye Devletleri, Arap dünyasında meydana gelen 
anıtsal değişiklikleri, yalnızca Arap halkları için değil, aynı zamanda Akdeniz bölgesi ve Avrupa'nın bu 
ülkelerle çok yönlü bağlantıları için de eşsiz bir siyasi fırsat olarak gördüler. Yeni kurulan rejimlerin 
hiçbir zaman ulus-devletleri yönetmedikleri göz önüne alındığında, sınır kontrolüne verilen destek 
baskının güçlerinin güçlendirilmesi ve böylece sürekli çatışma için koşulların ortaya çıkması ile 
sonuçlanırsa demokrasinin teşvik edilmesi tehlikeye girebilir. 
Marie Martin, Analysis: The Arab Spring and the death toll in the 

Mediterranean: the true face of Fortress Europe,  Statewatch Journal, 
vol. 21 no. 3, July-September 2011, pp.1-6. 

https://www.statewatch.org/analyses/no-167-arab-spring-med.pdf 
http://database.statewatch.org/article.asp?aid=31738 
Kuzey Afrika'daki ayaklanmalar boyunca AB, çifte standartlar söylemini sürdürdü: özgürlük ve 
demokrasi çağrılarını desteklemek, ancak sonuçta nüfusun düşmanlıkla yerinden edilmesini 
selamlamak. Bu, 2011'in ilk yedi ayında Avrupa'nın sınırlarında ölen rekor sayıda insana katkıda 
bulundu. 

Tammam Omer Abdulsattar, A Critical Analysis Of The Arab Spring: 
Case Studies Of Tunisia And Egypt, A Thesis Submitted To The 

Board Of Graduate Programs, September 2015, pp.1-108. 
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619524/index.pdf 
Arap Baharı, medya ve akademik sanat yayınlarında yaygın olarak yayılan politik bir kavramdır. Bu 
kavram, son iki yıl içinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki geniş bir yelpazedeki 
ayaklanmaların göstergesi olarak kullanılmıştır; Tunus'ta başlayan ve Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen ve 
Suriye üzerinden devam etti. Bununla birlikte, olanlara yakından baktığımızda, ayaklanmayı 
tanımlarken Arap Baharı kavramının yanlış kullanıldığını görüyoruz. Mevcut kullanımında kavramın 
herhangi bir analitik değeri yoktur, sadece tanımlayıcı bir kategorisi vardır ve Avrupa menşeli bir 
kavramdır. Bu nedenle, bu tez, kavram ve kökenini ve MENA bölgesindeki ayaklanmayı anlamak için 
analitik bir araç olarak yararlılığını eleştirel olarak analiz edecektir. Tez, ayaklanmanın bölgeye 
demokrasi getirmeye elverişli olduğu yönündeki baskın görüşü sorguluyor. Tunus ve Mısır başta olmak 
üzere bölgedeki ayaklanmayı incelerken, her ülkenin farklı dinamiklere ve yapılara sahip olduğunu ve 
ülkelerin çeşitliliğini akılda tutmak gerekir. Bu gerçek, bu iki ülkeyi vaka çalışmaları olarak seçmenin 
ana nedenidir. Ayaklanmadan önce bu ülkelerde var olan sosyo-ekonomik, sosyal ve politik faktörler, 
ayaklanmanın ve sonuçlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, Tunus yavaş 
yavaş yeni bir sistem inşa etmeye doğru ilerliyor ve Mısır diğerlerinden daha iyi durumda. Mısır askeri 
darbeden sonra ve hala kargaşa içinde olan toplumsal bölünme ve şiddet döngüsünden korkunç koşullar 
yaşıyor. Peki buradaki soru neden? Dil, din, baskı tarihi gibi ortaklıkları paylaşan ve aynı ayaklanmayı 
deneyimleyen Tunus ve Mısır neden farklıydı? 

Sertan Cinar&Ismet Gocer, The Reasons and Economic and Political 

Consequences of Arab Spring, Khazar Journal of Humanities and 
Social Sciences, vol. 17, no. 2, 2014, pp.39-49. 

http://jhss-khazar.org/wp-

content/uploads/2014/04/003Arab_Spring_-ismet-sertan_4.pdf 
Pek çok devletin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde ekonomik ve siyasi çıkarları vardır. 
Bu alan istikrarsızlık, otokratik rejimler, ekonomik zorluklar ve radikal hareketlerin yanı sıra zengin 
doğal kaynaklardan da muzdaripti. Bu çalışmada Arap Baharı'nın nedenleri, siyasi ve ekonomik 
sonuçları incelenmiştir. Söz konusu çalışmanın, demokratik hükümetin Mısır'da bir darbe ve Suriye'de 
devam eden iç savaşla devrildiği bir dönemde ilgili literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
Rex Brynen, Pete W. Moore, Bassel F. Salloukh, and Marie-Joëlle 

https://www.statewatch.org/analyses/no-167-arab-spring-med.pdf
http://database.statewatch.org/article.asp?aid=31738
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619524/index.pdf
http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2014/04/003Arab_Spring_-ismet-sertan_4.pdf
http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2014/04/003Arab_Spring_-ismet-sertan_4.pdf
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Zahar, Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and 

Democratization in the Arab World, Lynne Rienner Publishers 
website 2013, pp.1-15. 

https://www.rienner.com/uploads/5061dc23eec8e.pdf 
Abstract yok 

Ibrahim N. Abusharif, Parsing “Arab Spring”, Occasional Paper 
Series, February 2014, pp.1-60. 

https://www.qatar.northwestern.edu/docs/2014-Parsing-Arab-

Spring.pdf 
“Arap Baharı”, son üç yılda, birlikte yaşamak için bir cümle haline geldi. Modern Orta Doğu 
hafızasında, bölgedeki önemli olayları tanımlamak için Batı medyasında yaygın olarak kullanılan ve 
kabul edilen daha olumlu yankılanan bir ifade olmamıştır. Oldukça dikkat çekici bir şekilde, 
tanımlayıcı, bölgenin ilk devrimlerinin medyada gelişimi ve orijinal kıvılcımdan bu yana karşı 
devrimlere, darbelere, suikastlara ve şiddetli sivil çekişmelere katlandı. Bu nedenle, bu ifade çeşitli 
şekillerde önemli ve farklıdır ve haber medyasında kullanımı başladı. Böyle yaparak, “Arap Baharı” 
kullanımı üzerine yapılan bu çalışma: (1) popüler olarak aktarılan “Arap Baharı” kavramının gelişimini, 
ilanını ve tarihsel kökenlerini ve ilişkilerini ayrıştırmak (ve kısaca Arap basında tercih edilen Arapça 
terminolojilerine bakmak) olarak belirledi; (2) terimin sivil anlaşmazlık yaşayan diğer bölgelere nasıl 
yayıldığını göstermek; (3) cümlenin dinleyicilerinin bu terimi reddetmelerine güvendikleri ana 
argümanları ana hatlarıyla açıklar; ve (4) duygusal olmasa da, “Arap Baharı” nın, özellikle medyanın 
(yeni ve başka türlü) “güçlendirilmesi” ve hatta ayaklanmaya “neden olma” rolünü başlattığı güçlü bir 
tartışmayı vurgulamak ve açmak. Bu makaleye İngilizce haber kaynaklarında çeşitli tanımlayıcıların 
ortaya çıkma sıklığını karşılaştıran bibliyometrik bir çalışmanın sonuçları da dahil edilmiştir. 
Sara Badoura,  The role of social media in the Arab Spring, pp. 1-6, 

https://www.sdu.dk/-

/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/djuco/young+scholars+conference+2013

/badoura.pdf 
Bu makale, Arap Baharı'nda sosyal medyanın rolünün neden göz ardı edilemeyeceğini göstermeyi 
amaçlamaktadır. Rolünün göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek, bu makale sosyal medyanın Arap 
Baharı'na neden olduğunu iddia etmiyor, ancak Arap Baharı'nın gerçekleşme şeklini etkileyen önemli 
bir araçtı. Bu makale üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, Arap Baharı'nın başlangıcını kısaca anlatan bir 
giriş içerir. Ardından, özellikleri ve avantajları ile birlikte Sosyal Medya için çalışan bir tanım 
belirtilmiştir. Üçüncü bölüm sosyal medyanın bir araç olarak kullanılmasının Arap Baharı üzerinde 
farklı bölgelerdeki farklı sonuçları şekillendirmede nasıl olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu 
göstermektedir. Mısır ve Tunus, sosyal medyanın daha etkili olduğu ve olumsuz etkilerden daha olumlu 
deneyimlediği bölgelerin altına giriyor. Libya, Yemen, Cezayir, Bahreyn ve Suriye gibi diğer 
bölgelerin, yüksek hükümet müdahalesi nedeniyle işlevleri geri tepen sosyal medyadan daha az 
faydalandığı gösterilmiştir. Son olarak, bu makale sosyal medyanın tüm biçimleriyle Arap Baharı'na 
kesin bir katkıda bulunduğunu ancak buna neden olmadığını sonucuna varıyor. 
Hemi Mistry, Transitional Justice and the Arab Spring, International 
Law and Middle East Programme, 1 February 2012,pp.1-16. 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Int

ernational%20Law/010212summary.pdf 
2011, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı dolaşan devrimci dalga için hatırlanacak. Bununla birlikte, rejimler 
ve liderler yenilmemiş olsa da, her durumda neyin yerini alacaklarını belirleme süreci daha yeni 
başlıyor. Her ne kadar 'Arap Baharı'nın meydana geldiği her durum benzersiz bir dizi farklı faktörün 
kesişimini temsil etse de, tüm durumlar için ortak olan, insan hakları ve eski rejimlerin iktidarda 
tutulması sırasında işlenen diğer ihlallerdir. Geçiş dönemi adaletinin rolü, bu toplumların gelecek için 
inşa ederken, geçmişin yanlışlarına en iyi nasıl hitap edeceklerini belirlemelerini sağlamaktır. Bu 
yuvarlak masa, bu toplumlardaki geçiş adalet mekanizmalarının rolünü tartışmak ve özellikle de 

https://www.rienner.com/uploads/5061dc23eec8e.pdf
https://www.qatar.northwestern.edu/docs/2014-Parsing-Arab-Spring.pdf
https://www.qatar.northwestern.edu/docs/2014-Parsing-Arab-Spring.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/djuco/young+scholars+conference+2013/badoura.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/djuco/young+scholars+conference+2013/badoura.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/djuco/young+scholars+conference+2013/badoura.pdf
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uluslararası adalet mekanizmalarının rolüne ve bu durumların her birinde uluslararası aktörlerin rolüne 
ışık tutmak için toplandı. Tartışma özellikle Arap Baharı'nın bölgedeki uluslararası adalet algısını 
değiştirip değiştirmediğine odaklandı. Geleceğe bakıldığında, tartışmacılar bugüne kadar bölgedeki 
olaylardan öğrenilen bazı dersleri incelediler ve geçiş toplumlarına yardım etmeye çalışırken 
gelecekteki uluslararası adalet girişimlerine rehberlik etmeye yardımcı olabilecek faktörler üzerinde 
durmaya çalıştılar. Katılımcılar arasında STK temsilcileri, elçilikler, akademisyenler ve avukatlık 
büroları vardı. 
Sherif Elashmawy, The Foreign Policies Of Saudi Arabia And Qatar 

Towards The Arab Uprısıngs The Cases Of Egypt, Libya And 
Bahrain, 5 th ECPR Graduate Student Conference, University of 

Innsbruck, August 2014, pp.1-23. 

https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/2c667447-0f7e-4dd3-a0a2-

def571a67394.pdf 
Suudi Arabistan ve Katar, “Arap Baharı” bağlamında GCC'nin proaktif bölgesel diplomasisinden 
sorumludur. Her iki Devlet de öncelikle devrimleri Körfez'den uzak tutmaya ve kendi rejimlerinin 
hayatta kalmasını sağlamaya çalışsa da, Doha ve Riyad, Arap ayaklanmalarına ve devrim sonrası 
geçişlere geniş ölçüde diplomatik olarak (ancak askeri olarak) dahil oldular. Arap ayaklanmalarının her 
iki Körfez ülkesinin dış ve güvenlik politikaları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Katar kendisini 
devrimlerin savunucusu olarak tasvir ederken, Suudi Arabistan geniş bir karşı-devrimci güç olarak 
algılanıyor. Ancak, Suudi ve Katar'ın Arap ayaklanmalarına tepkilerinin, ayaklanmaların savunucusu ya 
da rakibi olmaktan daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Bu tepkiler, Suudi Arabistan'ın muhafazakar ve 
bölge-içi statüko gücü olmaktan çok bölgesel bir lider olmaktan çıkmasına ve Katar'ın dış politikasını 
“arabulucu” statüsünden daha müdahaleci bir rol almasına olduğu anlaşılmaktadır. 
Kristian Coates Ulrichsen, QATAR AND THE ARAB SPRING Policy 
Drivers and Regional Implications, Washington 2014, 38 pp.  

https://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf 
Arap Baharı sırasında Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki değişimi kucaklamak ve geçiş yapan 
devletleri desteklemek için diplomatik arabulucu olarak geleneksel dış politika rolünden uzaklaştı. 
Bölgesel aktörler Katar'ın yaklaşımını aşırı tepki olarak gördüler ve Doha’nın politika motivasyonlarına 
şüphe arttı. Katar'ın Haziran 2013'te iktidara gelen yeni liderliği, daha pragmatik bir dış politikaya 
dönerek ve bölgedeki İslamcı hareketlere verdiği destekten kaynaklanan hatayı ele alarak uyum 
sağlıyor. 
Alrowaiti, Adam, "Same Revolution, Different Outcome: Why Did 

the Syrian Regime Survive the Arab Spring?", UTAH STATE 
UNIVERSITY Logan, Utah Fall 2016, (2017). All Graduate Plan B 

and other Reports. 895. 

https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/895  
Arap Bölgesi 2011'de büyük bir halk gösterileri dalgası ile karşılaştı. Bölge genelinde insanlar özgürlük, 
adalet ve eşitlik talep ettiler. Bu hareket, onlarca yıldan beri iktidarda olan egemenliğin diktatörlük 
rejimlerinin bazılarını devirdi. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de rejimler halk devrimi karşısında çöktü. 
Ancak, kamu gösterileri ve muhalefet Suriye'deki El Esad rejiminin üstesinden gelemedi. Bu tez, diğer 
rejimler çöktüğünde Suriye rejiminin hayatta kalmasının arkasındaki nedenleri araştırmaktadır. Tez, 
Suriye örneğini Libya davasıyla karşılaştırarak analiz ediyor, çünkü Libya devrimi boyunca olaylara 
göre metodoloji kullanarak hemen hemen aynı özelliklere sahipti. Ana Tezin verileri, çatışmada rol alan 
kişilerin gazete ve TV ifadeleridir. Sünni ve Şiiler arasındaki dogmatik çatışma, Suriye rejiminin 
ittifakları ve AlGaddafi ve Al-Esad'ın rolü analiz değişkenleri arasındadır. Tez, Suriye rejiminin 
devrime direnmesine izin veren dört ana nedeni değerlendirmektedir: Suriye diktatörünün karakteri, 
Suriye askeri kurumunun rolü, Suriye toplumunun yapısı ve dış müdahalenin rolü. Tez, Suriye 
durumunda bir halk hareketinin neden bir iç savaş haline geldiğini açıklıyor. 
British foreign policy and the 'Arab Spring', Second Report of 

https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/2c667447-0f7e-4dd3-a0a2-def571a67394.pdf
https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/2c667447-0f7e-4dd3-a0a2-def571a67394.pdf
https://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf
https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/895
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Session 2012–13, House of Commons Foreign Affairs Committee, 

London 2012, pp. 1-319.  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/80/

80.pdf 
2011 yılının başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde sürüp giden ve Arap Baharı olarak bilinen 
ayaklanma dalgası, bu Hükümetin dış politikası için hem en büyük zorluğu hem de bugüne kadarki en 
büyük fırsatı temsil etmeye devam ediyor. Yurtdışında on binlerce İngiliz vatandaşının güvenliğini 
sağlamak için pratik ve konsolosluk mücadelesi sunmuştur. Hükümet eski ve yeni rejimlerle yapıcı bir 
biçimde ilişki kurmaya çalışırken diplomatik bir meydan okuma ve Libya'daki sivilleri korumak için 
askeri bir mücadele. Yüksek işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik, siyasi ve sosyal katılım ve insan hakları 
eksikliği gibi ekonomik sorunların tümü, farklı grupları ortak bir ekonomik, sosyal ve sosyal anlayışla 
birleştiren Tunus, Mısır ve Libya'daki devrimlerin altında yatan sebeplerdi. Siyasi adaletsizlik ve 
otokratik hükümete muhalefet. FCO, uzun vadeli sorunları iyi anlamış gibi görünüyor, ancak FCO 
personelinin sayısı, dil uzmanlığı ve bilgi toplama yöntemleri tanıklar tarafından sorgulandı. 
Diplomatların ayaklanmaların patlak vermesini kesin olarak tahmin etmesini beklemek makul olmasa 
da, siyasi raporlamaya ve daha büyük siyasi ekiplere daha fazla vurgu yapılmasının daha önce FCO'nun 
bilgi toplama sürecini geliştireceğine inanmak mantıklıdır. İngiltere, Deauville Ortaklığını 2013'te G8 
başkanlığının önceliği haline getirmelidir. AB’nin eski diktatörlere yardımına koşulsuzluk 
uygulamamasının bugün “ders öğrenme” ve koşulsallığı uygulama girişimlerinin sonuçları vardır. 
Yardım ve insan hakları arasında 4 İngiliz dış politikası ve "Arap Baharı" ilişkisi olması doğrudur, 
ancak bu mücadele ve kırılgan demokrasiler için hassas ve kademeli olarak yapılmalıdır. Hükümet haklı 
olarak bölgedeki seçimlerde başarılı olduğu kanıtlanan İslamcı partilerle daha fazla temas kurmaya 
başladı. İnsan haklarına ve demokratik reformlara saygı duyanlara yardım ve desteği göstermek için bu 
erken aşamada Mısır'daki Müslüman Kardeşler de dahil olmak üzere İslamcı partilerle olan ilişkilerini 
derinleştirmeye çalışmalıdır. Suriye'deki acı ve can kaybı kabul edilemez ve Hükümet BM içinde ve 
dışında fikir birliği arama hakkına sahiptir. Libya'da BM kararlarının şartlarının algılanan 'gerilmesinin' 

sonuçlarının şimdi Suriye'deki durumu çözme çabalarını etkilediğinden endişe ediyoruz, ancak Libya'da 
daha az müdahaleci bir yaklaşımın garanti edilemeyeceği kesin değil Suriye ile ilgili Rus ve Çin 
anlaşması. 

Paul Aarts, Pieter van Dijke, Iris Kolman, Jort Statema& Ghassan 

Dahhan, From Resilience to Revolt Making Sense of the Arab Spring, 

June 22, Amsterdam 2012, pp.1-126. 

https://wodc.nl/binaries/2119-fulltext_tcm28-72150.pdf 
Son birkaç ay boyunca yazarlar, minnettarlıklarını ifade etmek istedikleri seçkin bir birey grubunun 
uzmanlığından ve desteğinden faydalanabildiler. Her şeyden önce, araştırma projesi adanmış 
Araplardan oluşan bir ekip - Jantine Binnendijk, Farah de Haan ve Tato Martirossian - dr. Robbert 

Woltering. Odakları Arap edebiyatında tartışıldığı gibi Arap Baharı konusuydu. Katkılarının birçoğu bu 
raporun yazımında anlaşılır olduğunu kanıtladı ve bazı yerlerde nihai sonucun ayrılmaz bir parçası 
haline geldi. Her ikisi de Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan Araştırma ve 
Dokümantasyon Merkezi'ne (WODC) ve Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörüne 
(NCTV) teşekkür etmelidir. Bu projenin başlatıcıları olarak, yazarlara, sonuç olarak bu belge olan Arap 

Baharı'na tam olarak dalma fırsatı verdiler. Yazım sürecinde yazarlar raporu inceleyen ve yol boyunca 
tavsiye sunan Hollanda ve Belçika'daki çeşitli üniversitelerden uzmanlardan oluşan bir komite 
tarafından desteklendi. Hem bağlılıkları hem de yorumları için prof. dr. Bertjan Verbeek, prof. dr. David 
Criekemans, dr. Bert Bomert, dr. Casper van Nassau, drs. Michael Kowalski ve Atef Hamdy MA. 

Benzer bir söz, zamanını ve görüşlerini zekice paylaşan, tartışmalarımızda sakin ama hevesli bir 
katılımcı olduğunu kanıtlayan ve bu konuda yapıyı (veya ajansı) tartışırken sürekli bir iyi fikir 
kaynağına dönüşen Farid Boussaid MA'ya gitmeli! ). Son olarak, meslektaşımıza samimi özürlerimizi 
sunuyoruz. Maaike Warnaar, günlük rutininde ciddi bir engelle karşılaştı. Dayanıklılıktan İsyan'a kadar 
araştırma ekibimizin aralıksız şakası var ve yine de bize en lezzetli İran nugalarını getirirken, İran, 
söylem analizi, dış politika veya başka herhangi bir konuyu gerçekten cevaplıyor. 

Dan Gottlieb &Mordechai Kedar, Turkey and the Libyan and Syrian 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/80/80.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/80/80.pdf
https://wodc.nl/binaries/2119-fulltext_tcm28-72150.pdf
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Civil Wars, BESA Center Perspectives Paper, no. 1,548, May 4, 

2020, pp. 

 https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/05/1548-Turkey-

and-the-Libyan-and-Syrian-Civil-Wars-Gottlieb-and-Kedar-final.pdf 
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye, bölgesel bir süper güç olarak Ortadoğu'daki ekonomik ve 
sosyal büyümesini sürdürmek için sürekli fırsatlar arıyor. Libya, Erdoğan'ın Inter-Arab rekabetlerinden 

faydalanmaya çalıştığı en yeni arena, bu sefer Akdeniz'in deniz yatağı altında gaz talebinde bulunma 
arzusuna hizmet ediyor. 2010 yılının sonlarında patlak veren sözde “Arap Baharı”, birkaç Arap ülkesini 
neredeyse ya da bazı durumlarda toplam çöküş durumuna getirdi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan bunu geniş bölgesel iktidar için sürekli arayışını ilerletme fırsatı olarak gördü. 2010'un 
başlarında, ayaklanmalardan önce Mavi Marmara kruvaziyer gemisini Gazze'deki Hamas'ı “Siyonist 
abluka”dan “kurtarmak” için göndermişti. Şubat 2011'de, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Mısır'daki 
görevden alınmasının ardından, Türk desteğini Müslüman Kardeşler'in arkasına attı ve Kardeşliğin ana 
finansörü Katar'a destek verdi. Ankara aynı zamanda Suriye'de Esad ile savaşan ÖSO’nun da 
destekçisidir. Bu iki karşıt eksenin yaratılması - Esad-Haftar ve Tripoli-Ankara - bildirimi hak ediyor. 

“Arap Baharı” nın patlamasından on yıl sonra hala kaynamaya başlayan diğer çatışma tiyatroları, 
şüphesiz Hafter'ın Esad ile uyumuna katkıda bulundu ve Fayez Sarraj’ın Ulusal Anlaşması hükümetini 
Erdoğan'ın kollarına itti. Türkiye'nin Libya ve Suriye'ye katılımı, Libya ve Suriye halkının acılarını 
uzatıyor ve Avrupa'ya daha fazla mülteci getiriyor. Türkiye'nin Arap ülkelerine müdahalesi, dünya 
tarafından bu ülkelere ve Avrupa'ya karşı büyük bir suç olarak görülmelidir. 
Nacer Djabi, Mapping Algerian Trade Unions in the Time of Mass 
Mobilization: Current Dynamics and Future Challenges, Bawader, 

6th May 2020, pp.1-15. 

https://www.arab-reform.net/wp-

content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-

trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-

and-future-

challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a 
Cezayir, devletin işveren olarak ve özellikle 1962'deki bağımsızlığından bu yana önemli bir rol oynadığı 
bir bağlamda gelişen uzun ve zengin bir sendika aktivizmi geçmişine sahiptir. Bu süre zarfında, 
sendikalar her iki resmi siyasi aktörle de yakın etkileşim içinde olmuştur. Bununla birlikte, Cezayir 
Hirak'ın 2019'un başlarında ortaya çıkmasıyla birlikte, sendikalar da protesto hareketini destekleyen 
olayların örgütlenmesine ve koordine edilmesine katıldı ve önemli sendika figürleri yürüyüşlerde yer 
aldı. Ancak, protesto hareketine açılmasına ve rejim değişikliği için ortak talebi benimsemesine rağmen, 
sendikalar tabanlarını harekete geçirmede sadece sınırlı bir başarı elde ettiler. Bu ironiktir, çünkü 
Hirak'ın talepleri yerine getirilirse, sendika aktivizminin köklerinin derinleşmesine ve sendikanın 
bağımsızlığının desteklenmesine katkıda bulunacaklar. Bu makale, Cezayir'deki sendikaların tarihsel 
gelişimini incelemekte ve güçlü ve zayıf yanlarını ve popüler Hirak ayaklanmasına tam katılımlarını 
engelleyen faktörleri vurgulamaktadır. Eğer sendikacılar arasında dar sendikacı taleplerinin ötesine 
geçen sosyal ve ulusal bir rol oynayacaklarsa, mevcut normların ve kültürlerin hakim olduğu kültürün 
yenilenmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Kari Paasonen, Are the unhappy unemployed to blame for unrest? 

Scrutinising participation in the Arab Spring uprisings, Peace 

Economics, Peace Science and Public Policy, 2020, pp. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121704/are_the_unhappy

_unemployed_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
İşsizlik, Arap Baharı adı verilen ve daha genel olarak protestolar, isyanlar ve iç savaşların arkasında 
önemli bir itici güç olarak görülüyor. Bununla birlikte, işsizlik ve politik istikrarsızlık arasındaki bu 
varsayımsal bağın ampirik kanıtı yetersiz ve çelişkilidir. Bu makale bu boşluğun giderilmesine katkıda 

https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/05/1548-Turkey-and-the-Libyan-and-Syrian-Civil-Wars-Gottlieb-and-Kedar-final.pdf
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/05/1548-Turkey-and-the-Libyan-and-Syrian-Civil-Wars-Gottlieb-and-Kedar-final.pdf
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-and-future-challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-and-future-challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-and-future-challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-and-future-challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_en_mapping-algerian-trade-unions-in-the-time-of-mass-mobilization-current-dynamics-and-future-challenges_10394.pdf?ver=4b738150f7aef80faf651b5d584f835a
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121704/are_the_unhappy_unemployed_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121704/are_the_unhappy_unemployed_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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bulunmaktadır. Ayrıca, Arap Baharı ayaklanmaları durumunda işsizliğin rolüne odaklanacak ilk çalışma 
budur. Çalışmada regresyon analizi ve çeşitli anket veri setleri kullanılmıştır. Sonuçlar, istihdam 
edilenlere kıyasla, işsizlerin genel olarak Arap dünyasında Arap Baharı huzursuzluklarına veya 
protestolarına katılma olasılığının daha yüksek olmadığını göstermektedir. Daha ileri analizler, 

beklendiği gibi, işsizlerin yaşamdan daha az tatmin olduğunu ve özellikle siyasetle ilgilenmediğini 
ortaya koymaktadır. Buna karşılık, yaşamdan memnun olmama, bir bireyin isyan etme olasılığını 
etkilemez, ancak siyasete ilgi duyanlar çok daha aktif protestoculardır. Birlikte ele alındığında, sonuçlar 
Arap işsizlerinin mutsuz olduğunu gösteriyor, ancak siyasete olan ilgilerinin düşük olması nedeniyle bu 
memnuniyetsizlik onları sokaklara çekmedi. Bu bulgular, dünyanın farklı köşelerinden elde edilen bazı 
önceki sonuçlarla birlikte, işsizlik ve politik istikrarsızlığın bağlantısının genellikle varsayıldığından çok 
daha zayıf olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ  
 

Arap Baharı, Tunus’ta mühendislik mezunu olduğu halde işsizlikten 

dolayı seyyar satıcılık yapan Muhammed Bouazizi isminde ki gencin, 

zabıtalardan gördüğü kötü muamele sonucu kendisini yakmasıyla 

başlamıştır. Bu olaydan kaynaklı protestolar Tunus’un birçok şehrine 

yayılmış, oradan da neredeyse bütün Arap ülkelerine sıçramıştır. Bu 

olaylar bazı ülkelerde iç savaşa dönüşürken bazı ülkelerde rejim 

değişikliğine varana kadar ciddi sonuçlar doğurmuştur. Yaşanan 

çatışmalardan dolayı on binlerce insan hayatını kaybetmiş, yine 

sayıları milyonları bulan insanlar yaşadıkları yerleri terk ederek göç 

etmek zorunda kalmıştır.  
 

Bu çalışmayla, Arap Baharı olarak nitelendirilen sürecin yaşandığı 

ülkelerden biri olan Suriye’de, Arap Baharına etki eden İslami 

aktörlerin bu süreçte nasıl bir rol aldığını, sürece ne şekilde etki ettiği 

ortaya konmak amaçlanmıştır. İslami gruplar hem Ortadoğu genelinde 

hem de Suriye özelinde iç dinamikler üzerinde kilit bir konuma 

sahiptir. Bu nedenle İslami aktörlerin incelenmesi Suriye’de yaşanan 

Arap Baharı sürecinin anlaşılması açısından büyük bir önem 

taşımaktadır.   

1. Arap Baharının Başlaması ve Yayılması 

Ortadoğu’da tarihin akışını değiştiren olaylar zinciri 17 Aralık 

2010’da Tunus’ta başlamıştır. Tunus’ta üniversite mezunu olan fakat 

seyyar satıcılık yapan Muhammed Bouazizi’nin zabıtalardan gördüğü 

şiddet sonucu kendisini yakmasıyla (Aktay, 2012:5), gençler 
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öncülüğünde Sidi Buzid şehrinde gösteriler başlamıştır. Bu gösterileri 

Zeynel Abidin bin Ali yönetimi başlangıçta pek önemsememiştir. Bir 

süre sonra protestolar diğer şehirlere de yayılmıştır. Bu gösteriler 

ailesinin ve kendisinin isimlerinin yolsuzluklara karıştığı Zeynel 

Abidin bin Ali rejimini hedef almıştır. Olayların kısa sürede büyümesi 

üzerine Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali açıklamalarda 

bulunmuş; siyasal, sosyal ve ekonomik yeniliklere gidileceği yönünde 

sinyaller vermiş, gelecek dönem de yapılacak olan seçimlerde ise aday 

olmayacağını açıklamıştır. Buna rağmen eylemler devam etmiş, 

gerçekleşen eylemlere müdahale eden polis yetersiz kalmış ve 

eylemler giderek büyümüştür. Bin Ali olayların artması üzerine 

ordunun bu olaylara müdahalede bulunmasını istemiştir. Halkla ile 

karşı karşıya gelip, halka ateş açmak istemeyen ordu Bin Ali’nin bu 

isteğini yerine getirmemiştir. Tunus’ta bu kitle gösterilerine 

dayanamayan ‘güçlü diktatör’ Zeynel Abidin Bin Ali tarihler 14 Ocak 

2011’i gösterdiğinde Tunus’u terk ederek Suudi Arabistan’a kaçmıştır. 

Ardından bu hareket Mısır, Cezayir, Libya, Bahreyn, Suudi Arabistan, 

Yemen, Ürdün, Suriye gibi ülkelerde karşılık bulmuş ve neredeyse 

tüm Arap dünyasını etkisi altına almıştır. Bu gösteri dalgasıyla Bin 

Ali’nin ardından Mısır’da 30 yıldır süren ‘Son Firavun’ lakaplı Hüsnü 

Mübarek iktidarı da son bulmuştur. Daha sonra Libya’da Kaddafi 

karşıtı gösteriler ayaklanmaya dönüşmüş ve kısa bir süre içerisinde 

yerini iç savaşa bırakmıştır. NATO’nun müdahalesi sonucunda 42 

yıldır ülkeyi demir yumrukla yürüten Kaddafi de iktidarını 

kaybetmiştir. Yemen’de Ali Abdullah Salih gösterileri bastıramayınca 

34 yıllık iktidarını yardımcısına devrederek ülkeyi terk etmek zorunda 
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kalmıştır. Bahreyn’de meydana gelen ayaklanmalar sert askeri 

müdahalelerle ve Suud yönetiminin gönderdiği askerlerin yardımıyla 

bastırılmıştır.  
 

Suriye’de Arap Bahar’ından nasibini almıştır. Önce barış yanlısı 

gösteriler yapılmış ancak barış yanlısı gösterilere Suriye Güvenlik 

Kuvvetleri’nce sert müdahale de bulunmuştur. Sert müdahale 

gösterilerin yayılmasına ve rejim karşıtı gösterilerin silahlı bir direnişe 

doğru evirilmesine neden olmuştur (Akgün, 2011:5). Özellikle 

ordudan ayrılan askerlerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 

rejim karşıtı direnişi silahlı bir direniş haline getirmiştir. Rejime 

muhalif unsurlar yurt dışında bir araya gelerek siyasi bir oluşum olan 

Suriye Ulusal Konseyi’ni (SUK) oluşturmuşlardır (Koyuncu, 

2018:155). Tunus’ta başlayan bu olayların Tunus’la sınırlı kalacağı 

düşünülse de olay ‘’Domino Etkisi’’ oluşturarak bütün bölgeye 

yayılmıştır. 

2. Arap Baharı Nedenleri 

Arap baharı kavramı siyasi literatüre girerken Ortadoğu ve Arap 

dünyasında ki diktatörler de birer birer devrilmeye başlamıştır. Bu 

Ortadoğu jeopolitiğini büyük ölçüde değiştirecek bir domino etkisinin 

işlemeye başladığının göstergesi olmuştur. Arap Baharı adı verilen bu 

süreç Arap halklarının demokrasi, eşitlik ve insan hakları talepleri 

doğrultusunda kendi ülkelerinin yönetimlerine karşı bir isyan 

hareketidir. Arap dünyasında ki bu gelişmeler, iletişimin yüksek hıza 

ulaştığı 21. Yüzyılda, diktatör yönetimlerin son bulacağını gösteren 

olağan sosyolojik hareketler olarak da nitelendirilebilir. Kuşkusuz ki 
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bu gelişmeleri hızlandıran dış etkenlerde mevcuttur; bunlardan biri 

2008-2010 dönemindeki küresel ekonomik krizinin tüm dünyada 

duyulan olumsuz etkisinin bu ülkelerde tüm çarpıcılığıyla yaşanmış 

olmasıdır (Yavuz ve Erdurmaz, 2012:4).  

 

1968’de yaşanan Prag Baharı’ndan ismini almış olan Arap Baharı; 

bölgesel sorunlardan biri olan işsizliğe, enflasyona, kötü yaşam 

koşullarına, siyasi yozlaşmaya ve diktatörlüğe tepki olarak doğmuş ve 

gelişmiştir. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarının 

gücüyle hızlı bir şekilde yayılmıştır. Bu platformları kullanan kişiler, 

daha çok dünya gündeminden haberdar olan ve hallerinden şikâyetçi 

orta sınıflar ve özellikle de genç kesimlerdi. Uzun zamandır bir baskı 

altında yaşamını sürdürmeye çalışan bu halklar sosyal mecralar 

sayesinde yaşam standartlarını Batı’yla kıyaslayabilmişlerdir. Ortaya 

çıkan tepkilerde ise yükselmekte olan temel ihtiyaç ürünlerinin 

fiyatları önemli derecede etkili olmuştur. Değişen iklim koşullarıyla 

birlikte yaşanan su problemi, kırsal nüfusun kentlere göç etmesi, 

zenginleşmekte olan çevre ülkelerde talebin artması, gibi çeşitli 

sebepler sonucunda Dünya’da gıda fiyatları yükselişe geçmiştir. 

Dünya genelinde görülmekte olan bu fiyat artışlarından en fazla 

etkilenen ise şüphesiz Orta Doğu halkları olmuştur (URL-1, 2020). 

 

Arap Baharına neden olan esas faktörlerin genel olarak bölgede 

yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar, politik durgunluk, kamu 

alanında dönen rüşvet, iç siyasi görüş ayrılıkları olduğunu 

söyleyebiliriz. Fakat bu sebeplerle beraber Arap ülkelerinde yaşanan 

olayların nedenleri ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Arap 
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coğrafyası gelişimi ve yapısı itibariyle farklı ülkeleri ve farklı siyasi 

sistemleri içinde bulunduran bir yapıya sahiptir. Tunus ve Mısır’da 

yerel halk despot iktidarlarına karşı çıkmak zorunda kalmıştır. 

Libya’da aşiretler arasında görüş ayrılıkları söz konusudur. 

Bahreyn’de Sünniler ve Şiiler arasında anlaşmazlıklar vardır (URL-2, 

2020). 

3. Arap Baharının Yaşandığı Ülkeler 

3.1. Tunus 

Arap Baharının ateşini yakan ilk kıvılcım Tunus’ta bir kadın kolluk 

kuvvetinin, üniversite mezunu olup iş bulamadığı için seyyar satıcılık 

yapan Muhammed Bouazizi’nin tezgâhına el koyması ve ona tokat 

atmasıyla çıkmıştır. 17 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Bouazizi, 

yaşadığı şehir olan Sidi Buzid’de bulunan valilik binasının önünde 

kendisini protesto amaçlı yakmıştır.  Bu eyleminin video kaydına 

alınması ve sosyal mecrada paylaşılması bölgede büyük bir yankı 

uyandırmıştır. Bir süre sonra yattığı hastanede vefat eden Bouazizi’nin 

cenaze töreni protestolara sahne olmuştur. Bu protestolar kısa sürede 

hızla ülke geneline yayılmıştır. Ülkede bu kadar büyük bir kitlenin 

ayaklanmayı desteklemesinin ve kısa bir süre içinde gösterilen bütün 

şehirlere yayılmasının bazı temel sebepleri vardır. Bunlar despot 

yönetimin baskıları, ülkede uzun süredir içinde bulunulan kötü 

ekonomik durum, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların Tunus 

gençleri arasında yaygınlaşmasıdır. Tunus’ta başlayan bu isyan 

hareketi ilk etapta anlık bir tepki olarak lanse edilmeye çalışılsa da 

sonrasında Arap Baharını başlatan büyük bir akıma dönüşerek, 
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Ortadoğu’da yıllar sürecek kaosu başlatmıştır (Çakmak, Yetim ve 

Çolak, 2011). 
 

Sidi Buzid’de başlayıp, yayılarak devam eden kitle gösterilerini 

bastıramayan Bin Ali, olayların giderek büyümesi ve yaşanan 

çatışmalarda birçok kişinin ölmesinden sonra 14 Ocak 2011’de 

Tunus’tan Suudi Arabistan’a kaçmıştır. Bin Ali beklenmedik bir 

şekilde, isyanlar daha fazla büyümeden ülkeden kaçınca, iktidarı 

devirmek kolaylaşmıştır. Tunus’ta yaşanan hükümet karşıtı 

gösterilerin göreceli olarak kısa bir sürede sonuç vermesi, suların 

ısındığı diğer Arap ülkelerinde de benzer sonuçlara ulaşılabileceği 

inancını arttırmış ve isyanların başlamasına ve büyümesine neden 

olmuştur. Birçok kişi Arap Baharının hızlı bir biçimde diğer ülkelere 

de sıçramasını Tunus’ta kolay bir şekilde sonuç alınmasına 

bağlamaktadır. 

3.2. Mısır  

Tunus’ta Bin Ali’nin devrilmesinden sonra gösterilerin ilk sıçradığı 

ülke Mısır olmuştur. Mısır’da Tahrir Meydanı’nın da toplanan halk 

yönetim sisteminde değişiklik yapılmasını istemiş, demokrasi talep 

etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler Mısır’da ileriye dönük beklentilerin 

olduğunun bir göstergesi olmuştur. 25 Ocak 2011’de Mısır tarihinde 

yeni bir dönüm noktasını karşılamaya hazırlanırken, halk ise gelişen 

bu süreçte belirleyici aktör olmak için sembolik bir anlam taşıyan 

Tahrir Meydanı’nda yerini almıştır. Mısır başta İhvan-ı Müslimin ve 

Kifaye hareketi olmak üzere gençlik gruplarının da örgütlenerek 

milyonları bir araya topladığı “Öfke günü” olarak isimlendirilen 
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büyük bir gösteriye sahne olmuştur (URL-3, 2020). Bu gösteriler de 

Mısır’ın ileri gelen ve en güçlü siyasi hareketi olarak 

nitelendirilebilecek olan İhvan-ı Müslimin büyük bir siyasi vizyon 

göstererek kendisini olayların hem çevresinde hem de merkezinde 

konumlandırabilmiştir. 
 

Hüsnü Mübarek’in bütün engelleme girişimlerine rağmen devam eden 

protestolar büyüyerek devam etmiştir. Gösterilerin önüne geçmeyi 

başaramayan Hüsnü Mübarek bir takım taviz ve vaatlerle iktidarını 

sürdüreceğini düşünmüştür. Gelecek seçimlerde adaylığını 

koymayacağını da açıklamış fakat bu vaatte göstericileri tatmin 

etmemiştir. Göstericiler, Hüsnü Mübarek yönetimi devredene kadar 

eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişlerdir. 11 Şubat 2011 tarihinde 

Mübarek yönetimi orduya devretmiştir. Bu olaydan sonra Mısır’da 30 

yıldır süregelen Hüsnü Mübarek dönemi son bulmuştur. 
 

3.3. Libya 

Tunus’ta daha sonra ise Mısır’da diktatör yönetimlerin değişmesi ile 

son bulan Arap Baharı dalgası, 42 yıldır Muammer Kaddafi’nin 

yönettiği Libya’ya da ulaşmıştır. 15 Şubat 2011 tarihinde yaklaşık 250 

kişilik bir grup Bingazi şehrindeki polis merkezinin önünde 

eylemlerine başlamışlardır. Bu eylem Libya’da Arap Baharı sürecinin 

başlangıcını oluşturmuştur. Gösterilerin Kaddafi yönetimi tarafından 

şiddet kullanılarak bastırılmak istenmesi, eylemleri daha da 

arttırmıştır. Libya hükümetinin şiddet taraflı bir tavır takınması 

sonucunda muhalifler 17 Şubat gününü “öfke günü” olarak ilan 

http://carnegieendowment.org/2011/01/28/day-of-anger-new-protest-scene-in-egypt/fll
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etmiştir. Gösterilerin başladığı Tunus ve Mısır’da olduğu gibi 

Facebook ve Twitter aktif bir şekilde kullanılmıştır. Bu sosyal 

platformlar Kaddafi muhaliflerinin hızlı örgütlenmesinde çok büyük 

bir rol oynamıştır (URL-4, 2020).  

 

Daha sonra Kaddafi yanlıları ise Trablus merkezli olarak örgütlenmiş 

ve Kaddafi rejiminin yanında olduklarını bildirmişlerdir. Kaddafi’nin 

kendi bağlı özel birlikleri ve Afrika’dan muhaliflere karşı savaşmak 

için getirttiği paralı askerleri ile gösterilere müdahale ülkede tam 

manasıyla iç savaşı başlatmıştır. Yapılan çatışmalar sonucunda 

Kaddafi muhalifleri 20 Şubat 2011’de Bingazi’yi ele geçirmiş, dört 

gün sonra ise Kaddafi güçlerinin elinde olan Misrata kentini ele 

geçirmişlerdir (URL-5, 2011). 

 

Libya’da yaşanan durum Tunus ve Mısır’dan farklı bir seyir izlemiştir. 

Libya’da diğer ülkelerden farklı olarak Trablus merkezli olmak üzere 

Kaddafi güçleri ile Bingazi merkezli olmak üzere muhalif unsurlar 

arasında bir iç savaş niteliği taşımıştır. Libya’daki olayların dönüm 

noktası 27 Şubat 2011 tarihinde bir araya gelen muhali grupların 

Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK)’ni kurmaları olmuştur. Bütün 

Libya halkının meşru temsilcisi olduğunu ilan eden UGK’nin 

kurulması ile dağınık hareket eden muhalefet birleştirilmiştir. Yeni 

oluşturulan bu konsey daha organize bir şekilde hareket ederek 

Libya’da özgürlüğe ve devrime olan inancı artırmıştır (Doğan ve 

Durgun, 2012). Libya’da yaşanan bu hadiseler Tunus ve Mısır’dan 

farklı bir sürecin yaşanacağını göstermiştir. Yani Libya’da bu 

ülkelerde ki gibi iktidarın kolayca devrileceği, geçisin hızlı bir şekilde 

http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17libya.html?_r=2
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olmayacağı anlaşılmıştır. Kaddafi güçleri ile muhalifler arasında 

yaşanan sert çatışmalar uluslararası yapılanmaları harekete 

geçirmiştir. Uluslararası toplumlar gündemlerine askeri müdahaleyi 

almışlardır. Arap Ligi ise bu çatışmalardan dolayı 12 Mart gününde 

BMGK’na Libya’da uçuşun yasak olduğu bir bölge oluşturulması 

teklifinde bulunmuştur. Bu teklifi değerlendiren BMGK 17 Mart 

gününde Libya’nın uçuşa yasak bölge olduğunu ilan etmiştir. 

Almanya, Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya’nın çekimser oy 

kullandığı oylamada 10 ülke evet oyu kullanmıştır. İç savaş ortamının 

olduğu Libya’da bulunan sivil vatandaşları korumayı planlayan bu 

karar ile Libya’ya yapılacak askeri müdahalenin yolu da açılmıştır 

(Doğan ve Durgun, 2012). Alınan bu karar ile koalisyon güçleri 

Libya’ya askeri müdahaleye başlamıştır. 29 Mart günü 40 ülkenin 

Dışişleri bakanı ve temsilcilerinin İngiltere’nin başkentinde 

toplanmasıyla yapılan konferansta ise hava müdahalesi ile NATO 

görevlendirilmiştir. NATO birliklerinin destek vermesiyle UGK 

beraberindeki muhalif gruplar Libya’da ki şehirleri teker teker almaya 

başlamıştır. Kaddafi destekçilerinin UGK’ya ve uluslararası birliklere 

karşı durmasıyla çatışmalar şiddetlenmiştir. Libya’dan kaçmak üzere 

olduğu düşünülen Kaddafi’nin aracı NATO uçakları tarafından 

vurulmuştur. Uzun bir süre devam eden şiddetli çatışmaların 

sonucunda Muammer Kaddafi, doğduğu Sitre şehrinde yaralı olarak 

muhaliflerin eline geçmiştir. Muhalifler tarafından yaralı olarak bir 

şekilde ele geçirilen Kaddafi, linç edilerek sokak ortasında 

öldürülmüştür. Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesinden sonra 
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Arap Baharı olarak adlandırılan bu süreçte, Libya’da da 42 yıl süren 

Kaddafi yönetimi acı bir şekilde son bulmuştur. 

3.4. Suriye  

Ortadoğu’da yaşanan olayların son durağı Suriye olmuştur. Dera 

şehrinde duvarlara yönetim karşıtı sloganlar yazan gençler 

tutuklanmıştır. Çocuklarını almak için karakola giden ailelerine 

çocukları gösterilmemiş ve sert müdahalede bulunulmuştur. Ailelere 

yapılan bu müdahale ve çocuklarını geri alamamaları Dera şehrinde 

protestoların başlamasına sebep olmuştur. Dera’da 2011 Mart ayında 

başlayan protestolar ülkenin geneline yayılmaya başlamış, Hama, 

Halep, Lazkiye ve Şam gibi önemli şehirlere sıçramasıyla Beşar Esad 

rejimi büyük bir muhalif dalga ile karşılaşmıştır (Salık, 2011). İlk 

başta protestolara katılanları emperyalist güçlerin kuklası olarak 

nitelendiren Esad, protestoların büyümesi ve yayılmaya 

başlamasından sonra halkın isteklerini yerine getireceği yönünde 

açıklamalar yapmış reform sözü vermiştir. Esad’ın attığı adımlar 

muhalifler tarafından samimi ve yeterli bulunmamıştır. Protestoların 

durulmaması üzerine Beşar Esad yönetimi gösterilere sert müdahaleler 

de bulunmuş ve kanlı bir şekilde bastırmaya çalışmıştır. Bu durum 

ülkenin bir iç savaşa doğru yol almasına sebep olmuştur. 
 

Arap Baharının yaşandığı diğer ülkeler gibi Suriye’de de protestoların 

temelinde ekonomik problemler yer almaktadır. Fakat iktidarı elinde 

bulunduran Nusayri Esad ailesinin çoğunluğu Sünni olan Suriye 

halkını demokratik ve şeffaf bir biçimde yönetmemesi temel problemi 

oluşturmaktadır. Ana sebep demokrasi ve özgürlüktür. Bunu 
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protestolarda ilk taleplerin siyasi suçluların serbest bırakılması, 

olağanüstü halin kaldırılması ve demokratik bir seçimin yapılması 

taleplerinden anlamak mümkündür. Bu taleplerini dile getiren 

muhaliflerin tutuklanması olayların daha da artmasına neden olmuştur. 

Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi sosyo-ekonomik nedenlerle 

başlayan gösteriler ilerleyen dönemde dini ve etnik grupların 

çatışmaları haline dönüşmüştür. İran, Çin ve Rusya’nın desteğini alan 

Suriye’de diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi bir yönetim değişikliği 

söz konusu olmamıştır. BM Suriye’de yaşanan olaylara dâhil olmak 

istese de Genel Kurulda yer alan Çin ve Rusya’nın Esad lehine oyları 

ile BM’nin müdahil olmasını engellemişlerdir (Paksoy ve Alancıoğlu, 

2013). 

 

Suriye’de yaşanan olaylara devrim niteliği yüklemek, olayların 

yaşandığı diğer ülkelerden daha olasıdır. Suriye’de demokrasi, insan 

hakları ve özgürlük kavramları, ekonomik nedenlerden daha fazla öne 

çıkmaktadır. İstihdam sıkıntısı, ekonominin kötü olması, yoksulluk ve 

işsizlik faktörleri muhalif unsurların güç kazanmasında etkili 

olmuştur. Fakat ana sebep özgürlük ve demokrasi arayışı olarak 

görülmektedir. Dış aktörlerinde olaylara müdahil olmasıyla olaylar bir 

iç savaş niteliği kazanmıştır. Suriye’de yaşanmakta olan krizin bu 

kadar büyümesinin altında büyük aktörlerin menfaat çatışmaları 

yatmaktadır (Çakmak, Yetim ve Çolak, 2011).  
 

Esad rejiminin muhalif gruplara karşı olan sert müdahaleleri 

uluslararası bütün tepkilere rağmen değişim göstermemiştir. Sivil 

muhalefetin bire kısmı siyasi olarak muhalefetini sürdürmeye 
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çalışırken, sivil protestolar sona ermiştir. Esad’ın sert tutumu büyük 

küçük birçok silahlı grubun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Terör 

örgütlerinin ve Radikal İslami grupların da sahaya inmesi Suriye’de 

yaşanan durumu iyice karışık bir vaziyet haline getirmiştir. Yaşanan 

savaşta on binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli 

ise başta çevre ülkeler olmak üzere birçoğu Türkiye’ye ve Dünya’nın 

farklı yerlere göç etmek durumunda kalmıştır. Dünyanın birçok yerine 

yaşanan göçlerin yanında, Suriye’de kalan pek çok insan da 

yakınlarını kaybetmişlerdir. Yaşanan bütün bu olaylara bakıldığı 

zaman Arap Baharının en acı sonuçlarının Suriye’de yaşandığını 

söylemek mümkündür (Koraltan, 2016). 

4. Arap Baharının Sonuçları 

Arap Baharı hareketi sonucunda Tunus, Mısır, Yemen ve Libya 

yönetimleri devrilmiş fakat Suriye yönetimi, İran ve Rusya’nın desteği 

ve muhaliflerin kendi içlerin de bölünmesi, küçük gruplara evirilmesi 

sayesinde hala ayakta durmaktadır. Çatışmalar Suriye rejimi ve çok 

parçalı muhalif gruplar arasında devam ederken bölünen küresel ve 

bölgesel aktörler, kendi çıkarları doğrultusunda Suriye’de yönetimi 

veya muhalif grupları desteklemektedir.  Suriye’deki çatışma 

sürecinin uzaması da, bu karmaşık içsel, dışsal faktörlere ve çok 

değişkenli denklemden dayanmaktadır. 
 

Söz konusu devrimler ülkeden ülkeye değişen bir olaylar zembereğini 

boşaltmıştır. İdeolojik çatışmaları arttıran, mevcut rejimlerin 

birçoğunu deviren ve daha fazla demokratik sürecin unsurlarıyla 

tanıştıran bir süreç. Ancak bu süreçler aynı zamanda iç çekişme ve 
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silahlı çatışmaya da kapı aralamış, dış müdahaleyi cezbetmiş ve karşı 

devrimi ateşlemiştir. İstisnasız her düzeyde bulunan uzatmalı çatlaklar 

yeniden açılmıştır: Siyasal, toplumsal, etnik, mezhepsel, ideolojik, 

stratejik, bölgesel ve küresel (Fuller, 2014). Bu sürecin yaşandığı 

ülkelerde yeni siyasi güçler ortaya çıkmış, İslamcılar kendi aralarında 

bölünmeler yaşamıştır.  
 

Sonuç sürecin yaşandığı birçok ülke de hala akış halindedir fakat 

olaylar eski düzeni fena halde sarsmıştır. Bununla beraber küresel ve 

bölgesel güçlerin müdahalesini içinde barındıran bu süreçte Arap 

coğrafyasına belirsizliğin, istikrarsızlığın ve kaosun hâkim olduğu 

görülmüştür. Bölgede yer alan ülkelerin bölgesel güç kabul edilen 

dinamiklere ve birbirlerine karşı sergiledikleri tavırlar sert bir 

değişeme uğramıştır. Bölgede ki ülkelerin ilişkilerinde bir 

kutuplaşmanın yaşandığını söylemek mümkündür. Bölge halklarının 

daha onurlu bir iktisadi, hukuki, siyasi ve toplumsal düzen 

taleplerinden doğmuş olan bu süreç, küresel ve bölgesel aktörlerin 

kendi jeoekonomik ve jeopolitik çıkarlarını düşünerek halkların ırksal 

ve mezhepsel motivasyonlarını harekete geçirmesiyle çok farklı bir 

yöne sapmıştır. Siyasi çözümün arka plana itilmesi, şiddet ayarının 

yükseklerde seyretmesi ve çatışma sürecinin uzaması, tüm dini ve 

ideolojik birleşimlerde radikalleşmeye yol açmıştır. Tehlikeli bir hal 

alan diğer bir husus ise mezhep içi ve mezhepler arası çatışmaların 

görülmeye başlanmasıdır. Bu radikalleşmenin doğurduğu sonuçlar 

içinden çıkılamayacak bir hal almıştır (URL-6, 2020).  Ortadoğu’da, 

bölgesel ve küresel güçlerin etki alanlarını genişletmek için verdiği 
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mücadelenin ötesine ulaşamamış olan Arap Baharı sonrası 

yaşanmakta olan güç mücadelesinde, süreçten önceki halinden daha 

iyi bir halde olan ülke henüz olmamıştır. Uzmanların çoğu bu büyük 

çaplı halk hareketinin, Arap coğrafyasında şimdiye kadar yaşanmış en 

kapsamlı değişim olarak yorumlamakta ve görmektedir (URL-7, 

2020). 

5. Tarihsel Süreç İçinde Suriye ve Arap Baharı 

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti Şam’dır ve 1946 yılında 

Fransız mandasından ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 17 Nisan 

1946 tarihi bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir. 1963 yılından 

beri asker kökenli hükümet altında Cumhuriyet ile yönetilmektedir. 17 

Temmuz 2000’de devlet başkanlığına Beşar Esad getirilmiştir. 

Suriye’nin önemli şehirlerinden bazıları şunlardır; Halep, Şam, 

Lazkiye, Hama, Jablah, Tartüs, Baniyas, Himş, Dayr az Zawr, 

Tadmur, Al Qunaytirah, As Suwayda ve Al Hasakah’tır. Esas alınan 

anayasa ise 13 Mart 1973 tarihli kabul edilmiş anayasadır. Bu 

anayasada Suriye’nin yönetim biçimi ‘‘Sosyalist Halk Demokrasisi’’ 

olarak belirlenmiştir.  İslami hukuk ile Roma hukukunun 

sentezlenmesiyle oluşmuş bir hukuk sistemi kullanılmaktadır. Oy 

hakkı 18 yaş üstüne tanınmıştır. Yargılamaları Özel Şer’i 

mahkemelerce yapan Suriye Arap Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet 

Divanı’nı tanımamıştır (Yılmaz, 2005). 

5.1. Suriye’nin Dini ve Etnik Yapısı 

Suriye’nin yüzölçümü yaklaşık 190.000 km²’dir. 2010’da elde edilen 

verilere göre neredeyse 20 milyon nüfusu olan ülkede etnik açıdan 
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nüfusun % 90 gibi büyük bölümünü Arap vatandaşlar oluşturmaktadır. 

Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ermenice, Farsça ve Kürtçe 

ülkede konuşulan diğer dillerdir. Dini olarak % 75’ini Sünni 

Müslümanların oluşturduğu Suriye de  % 15 Şii nüfus,  %10 ise 

Museviler, Hristiyanlar ve geriye kalanların oluşturduğu nüfus 

belirlenmiştir (Deniz, 2013:318). Bu veriler bize Suriye’nin ne kadar 

farklı etnik grup ve farklı mezhepsel ayrımlardan oluşan bir tabana 

sahip olduğunu göstermektedir. 
 

Ülkenin batısında hayatlarını sürdüren ve çoğunluğunun çiftçilik 

mesleği yaptığı azınlık bir grup kabul edilen Şii Nusayrilerin özerklik 

alması ve ülkenin bazı bölgelerinde kolluk kuvveti sıfatıyla 

silahlandırılmaları, ülkede yaşayanların baskın çoğunluğunu oluşturan 

Sünniler açısından büyük bir rahatsızlık kaynağı oluşturmuştur.  
 

Sünni halk bağımsızlığın ardından ülke yönetimini ele geçirerek söz 

sahibi olmuş ve uzun zaman boyunca bu söz sahipliğini ordu da 

sürdürmüştür. Fakat devamlı gerçekleşen darbeler ile beraber 

Sünnilerin kendi içlerinde yaşanan anlaşmazlıklar Sünnilerin birliğini 

zayıflatmıştır. Bu sırada Aleviler ise ülkenin yönetimindeki 

etkinliklerini arttırarak kendi yapılarını oluşturmaya ve güçlenmeye 

başlamıştır. Ülkenin askeri-siyasi yapılarındaki istikrarsızlığın sebebi 

gerçekleşen bu darbeler ve azınlık grubun elinde bulunan yönetimin 

sağlıksız işleyişi olarak görülmüştür. Kimi zaman ufak çaplı 

ayaklanmalar yaşansa bile mevcut rejim bu ayaklanmaları kontrolünü 

sağlamış ve bastırmıştır.  
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5.2. Suriye’nin Sosyo- Ekonomik Yapısı  

Suriye ekonomisinin kontrolü büyük oranda devlet elindedir. 1960 

yıllarında Suriye’de göz önünde olan bir kavram da 

‘‘devletleştirme’’idi ve bu kavramın benimsenmesi sonucu ülkede 

petrol, elektrik, su, madencilik, porselen, cam, çimento ve temel gıda 

maddeleri gibi bazı önemli sektörler tamamen devletin elindeydi. 

Devlet bu sektörleri rant kaynağı olarak görmekte ve yandaşları ile bu 

rantı paylaşmaktadır. Askeri ve siyasi bazı seçkinlerin çıkar 

sağlamaları da, benimsenen bu ekonomik yapının sürmesinin 

nedenlerinden biri olmuştur. Mevcut sistemin çökmesi ihtimali 

yüzünden yenilik hareketlerinden kaçınanların başında dönemin 

önemli noktaları olan güvenlik güçleri ve siyasilerden oldukça önem 

arz eden isimleri gelmektedir. Çünkü asıl zenginleşen kesimin üretim 

ve yatırım araçlarının üzerinde hak kullanarak toplumsak mülkiyet 

üzerinden zenginleşen “devlet burjuvazisi” adı verilen kesimdir. 

Devlet burjuvazisi ise genel olarak Nusayrilerden oluşmaktadır 

(Orhan, 2006:11). Bu durum devletin tekelinde bulunan temel tüketim 

malları fabrikalarının belli çevrelerce kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanıldığı ve bu çevrenin zenginleşmesi için bir araç olarak 

görüldüğü anlaşılmaktadır.  
 

Esed 2000 yılında başa geçtiğinde o da babası gibi çeşitli ekonomik 

reformlara imza atacağı vaadinde bulunmuştur. Bu vaatler içinde 

yabancı menşeili bankaların ülkede çalışmasına izin verme, piyasayı 

yabancı yatırımcıya açma, ekonomik liberalleşme gibi yenilikçi 

atılımlar bulunmaktadır (Raphaeli, 2007). Suriye’nin iç savaştan 
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önceki ekonomik durumunu IMF, “sabit fakat durağan bir ekonomi” 

olarak nitelendirmiştir (IMF, 2006: 29). Siyasi ve sosyal alanlar da 

yapacağını vadettiği yenilikler gibi ekonomi de sözünü verdiği 

reformlar da Suriye halkını heyecanlandırmıştır. Bu reformlarla 

modern dünya ülkelerinin durumuna entegre olunacağı 

düşünülmüştür.  
 

Suriye’de yaşanan iç savaş öncesi ülkenin ekonomisinin çeşitliliği 

görülmektedir. 2009 yılının verilerine bakıldığında başlıca önemli 

görülen sektörlerin endüstri, tarım, turizm ve perakende satış olduğu 

gözlemlenmektedir (Mahamid, 2013). Suriye’de görünen ekonomik 

durum Hafız Esed’in devlet başkanlığı yaptığı dönemden itibaren 

derinlemesine politize hale gelmiştir. Bu durum profesyonel birliklerin 

devlet projelerinin kullanımı, kamu sektörü işleri ve patronajları 

dağıtması gibi amaçlarla aracılık etmesi ile gerçekleşmiştir. Bunun 

sonucunda ise şişirilmiş, düşük gelirli ve yozlaşmış bir bürokrasinin 

oluşmuştur (Alan, 2003). Suriye halkı 2000’lerin büyük bir 

bölümünde zorluklar yaşamıştır bunun sebebi ülke kaynakların azalma 

olurken ekonomik yeniden yapılandırma stratejilerinin 

gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Hafız Esed uzun vadede gerekli 

reformlar gerçekleştirmiştir bunlardan bazıları büyümenin yönünü 

şehirli hizmet sektörüne kaydırmak ve ülkeyi uluslararası ticarete 

açmaktır (Lund, 2014). Tüm bu reformlara ek olarak kuraklığın da 

artması ile ülke ekonomisinin büyük çoğunluğunu tarım sektöründe 

olması Suriye halkı için ekonomik çöküşün habercisi olmuştur. 

Ekonomik çöküş beraberinde yüksek oranlı işsizliği getirmiştir. Bu 
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ekonomik istikrarsızlık ve çöküş Arap Baharının Suriye yansımasının 

temellerinde ki yapıtaşlarından biridir. 

5.3. Suriye’de Esad ve Baas Partisi 

Baas Partisi Suriye’nin başkenti olan Şam’da Michel Aflaq ve Salah-

Al-Din Al-Bitar tarafından 1947 yılında kurulmuştur. Temel ideoloji 

olarak parti Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi ve militarizmin 

sentezinden oluşmuştur. Yapılan 1963 darbesinin ardından Baas 

Partisi Suriye’de tek resmi siyasi parti olarak kabul edilmiş ve iktidarı 

eline almıştır. Asker kökenli bir grubun bir araya gelmesiyle kurulmuş 

olan Baas Partisi başta ordu-parti simbiyozu olarak ortaya çıkmıştır 

(Rabinovich, 1972). Geniş bir temel üzerine kurulmayan ve siyasette 

neredeyse her grup tarafından öfkeli bir muhalefetle karşılaşan 

partinin içerisindeki baskın grup Alevi subaylar olmuştur (Dam, 2000: 

39-69). Bunun nedeni ise 1963 yılından önce Alevilerin orduya 

orantısız alımı ve Sünniler arasındaki bölünmeler olmuştur 

(Hinnebusch, 2012: 96). 

 

1947’da kurulan Baas Partisi orduyla paralellik göstermiştir bunun 

sebebi olarak değişim ve gelişimin askeri kökenli olması görülmüştür. 

Başta Alevi ve Sünnilerin Suriye’deki diğer bazı oluşumlarla bir araya 

gelerek kurulan parti git gide Alevi çoğunluklu bir hal almıştır. Hali 

hazırda var olan Aleviler ve Sünniler arasında yaşanan sürtüşmeler, 

1970 yılında Alevi asıllı bir komutan olan Hafız Esed’in yönetime 

geçmesiyle beraber daha da artmış, sonucunda ise İhvan-ı Müslimin 

gibi Sünni muhalif grupların güçlenmesine neden olmuştur. Başta 

Suriye halkının çoğunluğuyla yaşadıkları bu gerginlikten rahatsız olan 
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Alevi rejim, halkla arasında fark olmadığını kanıtlamak amacıyla bazı 

adımlar atmıştır. Fakat bu kanıtlama durumu çok sürmeden Fransız 

işgali ile başlayan ve darbelerle devam eden otokratik yönetim 

geleneğinin sürdüğünü tekrardan göstermiştir. Muhalif gruplar şiddet 

kullanarak bastırılmış, ülke genelinde süre kısıtlaması olmadan 

olağanüstü hal ilan edilmiş, tutuklamaların ve işkenceler 

gerçekleşmiştir (Özdemir, 2016:82). 
 

Beşar Esad’ın iktidara gelmesinden sonra Suriye’de birçok alanda 

hareketlilik yaşanmıştır. Bunlardan bazıları demokratikleşme, insan 

hakları ve ifade özgürlüğüdür. Bu alanlarda yapılan açılım “Şam 

Baharı” olarak adlandırılmış fakat bu dönem çok uzun sürmeyerek 

2001 Şubat ayında son bulmuştur. Suriye hükümeti, dış politikada 

karşılaştığı sorunları ileri sürerek siyasi ve sosyal reformlardan 

vazgeçmiştir. Ülkede demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi 

reformlar talep eden çok sayıda muhalif 2005 Ekim ayında Şam 

Deklarasyonu’nu imzalamış; ancak, bu muhaliflerin bir kısmı ülkeyi 

terk etmek zorunda kalmış, bir kısmı ise bu dönem sonrası hapse 

girmiştir. Oldukça kısa süren bu reform dönemi umutları yarıda 

bırakmıştır. 
 

5.4. Arap Baharı ve Suriye’ye Yansıması 

Arap coğrafyasında 2010’un sonlarında ve başlayan mevcut yönetime 

karşı olan protestolar bölgesel ve küresel çaptaki etkileri ile içinde 

bulunduğumuz yüzyılın en önemli tarihi olaylarından biri olmuştur. 

2010 yılında Aralık ayı içinde Tunus’ta başlayan isyan olayları ile 
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İslâm coğrafyası fazlasıyla etkileneceği ve köklü değişimlerin 

yaşanacağı bir sürece girmiştir. Tunus’ta işsizlik ve ekonomik 

sorunlardan yüzünden üniversite mezunu olmasına rağmen pazarcılık 

yapan Muhammed Bouazzizi adlı gencin zabıtalardan gördüğü kötü ve 

haksız muamelenin ardından kendini yakması devamında yaşanacak 

protestolar ve değişim taleplerinin sebebi olmuştur. Protestoların 

başladığı Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de yönetim değişiklikleriyle 

sonuçlanmıştır. Sadece bu ülkeler ile kalmayıp bölgedeki birçok Arap 

ülkesinde de halk ülke yönetimlerine karşı protesto ve gösteriler 

düzenlemeye başlamıştır. Geniş bir bölgede oldukça hızlı, etkili ve 

köklü değişimlerin yaşanmasına sebep olan bu halk hareketlerine Arap 

Baharı adı verilmiştir. Yıllardır diktatör bir yönetim altındaki 

Suriye’nin de böylesi bir değişim dalgasına direnmesi mümkün 

görünmemekteydi. Nitekim tüm Ortadoğu’yu kasıp kavuran bu sivil 

öfke patlaması, 2011 yılı Mart ayından itibaren Suriye’ye de 

sıçramıştır (Dağ, 2013). Yalnız Suriye’de Tunus, Mısır, Libya ve 

Yemen’in aksine Suriye’de rejim yaşana halk ayaklanmalarına güçlü 

bir direnç göstermektedir. Bu direnç, bölgesel ve küresel birçok 

aktörün bu iç savaşa müdahil olmasından kaynaklanmaktadır. Bölgede 

ki kargaşa ortamı uzun süredir devam etmekte ve beklenen 

demokratik ortam bir türlü yerleşmemektedir (Orhan, 2013). 
 

Martın ilk günlerinde yapılmaya başlanan barış yanlısı gösterilere 

güvenlik güçlerinin müdahalesi sert olmuş ve ülkede git gide daha 

kişinin yaşamını yitirdiği bir iç savaşa yol açmıştır. Olayların 

başlangıcı olarak görülen, fitilini ateşleyen şey, ülkenin güneyindeki 
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Dera kentinde iki gencin duvar yazısı nedeniyle tutuklanmış 

olmasıdır. Yoğun işkencelere maruz bırakılan bu gençlerin serbest 

kalması için mensup oldukları aşiretlerin sokağa dökülmesi, kentte 

olan gerilimi arttırmıştır.   
 

Gösterilerin başlangıcı sayılan ilk olay 15 Mart 2011 tarihinde başkent 

Şam’da gerçekleşmiştir. Yaşanan olaylara verilen bir tepki olarak 

düzenlenen ve “Öfke Günü” olarak adlandırılan gösteri rejim güçleri 

tarafından şiddetle bastırıldıktan sonra, 17 Mart gününde bütün 

kentlerde insanlar küçük kalabalıklar halinde sokaklara dökülmüştür. 

20 Mart’tan itibaren çatışmaya dönüşen olaylarda, kentteki Ömeri 

Camii’ne baskın yapmak isteyen silahlı güçlerle halk arasında çıkan 

çatışmalarda ilk kan dökülmüş ve 9 kişi hayatını kaybetmiştir. 24 

Mart’ta 20.000’den fazla insanın katılmış ve hükümet karşıtı 

protestolar olurken 50’den fazla kişinin yaşamını yitirmesi bütün 

ülkeyi etkilemiştir. Suriye’de bütün uluslararası ve bölgesel 

sonuçlarına rağmen yaşanan bu iç savaşta Suriye rejimi yüzünden bir 

yıl içinde neredeyse 30.000’e yakın insanın yaşamasını yitirmesine 

sebep olmuştur  (Ataman, 2012). Suriye rejiminin protestolar ve 

gösterilere verdiği sert tepkiler sonrasında barışçıl gösteriler yerine 

silahlanmış kişilerin gösterileri başlamıştır. Rejim tarafından 

gösterilen bu sert tutum karşısında bir araya gelen muhalif gruplar 

hem silahlanmış hem de siyasi bir örgütlenmeye başlamışlardır. Kısa 

sürede iç savaşa dönüşen bu münakaşa Suriye’de ve bölgede çıkarı 

olan bütün aktörlerin olaya müdahil olmasını beraberinde getirmiştir. 
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Tunus ve Libya’daki değişimler daha az karmaşık yapılarla 

gerçekleşirken Suriye’deki rejim değişikliği sorunu, çok denklemli bir 

yapı göstermektedir. Bu denklemde birçok ülke ve birçok oluşum 

bulunmaktadır. İsrail, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya, Çin, AB 

ülkeleri ve ABD gibi ülkelerin bulunduğu bu denklem, yalnıza 

olayların yaşandığı ülkenin değil tüm Orta Doğu’nun geleceğini 

etkilemektedir. Suriye’nin içinde bulunduğu bu durumda birçok ülke 

Suriye’deki aktörlerin kendi menfaatleri doğrultusunda ilerlemesini 

istemektedir çünkü Suriye’nin sahip olduğu özellikli konum siyasi 

açıdan olukça önemlidir. Bu yönden bakılınca, Suriye’deki trajik 

olaylar olması gerekenden daha fazla uluslararasılaşmıştır. Rejimin 

ayakta kalmak için geçmişte hiçbir zaman olmadığından daha fazla dış 

desteğe dayandığı bir dönemde bu gidişin yolu halen dış aktörlerin 

ikna edilmesinden geçmektedir (Dağ, 2013). 
 

6. Arap Baharı Sürecinde Suriye’deki İslami Gruplar 

6.1. İhvan-ı Müslimin 

Mart 1928’de Mısır’da Hasan el-Benna tarafından kurulmuştur.1932 

yılına kadar Mısır’ın birçok şehrinde şubeler açmıştır. Yine aynı yıl 

içinde merkezini Kahire’ye taşımıştır. Örgütlenme konusunda hızlı 

davranan İhvan-ı Müslimin faaliyetlerine devam etmiş, Lübnan, 

Filistin ve Suriye’ye de temsilcilerini göndererek buralarda da 

örgütlenmesini sürdürmüştür. Teşkilatın önde gelenleri açılan 

temsilciliklerde, cami ve diğer toplulukların bir araya geldikleri 

mekânlarda kitlelere hitap etmiş ve inandıkları davayı anlatmışlardır. 
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Suriye’nin henüz bağımsızlığını ilan etmediği 1937 yılında ilk 

şubesini açmıştır. Mustafa es-Sibai, İhvan-ı Müslimin’in Suriye’de 

kabul edilmesinde ve yayılmasında aktif bir görev üstlenmiştir. Hasan 

el-Benna ile Kahire’de öğrencilik yaptığı sırada tanışan Mustafa, 

Suriye’ye dönmüş ve burada daha önce etkin olan birkaç cemiyeti 

İhvan-ı Müslimin ekseni altına almıştır. 1946 yılında Fransa 

askerlerini Suriye’den çekmiştir. Bu gelişme sonrasında ortaya bir 

yönetim krizi çıkmış bu esnada aktif şekilde rol alan İhvan, 1947’da 

yapılmış seçimlerde siyasetin içine girmiş ve halk tarafından büyük 

bir destek almıştır. Suriye'nin bağımsızlığını kazandığı ilk yılda 

ülkedeki İhvan-ı Müslimin yasal muhalefetin bir parçası olmuştur. 

1948 yılında Arap-İsrail savaşında Arapların yenilmesinden sonra Batı 

dünyası ile herhangi bir konuda işbirliği yapılmasını istemeyen İhvan-

ı Müslimin Arap coğrafyasında ki gücünü arttırmış, etki alanını 

genişletmiştir. 1954 yılında İhvan-ı Müslimin’in Mısır’da yasaklanmış 

daha sonra Suriye’de ise siyasete ara vererek eğitim alanına 

yönelmiştir. 1958 yılında Suriye’de iktidarda bulunan Baas Partisi’nin 

çabaları sonucunda Mısır devleti ile birleşilmesinin ardından her iki 

devlette de İhvan teşkilatları ve siyasi patiler kapatılmıştır. Bu 

sebepten dolayı 1961 yılına gelindiğinde Suriye devletinin, Mısır 

devletinden ayrılmasını isteyenlerin başında İhvan hareketi gelmiştir. 

Ayrılma gerçekleştikten sonra tekrar aktif hale gelen İhvan siyasi 

faaliyetlerine de devam etmiştir. 1962 yılında ise seçimlerde kendi 

adaylarını gösteren İhvan, parlamentoya on adayını göndermeyi 

başarmıştır (URL-8, 2020). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
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1963 darbesi yapıldıktan sonra Arap milliyetçisi olan 

ve sosyalist niteliğe sahip Baas Partisi iktidara getirilmiş, İhvan-ı 

Müslimin ise yasaklamıştır. İhvan-ı Müslimin, 1976 ile 1982 yılları 

süresince Baas Partisi iktidarına karşı yapılan muhalefette çok önemli 

bir rol oynamıştır. 1979 ile 1982 yılları arasında Hama merkezli 

başlayan ayaklanmalar sırasında sayıları bini aşan silahlı ve 35.000’e 

yakın sivil göstericinin Suriye ordusu tarafından öldürülmesi 

sonucu İhvan-ı Müslimin’in Suriye'de olan etkinliği bu süre zarfında 

önemli derece de kırılmıştır. 1980’de çıkarılan kanun kapsamında 

Suriye'de İhvan-ı Müslimin üyesi olmanın cezasının idam olduğu 

belirtilmiştir.  
 

1982 yılına gelindiğinde İhvan-ı Müslimin Hama şehrinde büyük bir 

ayaklanma başlatmış ve hızlı bir şekilde Hama şehrinin kontrolünü 

eline geçirmiştir. Esad rejiminin ise bu ayaklanmaya verdiği karşılık 

Hama'yı bombardımana tutmak olmuştur. Bir aylık sürecin sonunda 

hayatını kaybedenlerin sayısı 30.000’lere ulaşması bu 

ayaklanmanın sonucunun bir katliam niteliği kazanmasına sebep 

olmuştur. Birçok İhvan-ı Müslimin üyesi de tutuklanarak cezaevine 

konulmuştur. Hama trajedisi İhvan-ı Müslimin yenilgisi ile 

sonuçlanmıştır (URL-9, 2020). 

 

1990 yılına gelindiğinde cezaevinde tutuklu olan İhvan-ı 

Müslimin üyelerinden bazıları Hafız Esad’ın emriyle serbest 

bırakılmıştır. Hafız Esad’ın 2000 yılındaki ölümünün ardından, 

başlangıçta daha demokratik bir görünüm yansıtan oğlu Beşar 

Esad yönetime geçmiştir. Aralarında sürgündeki İhvan-ı Müslimin, 
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muhalefet parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 250 

imzaya sahip 2005 Şam Bildirgesi; Esad rejimini totaliter hizipçi ve 

otoriter olarak tanımlamıştır. Bu bildirgeyle beraber birbirine karşı 

saygı ve uzlaşı temelli barışçıl, adım adım yeniliklerin uyum ile 

yapılması yönünde çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrıya Beşar Esad 

yönetiminden karşılık gelmiş ve bir takım reformlar yapılmıştır, 

bunlardan biri de tutuklu olan İhvan üyelerinin çoğunun özgür 

bırakılmasıdır. Fakat yapılan reformlar çok uzun ömürlü olmamıştır 

ve o yıl içinde güvence verilen haklardan bazıları aniden iptal edilip, 

tekrar tutuklamalara başlanmıştır. 
 

2011 de başlayan Arap Baharına gelindiğinde ise İhvan-ı Müslimin  

ayaklanmada rol oynayan muhalifler içerisinde baskın bir güç olarak 

karşımıza çıkmıştır (URL-10, 2020). 2012 yılında İhvan üyeleri, 

Sivilleri Koruma Komisyonu (SKK) oluşturmuşlardır. İhvancılar 

tarafından kurulmuş olan SKK’nın diğer muhalif silahlı gruplarla ve 

dış destekçilerle bağlantı kurmak için görevlendirildiği 

düşünülmüştür. Bunun yanı sıra bu oluşumların birçoğu kendilerini 

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak tanımlamışlardır. Suriye’de İhvan-

ı Müslimin’in bu gruplara finansman sağladığı ve Özgür Suriye 

Ordusu’nda savaş veren silahlı grupların üçte birini hâkimiyeti altında 

tuttuğu söylenmektedir. 

6.2. Irak Şam İslam Devleti 

IŞİD’in temel ideoloji olarak El Kaide ve Taliban gibi yapılanmalarda 

olduğu gibi, Selefilik akımını kabul etmektedir. Bu ideoloji batı 

karşıtlığı, radikal dini fanatizm ve terörizmle pekiştirilmektedir 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu


660 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

(Mamouri, 2014). IŞİD ideolojisine göre din ve devlet arasında 

herhangi bir fark görülmemektedir. Alınacak kararların hepsi şeriatın 

hâkim olduğu İslam Devleti bünyesinde alınır ve İslam Devleti’nin 

hâkim olduğu bölgelerde uygulanır (Friedland, 2015). 
 

Ebu Musa el Zerkavi tarafından “Cemaat et-Tevhidve’l Cihad’’ 

ismiyle kurulmuş ve Irak’ta gerçekleşen ABD işgaline karşı direniş 

sürdüren Sünni gruplar arasından en etkili olanlarından birisi 

olmuştur. 2004 yılında El Kaide ile ilişkisini açıklarken bağlılığını 

resmi olarak bildiren ve sonrasında adını “Irak İslam Devleti” olarak 

değiştiren grup bir süre “Irak El Kaidesi” ismiyle anılmıştır. Arap 

Baharı olaylarının ardından Suriye’de de etkisini ortaya koyan örgüt, 

2013 yılında ismini değiştirerek günümüzde bilinen Irak Şam İslam 

Devleti adını almıştır. 2013 yılında Suriye’de ortaya çıkmasının 

ardından yayınladığı bildiride IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi 

Suriye’de El Kaide’nin uzantısı olan El Nusra Cephesi’nin IŞİD’nin 

bir parçası olduğunu ve bir araya gelerek Irak Şam İslam Devleti’ni 

kuracaklarını beyan etmiştir. Bu beyanları reddeden El Kaide, daha 

sonra IŞİD ile bir bağlantılarının kalmadığını açıklamıştır. IŞİD, 2013 

yılında Suriye’ye geçiş yapmasının ardından ülkedeki en popüler 

örgüt olmuştur. Örgütün bazı çevreler tarafından meşru görülmesine 

sebep olan şey ilk bakışta Irak ve Suriye’de Sünnilerin karşılaştıkları 

baskılar ve zorluklar olarak kabul edilmiştir. Fakat daha sonra 

uygulanan insanlık dışı ve canice yöntemler birçok Sünni grup 

tarafından eleştiriye maruz kalmıştır ve kabul edilmemiştir. Hatta 

Sünni inanışı gölgelemek ve karartmak için kurulduğu bile düşünceler 
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arasındadır. IŞİD’nin bir ABD projesi olduğu yönünde iddialar ortaya 

atılmış ve buna gerekçe olarak ABD’nin yeni geliştirdiği stratejisi 

sebebiyle Irak’tan çekilmesi ve bu sayede örgütün de güçlenmeye 

başlaması gösterilmiştir. 
 

Suriye’ye geçiş yapan IŞİD, ilk zamanlarında Suriye rejimine karşı 

savaş vermiş, sonrasında ise anlaşmazlık yaşadığı muhaliflere karşı 

savaşmıştır. Özellikle Şii katliamları yapan IŞİD, katlettikleri 

insanların fotoğraf ve videolarını internet aracılığıyla paylaştığı için 

tepki almıştır. Özellikle Irak merkezli gerçekleştirdiği sivil halka 

yönelik saldırılara dış müdahaleler gerçekleşmekte ama fazla etkili 

olamamaktadır. 29 Haziran 2014 tarihinde hilafet ilan eden ve lideri el 

Bağdadi’yi halife olarak kabul eden IŞİD, diğer grupları da kendi 

saflarında savaşmaya davet etmiştir. Savaşçılarının büyük çoğunluğu 

yabancılardan oluşan IŞİD, şuan bu coğrafyadaki en radikal grup 

konumundadır. 

6.3. Özgür Suriye Ordusu 

Özgür Suriye Ordusu, Suriye ordusundan kaçan askerler tarafından 29 

Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur (URL-11, 2020). Suriye’de Arap 

Baharı esnasında ön plandaki muhalif gruplar arasında ilk silahlı 

yapılanmadır. Büyük kısmı Sünni askerlerden oluşan örgütün amacı 

Suriye’de sivilleri rejim ordusundan korumak ve nihayetinde de Esad 

rejiminin yıkılmasıdır. Bu yıkımın siyasi yollarla gerçekleşmeyeceğini 

savunan ÖSO, silahlı mücadeleyi kullanarak diğer cihat gruplarına 

kıyasla daha ılımlıdır. Silahlı mücadeleye ilk başladığı dönemde ABD 

ve Avrupa tarafından desteklenen ÖSO, bir yandan körfez ülkeleri 
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tarafından da askeri, maddi ve siyasi açıdan desteklenmiştir. Rejim ile 

silahlı mücadele içinde olan ÖSO, rejim ordusunda fazlaca kayıplara 

sebep olmuş ve bazı şehirlerde denetimi sağlamıştır. Ama Rusya’nın 

düzenlediği hava saldırıları ve İran’ın gösterdiği destek ile rejimin çok 

sayıda yeri tekrar geri aldığı görülmüştür. Özellikle ilerleyen 

zamanlarda ABD’nin YPG’ye verdiği destek ve Suud’ların ise daha 

radikal selefi gruplara verdiği destek ile ekonomik ve askeri destek 

açısından azalmaya giden ÖSO zayıflayarak etkinliğini kaybetmeye 

başlamıştır. Muhalif silahlı grupların sayısının artması ve birlikte 

hareket sağlayamamaları zamanla grupların arasında da çatışmalara 

neden olmuştur. Bu grupların bazıları ilk aşamada ortak nokta olarak 

Esad rejimini devrilmek üzerine birleşmişseler de ilerleyen 

zamanlarda etnik köken ve mezhep ayrılıkları kendi aralarında bir 

çatışma yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla böyle bir kaos 

ortamında ortak amaç aynı olmakla birlikte bu amaç unutulup yeni 

amaçlar edinince ve hareket etme biçimleri ortak olmayınca etkileri de 

gittikçe azalmaktadır. 

6.4. El Nusra 

El kaide 1988 yılında kurulan İslamcı bir silahlı örgüttür. Örgütün 

kuruluşunun dayandığı dönem olarak Sovyetler Birliği’nin 

Afganistan’a askeri müdahalede bulunması gösterilmektedir. El Kaide 

adının karıştığı olaylar ve faaliyetlerinin sonucu olarak küresel çapta 

bir örgüttür. Örgüt çok sayıda ülke ve NATO, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği gibi kuruluşlarca terör örgütü 

olarak nitelendirilmektedir. 2011 yılının Mart ayında Suriye’de Arap 
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Baharının yansımaları ile Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı sivil 

halkın ayaklanmaları ve protesto gösterileri başladı. Ülkedeki iç savaş 

başlangıcının temelleri olarak, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 

bazı askerlerin aynı yıl Temmuz ayında kurdukları Özgür Suriye 

Ordusu adlı örgüt ve ülkedeki iç çatışmalar gösterilmektedir. Bu süreç 

sonunda 23 Ocak 2012'de Ebu Muhammed el-Cevlani, Ebu Bekir el-

Bağdadi tarafından Suriye'ye gönderilmiş ve ülkedeki cihatçı hücreleri 

aynı birlik içinde toparlaması vazifesi verilmiştir. Ebu Muhammed el-

Cevlani liderliğinde bir el-Kaide yapılanması oluşturulmuş ve isminin 

El Nusra olduğu açıklanmıştır (URL-12, 2020). El Nusra’nın 

kurulmasından önce 2011 yılında Suriye'deki el-Kaide bağlantılı 

gruplar faaliyetlerine başlamış olup o yıl içinde 23Aralık’ta ülkenin 

başkenti olan Şam'da intihar saldırıları düzenlemiş ve 44 insanın 

yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Örgüt kuruluşunun ilanından 

itibaren Suriye’de yaşanan bu iç savaşta rejim karşıtı bir mücadele 

içine girmiştir.  
 

Irak İslam Devleti lideri el-Bağdadi 2013 yılı 8 Nisan’da yaptığı bir 

açıklama ile Suriye’de bulunan El Nusra Cephesi ile bir araya gelerek 

Irak ve Şam İslam Devleti'nin kurulduğunu bildirmiştir (URL-13, 

2020). Açıklamadan hemen sonraki gün bu birleşmenin kabul 

edilmediği ve örgütün hala Eymen ez-Zevahir isimli liderlerine bağlı 

olduğu El Nusra’nın lideri Ebu Muhammed el-Cevlani tarafından 

açıklanmıştır. Yaşanan bu olaylardan sonra El Nusra örgütünün bazı 

üyeleri Irak ve Şam İslam Devleti'ne katılmış bazıları ise el-Cevlani'ye 

bağlılıklarını sürdürmüştür (URL-14, 2020). Bu gelişmelerden sonra 
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el-Nusra 2014 yılının ilk aylarında IŞİD’ ne karşı da silahlı 

mücadeleye başlamıştır. 2016 yılının ortalarına gelindiğinde ise 28 

Temmuz’da yeni bir açıklama yaparak bu oluşumun lağvedildiği, el-

Kaide ile olan bağlantısının bitirildiği ve  Şam Fethi Cephesi isimli 

yeni bir oluşumun kurulduğu bildirilmiştir (URL-15, 2020). 

6.5. Hizbullah 

Hizbullah, Şiilik görüşüne sıcak bir yaklaşımı sergileyen ve hem 

askeri hem de sivil kanadı bulunan Şii inançlı bir oluşumdur. 

Kurulduğu yıl olan 1982’de öncelikli olarak İsrail’i aynı zaman 

diliminde işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkmasını 

sağlamak sonrasında İsrail devletinin yıkımı amacıyla kurulmuştur 

(URL-16, 2020). 

 

Hizbullah Suriye’de faaliyetlerine 2011’de başlamış ve resmî olarak 

kuruluşunu 30 Nisan 2013 tarihinde kabul etmiştir. Hizbullah örgütü 

ilk kayıplarını Esad rejimine karşı yapılan protesto ve ayaklanmaların 

başladığı sırada rejim güçlerine yardım ederek bu ayaklanmaların 

bastırılmasını sağlarken vermiştir (URL-17, 2020). Fakat bu olaylara 

rağmen Hizbullah’ın Suriye’deki rolünün ilk bulguları 2012 yılının 

ortalarından itibaren elde edilmiştir. Örgütün faaliyetleri sonucu 

Suriye’deki çatışmalarda yer aldığı ABD resmî kaynakları tarafında 

2012 yılının Ağustos ayında doğrulanmıştır. Amerika Birleşik 

Devletler Hazine Bakanlığı’nın açıklaması, örgütün 2011 yılının ilk 

günlerinden beri ülkedeki rejim güçlerine eğitim vermekte olduğunu 

ve aynı zaman İran Devrim Muhafızları tarafından verilen eğitimin 

işleyişini kolaylaştırmakta olduğu yönünde olmaktadır (URL-18, 

https://tr.wi̇ki̇pedi̇a.org/WİKİ/HİZBULLAH_(LÜBNAN),%202020)
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2020).  Ayrıca Hizbullah örgütü, ülkedeki çeşitli alanlarda muhalif 

güçlerin geri adım atmalarını sağlamada önemli bir role sahip 

olmuştur.  ABD resmi kaynaklarınca yapılan bu açıklama örgütün 

“Birim 910” komandolarının 2012’nin yazında Homs’ta rejim 

güçlerine yardım ettiğini belirten raporların güvenilirliğinin 

pekişmesini sağlamıştır (Sullivan, 2014).  

 

Hizbullah 2013 yılının Mayıs ayında Genel Sekreter Hasan 

Nasrallah’ın Tahran’da Hamaney’i ziyaretinin ardından televizyonlara 

bir açıklama yapmış ve Suriye’ye olan müdahalesini resmi olarak 

televizyon aracılığı ile duyurmuştur. Nasrallah Hizbullah’ın bu iç 

savaşta taraf olarak Esed’in yanında yer alacağını ve onun “ABD, 

İsrail ve radikal cihatçıların eline düşmesine” izin vermeyeceğini ve 

“Şiilerin varlığı tehlikededir.” Diye açıklamada bulunmuştur. Yaşanan 

gelişmelerden önce de Suriye’de etkinliğini sürdüren örgütün bu 

savaştaki baskınlığının artması istenmiştir. Buna neden olarak Suriye 

rejiminin vermiş olduğu önemli kayıpları ve İran’ın baskısı 

gösterilmektedir (URL-19, 2020). Nasrallah yaptığı Esed rejiminin 

yanında olduklarını belirten açıklamasında bunun yanında Suriye’yi  

“bel kemiği” olarak tanımlamıştır. Buna sebep olarak Hizbullah’ın 

İran’dan destek almasının Suriye olmadan daha zor ve riskli olması 

gösterilmektedir. Hizbullah İran’dan bu yardımı almadığı takdirde 

kendi askeri kapasitesi ve yaptığı hazırlıklar zarar görecektir 

(Sullivan, 2014). 

 

Hizbullah’ın Suriye’ye müdahale etmesi çok fazla noktada eleştiriye 

maruz kalmıştır. Bu noktalardan en fazla eleştirilen Hizbullah’ın ana 
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amacı olan İsrail ile değil de uzun seneler destek gördüğü Suriye halkı 

ile çatışmasıdır.  Eleştirilerin başlıca odak noktası Hizbullah’ın İsrail 

yerine, kendilerini yıllarca destekleyen Suriye halkı ile mücadele 

etmesidir. Suriye’nin içinde bulunduğu bu iç savaşta Hizbullah’ın Şii 

kimliği ile mezhepsel çatışmayı arttırması bir başka eleştirilen 

noktadır. Ülkedeki rejimin Alevi kimliği ve muhaliflerin ağırlıklı 

olarak sahip oldukları Sünni kimliği, Hizbullah’ın mezhepsel 

çatışmayı alevlendirdiği eleştirilenin temel kaynağıdır. Suriye’deki 

çatışmalarda faaliyet gösteren Hizbullah bölgesel açıdan bu savaşın 

Lübnan’a taşınması ve oranın da güvenliği tehlikeye atılması 

noktalarında suçlanmaktadır (Tokmajyan, 2014). 
 

SONUÇ  
 

2010’da Tunus’ta başlayıp Orta Doğu boyunca yayılan otoriter rejim 

karşıtı Arap Ayaklanmaları Suriye’ye sıçramıştır. Suriye; Arap, 

Türkmen, Dürzi, Kürt ve daha birçok farklı etnik kimliğe ev sahipliği 

yaptığı gibi, Şii, Sünni mezheplerini ve Hıristiyan topluluğunu da ev 

sahipliği yapmaktadır. Karmaşık olan bu toplum yapısı ırksal ve 

mezhepsel menfaatlere dayalı bir iç savaşa sebep olmuştur. Kısa bir 

süre sonra ise bu savaş küresel ve bölgesel aktörlerin vekâlet savaşına 

dönüşmüştür. Çünkü Ortadoğu’nun kalbi olarak nitelendirilen 

Suriye’nin dinamikleri Arap Baharının yansıdığı diğer ülkelerden 

oldukça farklıdır. Bu savaşta bütün aktörler bölgede ki kendi siyasi ve 

askeri çıkarlarını korumaya yönelik hareket etmişlerdir. Bu aktörlerin 

birçoğu İslami kimlikli aktörlerdir. Birçok aktörün olması, bu 

aktörlerin siyasi amaçlarının farklı olması sebebiyle ülkede büyük bir 
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kaos ve tam olarak bir belirsizlik söz konusudur. Bu iç savaşta 

Suriye’de iktidar Mısır, Tunus, Libya ve hatta Yemen’de olduğu 

şekliyle değişmemiştir. 
 

Ortadoğu’daki dini farklılıklar bölgedeki tüm karmaşa ve savaş 

ortamlarının doğmasında ve ivme kazanmasında en etkili öğe 

olmuştur (Güngörmüş, 2014). Bunun en net örneklerinden birini 

Suriye’de görmekteyiz. Suriye’de Şii azınlığın diktatörlüğüne karşı 

gelişen Sünni refleksler, İhvan ve Selefi akımlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uzun süre yönetimi elinde bulunduran Şii rejimin 

üzerlerinde oluşturduğu baskıyla uzun süre kabuğuna çekilmiş olan bu 

gruplar Arap Baharı ile birlikte kabuklarını kırarak rejimin karşısında 

yer almıştır. Arap Baharının Suriye’deki gelişiminde bu akımları 

temsil eden gruplar kilit rol oynamışlardır. Söylemleri ılımlı İslam 

etrafında şekillenen İhvan grubu ÖSO da baskın bir rol üstlenmiştir. 

Radikal selefi gruplar ise daha çok el-Nusra ve IŞİD ekseninde bir 

araya gelmiştir. Bu gruplar arasında geçişlerde söz konusudur. İlk 

yıllarda Sünni eksenli bu gruplar Esad rejimine karşı eylemler 

yapmakta iken diğer yandan Şii inançlı bir oluşum olan Hizbullah ise 

Esad’ın yanında durarak bu gruplara karşı savaş vermektedir. Fakat 

daha sonra Sünni gruplar arasında da büyük bölünmeler yaşanmış 

kendi aralarında ortaya çıkan bu görüş ayrılıkları silahlı çatışmalara 

dönüşmüştür. Bu durum Esad’a karşı olan muhalif grupları 

zayıflatmıştır. Suriye rejimi ülkeye eskisi gibi hükmedememektedir 

fakat aynı zamanda da yıkılmamaktadır. Kazananı ve kaybedeni henüz 

belli olmayan bu savaş hala sürmektedir. 
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GİRİŞ 

Kalkınma; genel anlamda bir ülke veya bir bölge için ekonomik, 

toplumsal, sosyal ve kültürel olarak ilerleme, çağdaş bir düzeye gelme 

durumudur. Kalkınma, dünyanın tüm ülkelerinde aynı düzeyde 

gerçekleşmemektedir. Her ülke kendi içinde de bölgesel gelişmişlik 

düzeyi olarak farklılıklara sahiptir. Bu sorunu gelişmiş ülkeler sahip 

olduğu ekonomik kaynaklar ve güçlü bir yönetimle çözerken, 

gelişmekte olan ülkeler için söz konusu bu durum zor görünmektedir. 

Ülke içinde coğrafi yapı, jeopolitik konum, uygun iklim ve yeterli 

düzeyde önemli doğal kaynaklara sahip bölge kalkınmada daha hızlı 

gelişirken, iklim koşulları olumsuz olan, doğal kaynakların yetersiz 

olduğu, ulaşım ağının gelişmediği veya güç olduğu bölgelerde 

kalkınma, istenilen düzeyde olamamaktadır. Bunun sonucunda bölge 

insanları bölgesel kalkınma olarak daha gelişmiş bölgelere göç 

etmekte, bu durum göç alan bölgelerde sosyal, kültürel ve ekonomik 

sorunların ortaya çıkmasına sebep olmakla beraber ülke içinde 

bölgeler arası kalkınma farklılığın giderek artmasına sebep 

olmaktadır. Söz konusu olumsuz farklılıkları en aza indirebilmek için 

veya ortadan kaldırabilmek için devlet yönetimi kalkınma politikaları 

yapmıştır. Bu kalkınma politikaları ile yerelde bölgelerin, genelde 

ülkenin bütünü için ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmeyi 

amaçlayarak oluşturulmuştur. Ancak yine de yapılan kalkınma 

politikalarıyla istenilen seviyeye gelinememektedir. Bölgesel 

kalkınma sorunlarının çözme aşamasında bölgenin fiziki yapısını, 

doğal kaynaklarını, beşeri kaynaklarını ve sermayesini iyi bilen 

mahalli idareler önem kazanmıştır.  
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Bölgesel kalkınma; gelişmiş bölgelerden daha az gelişmiş veya geri 

kalmış bölgelerin, kamu kurumları aracığıyla ekonomik, sosyal, 

kültürel vb. olarak çeşitli şekillerde geliştirilmesini sağlamaktır. 

Bölgesel kalkınmayı doğrudan etkileyen mahalli idare kurumları; 

belediye, il özel idareleri ve köy ve organlarıdır. Belediye il merkezi 

ile ilgili faaliyetlerde bulunurken il özel idareleri il sınırına kadar yetki 

alanına giren konularda çalışırken köy ve organları ise köyle ilgili 

alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır.  

Bölgesel kalkınmada doğrudan etki eden il özel idareleri, yerelde yer 

alan kamu kurumları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol üstlenen il özel idareleri, bölgede 

yaşayan halkın sosyal ekonomik yapısını, bölgesel kalkınmayı ve 

demokratikleşme yönünü, refah ve yaşam standartlarını en verimli bir 

şekilde geliştirmek için, sahip olduğu yetki çerçevesinde daha çok köy 

yolları, içme suyu ve kanalizasyon yapımı yaparak köy ve bağlı 

mezralarda yaşayan insanların rahata kavuşmasını amaçlamaktadır. 

Ayrıca il özel idarelerinin bir taraftan geleceği, yetkileri ve yasal 

statüleri tartışma konusu olurken diğer taraftan gelirlerini artırma ve 

bölgesel kalkınmanın etkili ve verimli bir şekilde nasıl sağlanabileceği 

konusunda çalışmalar yapılmaktadır; çünkü il özel idarelerinin iyi bir 

şekilde iyileştirilmesi bölgenin kalkınmasına; bölgenin kalkınması bir 

ülkenin bir bütün olarak kalkınmasına; bir ülkenin kalkınması da 

toplumsal barış ve refahın sağlanmasında da önemli bir etkendir. 

Bu çalışmada bölgesel kalkınmada etkili olan il özel idarelerinin idari 

ve mali yapısı Siirt örneğinde sayısal verilerle ele alınmış ve söz 
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konusu idarelerin anlam ve öneminin daha ortaya konulması 

amaçlanmıştır.   

Çalışmanın birinci bölümünde bölgesel kalkınma kavramı ve bölgesel 

kalkınmayı sağlayan unsurlara değinilecektir. İkinci bölümde ise 

mahalli idarelerin kavramsal boyutu ve kırsal kalkınmaya olan 

etkisine yer verilecektir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise İl 

Özel İdareleri hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra Siirt İl 

Özel İdaresi'nin idari ve mali yapısı, bölgesel kalkınmada doğrudan 

etkili olan birim ve müdürlüklerin faaliyetleri 2005 - 2018 yıllarına ait 

sayısal verilerle ve grafiklerle incelenerek ele alınmış ve il özel 

idarelerinin bölgesel kalkınmada daha etkili ve verimli olabilmesi için 

çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. 

1. BÖLGESEL KALKINMA KAVRAMI VE TEORİLERİ 

1.1. Bölgesel Kalkınma Kavramı 

Kalkınma kavramı, toplumların gelişme durumlarına göre çeşitli 

dönemlerde farklı anlamlar yüklenmiş olmasıyla beraber aynı 

dönemde de farklı anlam yüklendiği olmuştur. Söz konusu kavram; 

bazen sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal 

değişim gibi kavramlarla özdeşleşmiş, yeri geldiğinde onların yerine 

kullanıldığı görüldüğü bu nedenle anlam değişimine uğradığı 

görülmüştür. Günümüzde dahi kavramın içerik ve anlam bakımından 

anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da 

birçok alanda birbirlerinin yerine kullanılmaktadır (Yavilioğlu, 2002: 

59). 
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Başka bir ifadeyle bölgesel kalkınma, mekânsal kalkınmanın gelir, 

istihdam ve sosyal yardım sorunlarını çözme konusundaki etkileşimi 

ve işlevi ile ilgilidir. Bölgesel kalkınma aynı zamanda bir bölgedeki 

faaliyetlerin tahsis süreci ve yatırım kararı olarak tanımlanmıştır 

(Rabe, 2014: 5). 

Aynı zamanda bölgesel kalkınma sadece emek ve sermaye gibi özel 

üretim faktörlerinin değil, altyapının da sonucudur (Rietveld, 1989: 

255). 

Başta İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemlerde kalkınmanın bir 

disiplin olarak tanımlanırken bile, kalkınma daha çok ekonomik 

olarak anlamlandırıldığı bir kavram olmuştur. Bu nedenle ekonomik 

tarafına daha çok önem verilmiştir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında meydana gelen ekonomik buhranlardan tecrübe ve ders 

alınmış ve söz konusu bu tecrübelerden kalkınma anlamında yapılacak 

politikaları zorunlu hale getirmiştir. Kalkınmanın, ekonomik 

göstergeleri dışında, siyasal, kültürel, sosyal ve psikolojik öğeleri de 

barındıran bu yönü ihmal edilmiştir. Yukarıda bahsedilen 

tanımlamalar ve açıklamalara ek olarak kalkınma; kişi başına düşen 

gelir ve üretim artışından farklı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapının değiştirilmesi ve geliştirilmesidir (Han e Kaya, 1997: 7). 

1.2. Bölgesel Kalkınmayı Sağlayan Etkenler 

Bölgesel kalkınmayı sağlayan etkenleri altı başlık altında sıralamak 

mümkündür: 
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1.2.1. Bölge Nüfusunun Yapısı 

Bir bölgedeki nüfusun özelliği ve yıllık nüfus artış hızı, ülke 

ekonomisinin yıllık büyümesini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 

nüfusun yıllık artış hızı ülke ekonomisinin yıllık büyüme hızının çok 

altında olması istenir. Bu durum az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından nüfus artışının 

kontrolü önemlidir. Nüfus artışı işgücü ve istihdam düzeyini, ülkenin 

sahip olduğu sermaye birikimini, doğal kaynaklarını, teknolojik 

gelişmesini, kamunun yaptığı harcamaları, milli gelirini, konuta olan 

talebini, beslenmeyi, iç göç ve kentleşme gibi ekonomik ve sosyal 

birçok değişkeni etkilemektedir. Bununla beraber nüfusun artmasına 

bağlı olarak eğitim ve sağlık gibi harcamalara daha çok gereksinim 

duyulur. Bu durumda nüfusun ihtiyacı olan söz konusu temel 

hizmetlerin karşılanması gerekir. Bu da gelişmekte olan ülkelerde 

sahip olduğu sınırlı kaynaklarını, nüfustaki artışa bağlı olarak 

demografik yatırımlar için harcanması demektir. Hızlı nüfus artışı 

ülkenin ekonomik kalkınmasını olumsuz etkilemektedir (Karluk, 

2015: 7). 

1.2.2. Bölgelerin Doğal Kaynakları 

İnsanın çevresinde yer alan, insan ihtiyaçlarını karşılanmasını 

sağlayan ve toplumsal amaçlara ulaşmasına zemin hazırlayan, aynı 

zamanda bu girişimleri kolaylaştıran tüm araçlara kaynak denir 

(Başol, 1991: 27). 

İnsan sayesinde doğal varlıklar doğal kaynağa dönüşümü sağlanarak 

onları değerlendirip üretimde ve tüketimde kullanmak mümkün 
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olabilmektedir. Başka bir değişle doğal kaynaklar; doğal yollardan 

meydana gelmiş ve insan ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılabilen 

kaynakların tümüdür. Başlıca doğal kaynaklar; madenler, sular, doğal 

bitki örtüsü, doğal hayvan topluluklarıdır. Ayrıca, dünyada yer alan 

bütün doğal ve doğal olmayan oluşumları meydana getiren doğal 

kaynakların başında güneş yer almaktadır. Bununla beraber, yağış ve 

rüzgârlar doğal kaynaklar arasında yer almaktadır (Durman, 2005: 

62). 

1.2.3. Bölgenin Ülke İçindeki Coğrafi Konumu 

Bir bölgenin enlem ve boylamlara göre dünya üzerinde edindiği yer ve 

çevresiyle olan her türlü ilişkisine olanak sağlayan coğrafi koşulların 

bütününe "Coğrafi konum" denir. Bir ülkenin coğrafi konumunda 

bahsedildiğinde, onun hangi iklim kuşağında yer aldığı, deniz ve 

okyanuslara olan konumu ve çıkış imkânları, ana ulaşım yolları ile 

beraber dünya siyasetinde etkili olan önemli güç merkezlerine ve 

önemli çatışma bölgelerine olan uzaklığı anlaşılmaktadır (Kaya, 

2017:7). 

1.2.4. Bölgelerin Yerleşme Sistemi ve Yapısı 

Bölgesel kalkınmada bölgelerin yerleşme sistemi ve yapısı üzerinde 

çok etkili bir durumdur. Bölgesel kalkınma politikalarının amaçları 

arasında özellikle nüfusun kalabalık bölgelerden çok nüfusu az olan 

diğer bölgelere yönlendirilmesi ve dengelenmesi yer alır (Mutlu, 

2010: 41-42). 
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1.2.5. Bölgelerin Sektörel Yapısı 

Gelişmiş ülkeler sahip oldukları ekonomik avantajlarla kalkınmayı 

sağlamışlar ve az da olsa diğer bölgeler arasındaki ekonomik 

dengesizliği minimum seviyeye indirmiş bulunmaktadır. Ancak bahse 

konu bu durum az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için söz konusu 

değildir. Kalkınma ve az gelişmişlik, gelişmekte olan ülkelerin en 

önemli problemleridir. Bu sorunu aşmanın başlıca yolu söz konusu 

ülkelerin kalkınma için en önemli sektörü tespit etmektir (Çeken, 

2008:293). 

1.2.6. Bölgelerin Sermaye Yapısı 

Bölgelerin, bölgesel kalkınma sağlayabilme koşullarından biri de 

sermaye birikimine sahip olmaktadır. Sermaye yapısının gelişmişliği 

kalkınmanın ekonomik tasarrufunu ifade etmektedir (Mutlu, 2010: 41-

42).  

Başka bir ifadeyle bölgesel sermaye, bölgesel ekonomik gelişme ve 

büyümeyi karakterize eden maddi ve maddi olmayan, içsel ve dışsal 

varlıkları toplayan, kategorize eden ve ölçen uzaysal ekonometrik 

yöntemlerle toplayan yeni bölgesel büyüme teorisine aittir (Jona, 

2015:101).  

2. MAHALLİ İDARELER VE BÖLGESEL KALKINMA  

2.1. Mahalli İdare Kavramı 

Mahalli idareler; belli sınırlar içerisinde yaşayan bir toplumun 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan, yürütme ve karar 

organları seçimler aracılığıyla toplum tarafından belirlenen, kendi 
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personeli, bütçesi ve geliri olan, görev ve sorumlulukları yasalar 

tarafından belirlenen kamu tüzel kişilerdir (Batal ve Tuğlu, 2018:191-

192). 

Diğer bir tanımlamada ise mahalli idareler; köy, belediye ve il halkına 

yönelik mahalli görevleri yerine getirmeleri sebebiyle ülkemizin 

yönetim anlayışı ve gelişmişliğinin merkezinde yer alan kurumlardır 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2018: 2). 

2.2. Mahalli İdarelerin Türkiye’deki Tarihi ve Gelişimi 

Türkiye tarihinde mahalli yönetimlerin yetersiz olduğu ve uzun bir 

geçmişe sahip olmadığı söylenilebilir. Ancak Tanzimat’ın ilan 

edilmesiyle Türk tarihinde çağdaş anlamda bir mahalli yönetim 

geleneğinin varlığından söz edilebilir (Çiçek, 2014: 55-56). 

Türkiye’de kentsel yaşamla ilgili temel ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla yerel yönetim teşkilatı oluşturulmuştur. Bununla beraber 

kurumsal olarak mahalli idarelerin oluşmasından önce Türk 

kentlerinde bireyler günlük ortak temel ihtiyaçlarını yerel unsurların 

(esnaf, lonca, vakıflar,) çabaları ile sağladıkları bilinmektedir. 

Osmanlı döneminde ortaya çıkan belediye kuruluşları ve mahalli 

yönetimlere ilişkin diğer yapılanmalar Cumhuriyetin ilk dönemlerine 

kadar varlıklarını sürdürüp, Cumhuriyet Türkiye’sinde yeni bir anlayış 

ve farklı bir bakışla modern ölçülere uygun yapılara dönüşmüşlerdir. 

Öbür taraftan, Avrupa’yla gelişen ticari ilişkiler mahalli idareler 

birimlerinden olan belediyelerin oluşmasında ve gelişmesinde etkili 

olmuştur. Ülkemizde mahalli idareler üçe ayrılmaktadır. Bunlar; il 

sınırları içinde hizmet sunan il özel idareleri, belediye sınırları içinde 
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hizmet sunan toplumsal boyutta bilinen belediyeler ve köylerdir. 

Türkiye’de il özel idareleri ilk kez 1864 tarihinde Vilayet 

Nizamnamesi ile oluşturulmuşken, ilk belediye teşkilatı ise “İstanbul 

Şehremaneti” adı ile 1854 senesinde İstanbul’da kurulmuştur. Köy 

yönetimleri ise 1864 tarihindeki Vilayet Nizamnamesi ile 

düzenlenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de büyükşehir belediyeleri ve mahalli 

idare birlikleri de bulunmaktadır (Alaçam, 2013: 3). 

2.3. Mahalli İdarelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri 

Kalkınmanın yerel düzeyde sahip olduğu sosyal ve ekonomik 

gelişmişlik farklılıklarının minimum seviyeye düşürülmesinin 

hedeflenmesi ile refah kazançlarının yönetim alanlarına daha adaletli 

bir şekilde dağıtılması amaçlanmaktadır. Kalkınma; istihdam, faktör 

verimliliği, etkin kaynak kullanımıyla beraber, teknolojik inovasyon, 

demokratikleşme, kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çevre, 

yönetim, örgütsel yeniliği de tanımlayıp değerlendirmektedir. 

Bölgesel kalkınma politikalarının amaçları; kentsel ve bölgesel 

düzeyde ekonominin güçlendirilmesi, yeni istihdam alanlarının 

oluşturulması, işsizlik ve yoksulluk düzeylerinin düşürülmesi, 

demokratik, özerk kurumların etkinleştirilerek yerel politikaların 

oluşumu sayılabilir. Diğer bir ifadeyle, yerel kalkınma yerel toplumun 

hayat kalitesi ve standartlarını devam ettirebilir şekilde yükseltilmesi 

olarak algılanabilir (Sakınç, 2013: 25). 

Mahalli idareler mevcut konumları ve yerel halkla iç içe olmasından 

dolayı beklenti ve ihtiyaçların giderilmesinde etkili olan ve önemli 

görevler üstlenen yönetsel birimlerdir. Altyapı, çevre düzenlenmesi, 
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çöplerin toplanması, yerel kalkınma gibi birçok alanda mahalli 

idarelerin görevleri kanunlarda bulunmaktadır.  Bölgede yaşayan 

insanların yerel düzeydeki ihtiyaçlarını, sahip olduğu kaynakları 

oranında gidermeye çalışan söz konusu bu birimlerin özellikle 

kalkınma konusunda bölgeye ciddi faydaları olduğu düşünülmektedir.  

Bu nedenle yerel düzeydeki yerel idarelerin yerel kalkınma konusu 

gibi durumlarda yönetim sürecinde bulunmaları günümüzde zorunlu 

olmuştur.  Başta vatandaşlardan gelen talepler olmak üzere, bölgenin 

geliştirilmesi, kentsel alanın cazibe haline gelmesi için iktisadi yönden 

kalkınmış bir bölge insanı ve mekân gerekmektedir. Bu çerçevede 

birçok yerel yönetim birimi yerel kalkınmaya destek olmak için 

kaynaklarını zorlamasına rağmen, kaynakların yetersiz olması ve 

yönetsel politikaların hâkim olması nedeniyle başarılı olamamaktadır 

(Acungil & Güven, 2018: 213).   

Yerel kalkınma için potansiyel bir güç olan bu güçlerin farkına 

varmalarına ve ellerindeki kaynakları etkin kullanarak gelecek 

kaynaklarının önünü açması için mahalli idareler bir fırsat olarak 

düşünülmektedir. Bu durum yerel halk tarafından da desteklenmiştir. 

Yerelde yaşamını sürdüren halk ilk olarak yerel idareleri muhatap 

görmektedir. Bölgenin kalkınmasında yerel idarelerin, Sosyo-

Ekonomik ve fiziksel olarak güçlü bir bölgenin var olmasında önemli 

görevleri olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekleyen örnekler 

baz alındığında örneğin; yerelin sahip olduğu imkân ve kendine özgü 

özelliklerden (turizm, sanayi vb.) dolayı gelişen bölgelerin yerel 

kalkınma olarak güçlenmenin yanında yerel idarelerin sahip olduğu 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 685 

 

kaynaklarını artırarak daha kaliteli ve iyi bir yerel hizmet yaptığı 

görülmektedir (Acungil ve Güven, 2018: 213). 

2.4. Mahalli İdareler ve Bölgesel Kalkınma 

Demokratik yaşamın temel taşı il, ilçe ya da beldedeki mahalli 

idarelerdir. Hızla değişen ve gelişen dünyada; sosyal ve ekonomik 

yaşamda meydana gelen değişimlerle iyileşen refah düzeyi, 

demokratik hayatın geliştirilip bir yaşam şekli olarak kabul edilmesi, 

bireylere daha çok söz sahibi ve yetki vererek yeni görevler 

yüklemektedir. Gelişmekte olan ülkemizde merkezi yönetim 

belediyelere, toplumun gereksinimleri giderilmesi için bir girişimci 

gibi sanayi ve ticari teşebbüslerde bulunma konusunda yasal 

düzenlemeler yaparak geniş yetkiler vermiştir. Belediyeler verilen söz 

konusu bu yetkilerle sadece özel sektörün oluşturduğu boşluğu 

doldurmakla kalmayıp aynı zamanda, onu yönlendirmek ve yatırımları 

teşvik etmek amacıyla da girişimde bulunabilirler (Alaçam, 2013: 43). 

Mahalli idareler yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan arsaları tahsis 

etmek gibi bir yetkiye sahiptirler. Bahse konu bu yasal yetki ihtiyaç 

duyulduğunda yapılacak olan yatırıma ortak olmak şekliyle de 

karşılanabilecektir. Aynı zamanda mahalli idarelerin içme suyu, atık 

suyu kanalları, ulaşım altyapısı hizmetleri gibi yatırımlara ortak olma 

yetkisine sahiptir. Bununla yatırımcıların yapacağı yatırımın maliyeti 

düşecek, daha iyi şartlarda yatırım yapabilme imkânına sahip 

olabileceklerdir (Alaçam, 2013: 44). 
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2.5. Mahalli İdarelerin Kalkınmadaki Rolü 

Bölgesel kalkınma kavramı, ülkenin tamamında bulunan bölgelerin, 

çevre bölgeler ve dünyayla mütekabil etkileşimi ile ortaya çıkan bölge 

vizyonuna önem veren, katılımcılık ve devamlılığı temel alan ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesi, ekonomik ve toplumsal potansiyellerin 

faaliyete yönlendirilmesiyle bölgenin refah düzeyinin yükseltilmesini 

amaçlayan çalışmaların tümü olarak tanımlanabilmektedir (Çetinkaya, 

2012: 89). 

Yerel kalkınmanın bir üst basamağını bölgesel kalkınma oluştururken, 

bölgesel kalkınmanın bir üst basamağını da ulusal kalkınma 

oluşturmalıdır. Bunu bir benzetmeyle açıklarsak; yerel kalkınma insan 

vücudundaki kılcal damarları olarak görülürse bölgesel kalkınma da 

ana damarları olarak görülür ulusal kalkınma ise insan vücudundaki 

kan dolaşım sistemidir. Sistemin sağlıklı işlemesi ise ancak sistemi 

oluşturan tüm parçaların sağlıklı işlemesi ile mümkündür (Kaya, 

2007: 19). 

3. İl Özel İdareleri ve Siirt İl Özel İdaresi’nin Bölgesel Kalkınma 

Kapsamındaki Faaliyetleri 

3.1. İl Özel İdaresinin Organları 

İl Özel İdarelerinin üç organı vardır. Bunlar, İl Genel Meclisi, İl 

Encümeni ve Vali’dir.  

3.1.1. İl Genel Meclisi 

Ülkemizde yapılan yönetim reform sürecinde önem arz eden görev ve 

sorumluluklar il özel idarelerinin ana karar organı konumuna 
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getirilmişlerdir. Meclis, kendi içinden seçilen başkan tarafından 

yönetilir (Çetin, 2009: 252).  

İl genel meclisi, kendisinin belirlediği bir aylık tatilin dışında her ayın 

ilk haftasında önceden günü ve toplantı yeri belirlenmiş yerde 

toplanır. Bütçe görüşmelerine denk gelen toplantı süresi en fazla yirmi 

gün olurken, diğer toplantılar ise en fazla beş gün olur. İl genel 

meclisinin toplantıları açıktır. İl genel meclisi başkanı, acil 

durumlarda ihtiyaç duyması halinde il genel meclisini bir yılda üç 

defayı geçmemek ve her toplantı bir birleşimi aşmamak üzere 

toplantıya çağırır. İl genel meclisi, üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla toplanıp toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar 

verir. Fakat karar için gerekli olan sayı, üye tam sayısının dörtte 

birinden az olamaz. İl genel meclisi almış olduğu karar tam metnini, 

en geç beş gün içinde valiye gönderir. Vali, hukuka aykırı olan 

kararları, gerekçesini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde tekrar 

görüşülmek üzere il genel meclisine geri gönderilir. Valiye 

gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Valinin geri 

göndermediği kararlar kesinleşir. Kesinleşen il genel meclisi karar 

özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka 

duyurulur.  

 

İl genel meclisi; kanunla kendisine verilen görevleri zamanında 

yapmayıp ihmal ederse ve bu durum il özel idaresine ait işleri 

kesintiye uğratırsa, il özel idaresine verilen görevlerle alakası olmayan 

siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine 

Danıştay kararı ile feshedilir (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2005). 
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3.1.2. İl Encümeni 

İl özel idaresinin yürütme organıdır. Valinin başkanlığında her yıl il 

genel meclisinin üyeleri arasında seçilecek beş üye ile biri mali 

hizmetler birim amiri ve diğerleri birim amirleri arasından seçeceği 

beş üyeden olmak üzere toplam on üyeden oluşur (Çetin S. , 2009, s. 

252). 

3.1.3. Vali 

5302 Sayılı Kanununa göre; il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir.  

İl özel idarelerinin başı olan valiler teşkilatın sevk ve idaresini 

gerçekleştirmektedirler. Stratejik plana göre il özel idaresinin yapacağı 

faaliyetleri ve personel verimliliğini belirten kriterleri hazırlayıp, 

uygulamak, takip etmek ve buna ilişkin değerlendirme yapıp rapor 

halinde meclise sunmak valinin sorumlulukları arasında yer alır. 2005 

yılına kadar vali başkanlığında toplanan il genel meclisi bu tarihten 

sonra kendi üyeleri arasında seçtiği bir üyenin başkanlık yapması, 

valinin il genel meclisinde etkisinin azalmasına neden olmuştur 

(Erdoğan, 2016, s. 37). 

3.1. Siirt İl Özel İdaresi’nin Mali Görünümü 

3.1.1. Siirt İl Özel İdaresinin Mali Yapısı 

Siirt İl Özel İdaresinin mali yapısının incelenmesine finansal 

sınıflandırma bazında ödenek ve harcama tablosundan başlanacaktır. 

Buna göre aşağıda yer verilen Tablo 3.1.’de görüldüğü üzere Siirt İl 

Özel İdaresi’nin ödenek ve harcamalarının yıllara göre değiştiği 
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görülmektedir. Bu tabloya göre mahalli idarelerden gelen ödenek ve 

harcama tutarı ile dış kurumlardan gelen ödenek ve harcama 

tutarlarının değişim gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 3.1. 2006-2018 Yılları Finansal Sınıflandırma Bazında Siirt 
İl Özel İdaresi’nin Ödenek ve Harcama Tablosu 

  FİNANSAL AYIRIM 

YIL 

MAHALLİ İDARELER 
DIŞ KURUM ÖDENEKLERİ 

(TAHSİSLİ) 

ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK HARCANAN 

(₺) (₺) (₺) (₺) 

2006 11.154.907,64 6.951.786,00 51.390.912,19 38.607.900,92 

2007 11.904.882,30 7.362.979,96 54.201.151,46 42.397.726,64 

2008 13.898.589,63 7.312.929,47 56.052.136,81 39.663.623,29 

2009 18.691.775,09 9.734.669,80 84.003.975,00 52.526.102,09 

2010 26.161.084,15 14.411.446,50 131.563.092,30 94.374.652,47 

2011 26.900.236,93 17.268.364,10 123.994.849,71 83.772.885,14 

2012 30.738.780,88 19.869.743,58 140.200.514,32 77.747.698,87 

2013 42.473.101,45 27.672.703,37 217.981.302,58 104.437.071,96 

2014 46.752.241,19 28.601.895,86 253.163.696.91 146.605.315,03 

2015 52.635.600,22 31.914.751,58 234.671.965,40 107.986.502,63 

2016 69.109.771,22 43.783.080,13 283.418.591,95 130.369.163,13 

2017 71.563.381,30 45.267.319,35 259.644.768,98 121.571.343,72 

2018 127.434.958,53 89.902.608,46 254.306.908,71 158.396.605,35 

 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.1.’de yıllara göre Siirt İl Özel İdaresi’ne 

mahalli idarelerden gelen ödenek ve harcaması verilmiştir

 

Şekil 3.1. 2006-2018 Yılları Siirt İl Özel İdaresi’nin Mahalli 
İdarelerden Gelen Ödeneği ve Yapılan Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 3.1.’e bakıldığında Siirt İl Özel İdaresi’nin ödenekleri ile yapılan 

harcama, yıllara göre dalgalanmıştır. Yine yukarıdaki şekle göre hem 

bütçenin hem de harcamanın en çok yükseliş gösterdiği dönem 2017 

‘den 2018 yılına geçerken yaşanmıştır. Ancak bütçe eğrisine 

bakıldığında daima harcama eğrisinin üstünde olduğu görüldüğü yani 

bütçesi fazlası verdiği başka bir ifadeyle bütçenin hiç açık vermediği 

görülmektedir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3.2.’de Siirt İl Özel İdaresi’nin yıllara göre 

toplam ödenek ve harcaması gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2. 2006-2018 Yılları Siirt İl Özel İdaresi’nin Toplam 
Ödeneği ve Toplam Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 3.7. incelendiğinde Siirt İl Özel İdaresi’nin toplam bütçe eğrisi 

ile toplam harcama eğrisi 2006-2008 yılları arasında birbirinde çok 

yakınken bu tarihten sonra birbirinden uzaklaşmaya başladığı ve 2017 

yılında ise iki eğri arasındaki bu fark maksimum seviyede 

gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 3.3. 2006-2018 Yılları Siirt İl Özel İdaresi’nin Toplam Net 
Bütçe Ödeneği ile Toplam Bütçe Gideri 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer Şekil 3.3’e bakıldığında Siirt İl Özel İdaresi’nin 2006-

2018 yılları arasında toplam net bütçe ödeneğinin, toplam bütçe 

giderinden yüksek olduğu yani kurumun genel toplamda bütçe açığı 

vermediği görülmektedir. 

3.2. Siirt İl Özel İdaresinin Bölgesel Kalkınmada Etkili Olan 

Birim ve Müdürlüklerin Görev ve Faaliyetleri 

Siirt İl Özel İdaresi'nin bölgesel kalkınmada önemli rol oynayan 

birimlerinin başında KÖYDES faaliyetleri yürüten birimler 

gelmektedir.  

3.2.1. KÖYDES Faaliyetleri ve Koordinasyonu  

2005 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi hayata 

2.694.013.176,8

5

1.548.510.869,4

0

NET BÜTÇE ÖDENEĞİ(₺)
BÜTÇE GİDERİ …
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geçirilmiştir. KÖYDES Projesi ödeneğinin kullandırılmasına ve 

izlenmesine, yatırım programında yer alan ödeneğin ilçeler bazında 

dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve 

esasların uygulanması dair iş ve işlemleri yürütmek olarak görev 

tanımı belirlenmiştir. (Siirt İl Özel İdaresi, 2016). 

Aşağıda yer alan Tablo 32.’ye göre, KÖYDES yol çalışmaları için 

yapılan bütçe ve harcama tutarları ile proje sayılarında bazı yıllarda 

artış yaşanırken bazı yıllarda ise azalış yaşandığı görülmektedir. 

Tablo 3.2. Siirt İl Özel İdaresi’nin 2005 - 2019 Yılları KÖYDES 

Yol Çalışmaları 

YILLAR 

PROGRAM 

ÖDENEĞİ 

(₺) 

YAPILAN 

HARCAMA 

(₺) 
PROJE 

SAYISI 

2005 2.559.813,50 2.346.048,46 32 

2006 15.582.654,21 18.260.152,00 152 

2007 19.813.000,00 17.664.491,21 101 

2008 4.145.715,94 4.367.715,46 29 

2009 2.275.000,00 2.175.640,45 21 

2010 9.175.000,00 8.354.913,35 74 

2011 6.950.568,00 4.645.759,66 57 

2012 4.412.000,00 3.752.606,64 33 

2013 5.399.350,00 5.273.063,97 36 

2014 4.061.729,35 3.001.400,62 27 

2015 4.767.750,00 4.531.082,16 43 

2016 4.844.817,00 5.033.068,31 33 

2017 12.529.191,00 11.931.113,00 45 

2018 20.663.667,00 14.064.085,18 45 

2019 19.399.976,00 18.298.439,98 62 
 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.4.’te, KÖYDES’in yol proje sayısı 

gösterilmiştir.

 

Şekil 3.4. 2005 – 2019 Yılları KÖYDES Yol Proje Sayısı  

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.4 incelendiğinde yol proje sayıları yıllara 

göre değişim göstermektedir. Bazı yıllarda proje sayısındaki artış 

yüksekken bazı yıllarda düşük olmaktadır. Yukarıdaki şekle göre en 

çok proje 2006 yılında yapılırken en az proje ise 2009 yılında 

yapıldığı görülmektedir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3.5.’te, Siirt geneli KÖYDES kapsamında 

faaliyet yürüten birimlerce uygulanan yol projesinin nitelik olarak 

sınıflandırması ve verilerine yer verilmiştir. 
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Şekil 3.5. 2005 – 2019 Yılları Arası Nitelik Olarak KÖYDES Yol 
Çalışması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.5. incelendiğinde yol niteliği olarak en 

çok çalışmanın kilometre olarak asfalt sathi kaplamada olduğu en az 

çalışmanın da maliyeti yüksek olan Bütümlü Sıcak Karışım 

(BSK)/Beton yolda olduğu görülmektedir. Yine yukarıdaki şekle göre 

Asfalttan sonra stabilize ve bakım onarımda kilometre olarak yüksek 

bir artış olduğu görülmektedir. 

Aşağıda yer alan şekil 3.6.’da, Siirt genelinde KÖYDES kapsamında 

kilitli parke taşı yapımın yıllara göre metre kare olarak verileri 

verilmiştir. 
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Şekil 3.6. 2005 – 2019 Yılları KÖYDES Kilitli Parke Taşı Yapım 
Çalışması(M²)  

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 3.6. incelendiğinde metrekare bazında kilitli parke taşı 2010 

yılına kadar yapılmadığı ancak bu yılla beraber diğer yıllarda 

KÖYDES faaliyetleri kapsamında olan kilitli parke yapımında 

dalgalanma yaşandığı ve 2018 yılında toplamda yapılan işin en yüksek 

seviyeye çıktığı görülmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3.3 incelendiğinde, KÖYDES öncesi dönemde 

Siirt İl Özel İdaresi’ne bağlı yol ağının yeterli standartlarda olmadığı 

ancak KÖYDES uygulamaları sonrası dönemde ise hızlı ve katma 

değeri yüksek bir çalışmanın yapıldığı ve bunun sonucunda ulaşım 

ağında büyük iyileşmeler yapıldığı görülmektedir. Yine aşağıdaki 

tabloya göre KÖYDES faaliyetleri ile yapılan olduğu yol ağında 

nitelik olarak % 51,3 oranla asfalt birinci sırada yer alırken bunu % 

37,3 oranla stabilize yol çalışmasının takip ettiği görülmektedir. 
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Tablo 3.3. KÖYDES Öncesi ve Sonrası Yol Envanter Durumu 

  HAM YOL  STABİLİZE ASFALT 
BETON / 

BSK 

KİLİTLİ 
PARKE 

TOPLAM 
2005 YILI 

KÖYDES 
ÖNCESİ 

KM 
 

%  
KM % KM % KM % KM % 

604 32,1 1040 55,2 237 12,6 3,5 0,19 0 0 1884,5 

KÖYDES 
SONRASI 

2018 YILI 

KM %  KM %  KM %  KM %  KM %  TOPLAM 

129,8 7,1 681,3 37,3 937,5 51,3 72,1 4 5,35 0,2 1826,1 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3.4. incelendiğinde, Siirt İl Özel İdaresi'nin,  

köy yolu kapsamında toplamda 487 köy ve bağlı mezralara hizmet 

götürdüğü ve bu hizmetin götürüldüğü yerlerde toplamda 86.553 

kişinin yaşadığı görülmektedir. Yine aşağıdaki tabloya göre köy yolu 

çalışmaları kapsamında bu hizmetlerden yaşayan nüfusa göre en çok 

Pervari ilçesinin yararlandığı görülmektedir. Ayrıca köy ve mezra 

sayısı olarak tabloya bakıldığında hizmet alma konusunda Şirvan 

ilçesi 111 adet köy bağlı mezra olarak en çok köye sahip olurken, en 

az köy ve bağlı mezra olarak ise Tillo ilçesi gelmektedir. 

Tablo 3.4. 2018 Yılı Siirt İl Özel İdaresi’nden Köy Yolu 

Kapsamında Hizmet Alan Ünite ve Nüfus Sayısı 

İLÇESİ 

KÖY BAĞLI TOPLAM 

ADET 
NÜFUS 

(KİŞİ) ADET 
NÜFUS 

(KİŞİ) ADET 
NÜFUS 

(KİŞİ) 
MERKEZ 27 7.229 30 1.810 57 9.039 

BAYKAN 29 8.562 33 1.450 62 10.012 

ERUH 56 8.123 24 948 80 9.071 

KURTALAN 48 12.370 47 5.464 95 17.834 

PERVARİ 40 19.642 31 3.804 71 23.446 

ŞİRVAN 49 11.096 62 4.034 111 15.130 

TİLLO 6 1919 5 102 11 2.021 

GENEL TOPLAM 255 68.941 232 17.612 487 86.553 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda Tablo 3.5'te yer verilen içme suyu envanterinde görüldüğü 

gibi KÖYDES uygulaması öncesi köy ve mezraların yaklaşık yarısı 

susuz iken KÖYDES uygulaması sonrası tamamı suya kavuşmuştur. 

Yine KÖYDES uygulaması öncesi suyu yetersiz olan köy sayısı 244 

iken KÖYDES sonrası bu sayının 84 köye indiği, sulu köy mezra 

sayısının da 7’den 350 çıkarak genel toplamda % 80,6 oranına çıktığı 

görülmektedir. 

Tablo 3.5. KÖYDES Öncesi ve Sonrası İçme Suyu Envanter 
Durumu 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3.7’de, KÖYDES projesinin sektörlere göre 

ödenek dağılımı verilmiştir. 

KÖYDES 
PROJESİ  

SUSUZ SUYU YETERSİZ SULU 
TOPLAM 

KÖY 

MEZRA 
2005 YILI 

KÖYDES 

ÖNCESİ 

ÜNİTE 

SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

ÜNİTE 

SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

ÜNİTE 

SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

246 49,5 244 49,1 7 1,4 497 

KÖYDES 

SONRASI 

2018 YILI 

ÜNİTE 
SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

ÜNİTE 
SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

ÜNİTE 
SAYISI 

(ADET) 

% 

YÜZDE 

TOPLAM 

KÖY 

MEZRA 

0 0,0 84 19,4 350 80,6 434 
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Şekil 3.7. 2005 – 2019 Yılları KÖYDES Projesinin Sektörlere 

Göre Ödenek Dağılım Tutarı 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi’nin KÖYDES verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 3.7’ye bakıldığında KÖYDES ödeneğinin % 7’sinin 

kanalizasyona, % 68’inin yola % 25’inin de içme suyuna ayrıldığı 

görülmektedir. Yani KÖYDES ödeneğinin tutar olarak en fazla yol 

çalışmalarına ayrıldığı görülmektedir. 

3.4.3.2. Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev 
ve Faaliyetleri 

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün görev ve faaliyetleri aşağıda 

verilmiştir.  

Köy yollarının değişen bütün hava koşullarında daima trafiğe açık 

tutularak yol konforunu artırmakla beraber kırsal bölgede yaşayan 

vatandaşlarımızın rahatı için ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve 

kalıcı çözümler üretmek ve bozulan yolların bakım ve onarımını, 

stabilize kaplamasını, asfalt kaplamasını ve alt yapı iyileştirmesini 

tamamlamaktır (Siirt İl Özel İdaresi, 2019). 

Aşağıda yer alan Tablo 3.6’ya göre Yol Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün bütçesinin harcaması ve sonraki yıllara devredilen 

YOL 

136,580,232.00 

68%

İÇME SUYU  
50,095,235.91 

25%

KANALİZASYON 
14,621,734.67 

7%
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ödenek tutarı bazı yıllarda artarken bazı yıllarda ise azaldığı 

görülmektedir. 

Tablo 3.6.Yıllara Göre Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

Kesin Hesap Özeti 

YIL 
BÜTÇESİ 

( ₺) 

HARCANAN 

( ₺) 

DEVİR  

( ₺) 

2007 4.359.306,00 3.850.037,20 465.862,80 

2008 3.018.869,19 1.351.832,84 1.651.807,35 

2009 3.767.731,62 846.220,84 632.000,00 

2010 6.305.698,00 6.116.544,85 145.000,00 

2011 4.377.925,38 4.102.003,71 266.700,00 

2012 5.139.202,69 2.528.340,30 2.552.675,95 

2013 7.557.042,95 5.838.733,73 1.702.845,22 

2014 6.597.815.84 4.847.813,53 1.640.960,00 

2015 14.952.189,87 7.037.685,52 7.914.504,35 

2016 27.097.480,38 9.906.465,63 17.191.014,75 

2017 20.923.370,81 9.845.326,18 11.078.044,63 

2018 36.881.036,05 16.169.612,02 20.711.356,03 

 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

verilerinden derlenmiştir.  
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Aşağıda yer alan Şekil 3.8’de, 2007-2018 dönemi için Yol Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü’nün kesin hesap bütçesi verilmiştir. 

 

Şekil 3.8. Yıllara Göre Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

Bütçesi ve Yapılan Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.8’e göre Yol Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün bütçe eğrisinin 2008 yılında, harcama eğrisinin ise 

2009 yılında en düşük seviyeye indiği, 2018 yılında ise hem harcama 

eğrisi hem bütçe eğrisinin en yüksek seviye çıktığı görülmektedir. 

Tüm yıllarda bütçe eğrisi harcama eğrisinin üstünde olması, Yol 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçe açığı vermediğini 

göstermektedir. 

Aşağıda yer alan Şekil 3.9’da, Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

2007-2018 yılına kadar yaptığı yol çalışmalarının niteliksel 

sınıflandırmasına yer verilmiştir. 
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Şekil 3.9. Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 Yılına 

kadar Nitelik Olarak Yapılan Yol Çalışması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.9’a göre Yol Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü bünyesinde asfalt, bakım onarım, stabilize ve yeni yol 

olmak üzere önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu yol çalışmalarında 

kilometre olarak en fazla stabilize, en az ise asfaltın olduğu 

görülmektedir. Bunun beraber genel anlamda yukarıdaki şekle 

bakıldığında yapılan yol çalışmalarıyla Siirt’in yol ağında sürekli 

iyileştirmeler yapıldığı görülebilmektedir. 

3.4.3.3. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 
Görev ve Faaliyetleri 

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün görev ve faaliyetleri 

aşağıda verilmiştir. 

Bahse konu müdürlüğün görevi başta sürdürülebilirlik ilkesi temel 

alınarak kırsal kesimde ekolojik, ekonomik ve sosyolojik alanda 
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kalkınmanın olabilmesi için kırsal kesimin sağlıklı mevcut 

altyapısının korunması ve var olan problemlerin katılımcı bir bakış 

açısıyla giderilmesini, sahip olduğu doğal kaynakların korunmasını, 

verimliliğinin artırılmasını, katma değeri yüksek ve gelir artırıcı 

ürünlerin ve imkanların artırılması, kırsal kesimle kent arasındaki 

yaşam kalitesini ve standart farkını en aza indirilmesini, kırsaldaki 

kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bununla beraber 

yer altı ve yerüstü su kaynakları bakımından fakir olan ilimize bağlı 

tüm köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, arıtma 

tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inşa edilmesi, grup ve 

münferit içme suyu tesislerinin sağlıklı çalışmasının temin edilmesini 

sağlamaktır (Siirt İl Özel İdaresi, 2019). 

Aşağıda yer alan Tablo 3.7'ye göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün bütçesi, harcaması ve devirlerinin bazı yıllarda 

artarken bazı yıllarda ise azaldığı görülmektedir. Yine aşağıdaki 

tabloya göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne ait bütçe ve 

harcamadaki en hızlı artış 2008 yılından 2009 yılına geçişteki zaman 

diliminde olmuştur. 
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Tablo 3.7. Yıllara Göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Kesin Hesap Özeti Tablosu 

YIL 
BÜTÇESİ 

(₺) 

HARCANAN 

(₺) 

DEVİR 

(₺) 

2008 628.541,00 97.753,00 513.541,00 

2009 5.634.041,00 744.841,75 4.109.863,00 

2010 7.124.434,76 2.580.533,70 4.512.189,14 

2011 24.440.876,35 13.301.029,49 11.014.092,16 

2012 19.161.109,54 6.664.041,99 12.497.027,13 

2013 34.344.971,93 11.666.296,99 22.550.919,85 

2014 57.028.902,17 26.963.211,36 30.042.521,61 

2015 52.310.037,62 23.618.796,79 28.688.498,98 

2016 53.246.834,34 27.104.215,64 26.142.316,68 

2017 19.436.078,12 11.537.042,62 7.898.374,70 

2018 26.395.823,70 14.334.566,55 12.041.116,54 

 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.10.’da Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün 2008-2018 yılları arası yapılan toplam bütçesi ve 

harcaması verilmiştir.  

 

Şekil 3.10. 2008-2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Toplam Bütçesi ve Toplam Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıdaki Şekil 3.10. incelendiğinde bahse konu müdürlüğün 2008-

2018 yılları arasındaki toplam harcaması toplam bütçenin % 46,24 ‘ne 

denk gelmektedir. Yani toplam bütçenin % 46,24’ü harcandığı 

görülmektedir. Yine yukarıdaki şekil esas alındığında yıllar itibariyle 

oluşturulan toplam bütçenin yapılan toplam harcamadan fazla olması, 

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün bütçe açığı vermediğini 

göstermektedir. 
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Şekil 3.11. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü’nün Sondaj Kuyusu Program Ödeneği ve Yapılan 

Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda verilen Şekil 3.11.’e göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün 2009 yılında program ödeneği ve harcama tutarlarının 

en düşük düzeyde yer alırken , 2018 yılında ise bu tutarın en yüksek 

düzeye geldiği görülmektedir.  
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Aşağıda yer alan Şekil 3.12.’de Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün sondaj kuyusu için yapılan proje sayıları verilmiştir.  

 

Şekil 3.12. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü’nün Sondaj Kuyusu Proje Sayısı 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.12.’e göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün 2009’da 4, 2015’te 2 ve 2018’de 1 olmak üzere 

toplam 7 adet sondaj kuyusu projesi yapılmıştır. Yine verilen şekle 

göre söz konusu müdürlüğün sondaj projesi sayılarında 2009 yılından 

sonra hızlı bir düşüş yaşanmıştır. 
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Aşağıda yer alan Tablo 3.8’e göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün içme suyun ödeneği ve harcamasının ve proje 

sayılarının 2017 yılından itibaren arttığı görülmektedir. 

Tablo 3.8. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü’nün İçme Suyu Çalışmaları Tablosu 

YILLAR 
 

PROGRAM 

ÖDENEĞİ (₺) 

YAPILAN 

HARCAMA (₺) 

PROJE 

SAYISI 

2005 240.620,00 0.00 0 

2006 315.620,00 4.749,50 1 

2007 127.135,50 20.188,00 1 

2008 352.745,00 16.376,50 1 

2009 1.178.745,00 193.285,11 2 

2010 1.040.341,62 613.990,66 10 

2011 988.449,00 589.019,36 1 

2012 1.686.973,42 1.401.455,34 7 

2013 1.233.548,59 479.048,59 1 

2014 3.256.514,19 3.145.307,07 10 

2015 1.064.253,78 1.048.754,60 10 

2016 1.865.499,18 1.472.854,05 2 

2017 1.817.645,13 1.482.496,72 10 

2018 4.442.648,41 3.926.307,37 30 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.13.’de Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nce içme suyu için yapılan proje sayıları verilmiştir.  

 

Şekil 3.13. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün İçme Suyu Proje Sayısı 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.13. incelendiğinde içme suyu projesi 

sayısı yıllara göre dalgalanma gösterdiği, bu sayının 2018 yılında 

proje sayısı en yüksek seviyeye çıktığı ve 2005 yılında ise projenin 

olmadığı görülmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3.9.’a göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün kanalizasyon ödeneği, yapılan harcama ve proje 

sayısının yıllara göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 
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Tablo 3.9. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Kanalizasyon Çalışmaları Tablosu 

YILLAR PROGRAM ÖDENEĞİ (₺) YAPILAN HARCAMA (₺) PROJE SAYISI 

2005 240.620,00 0 0 

2006 315.620,00 4.749,50 0 

2007 127.135,50 20.188,00 1 

2008 352.745,00 16.376,50 1 

2009 1.178.745,00 193.285,11 0 

2010 1.216.100,14 557.394,04 7 

2011 2.093.221,13 1.782.428,49 20 

2012 1.046.985,22 754.650,14 4 

2013 1.233.548,59 479.048,59 3 

2014 876.519,19 876.404,59 6 

2015 2.940.278,00 2.874.650,66 25 

2016 1.915.627,34 1.522.981,84 0 

2017 1.817.645,13 1.482.496,72 4 

2018 4.442.648,41 3,926.307,37 23 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer verilen Şekil 3.14’te Plan Proje ve Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü'nün 2005-2018 yılları arasındaki faaliyetlerine dair 

bilgilere yer verilmiştir.  

 

Şekil 3.14. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Nitelik olarak Toplam Program Ödeneği 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.14'e göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün 2005-2018 yılları yapılan toplam bütçesinin % 3,77’si 

keson kuyuya, %  47,89’u içme suyuna ve % 48,34’ü de kanalizasyon 

çalışmalarına ayrıldığı görülmektedir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.15.’te Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün harcama bilgileri nitelik olarak sınıflandırılmıştır.  

 

Şekil 3.15. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Nitelik olarak Yapılan Toplam Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.15’e göre Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün 2005-2018 yılları toplam harcamasının % 2,98’i 

keson kuyuya, % 48,35’i içme suyuna ve % 48,67’si de kanalizasyon 

çalışmalarına harcanmıştır. Yine yukarıdaki şekle göre içme suyu ve 

kanalizasyon çalışmalarına yapılan harcama, toplam harcamanın % 

97,02’sine denk geldiği görülmektedir. 
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Aşağıda yer verilen Şekil 3.16.’da Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün toplam proje sayıları nitelik olarak gruplandırılmıştır.  

 

Şekil 3.16. 2005 - 2018 Yılları Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün Nitelik olarak Yaptığı Toplam Proje Sayısı  

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü’nün verilerinden derlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen Şekil 3.16. incelendiğinde, Plan Proje Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğü’nün çalışmalarında 94 proje kanalizasyon, 86 proje 

içme suyu ve 9 proje ise keson kuyusu projesinin yer aldığı 

görülmektedir. Yani yapılan toplam projelerin % 49,74’ü 

kanalizasyon, % 45,50’si içme suyu ve % 4,76’sı ise keson kuyusu 

projelerinden oluşmaktadır.  

3.4.3.4. İşletme Müdürlüğü’nün Görev ve Faaliyetleri 

İşletme Müdürlüğü’nün Görev ve Faaliyetleri şu şekildedir; İl Özel 

idaresi hizmet alanı içinde yer alan köy ve mezralara ait yolların 

yapılması, stabilize çalışmaları, asfalt yamalama işleri, kışın karla 
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kapanan köy yollarının açılması ile ilgili çalışmalar, içme suyu 

borularını döşenmesi, bakım ve onarımı, su ikmali, etüt, plan-proje, 

imar, ruhsat işlemleri, personel servisleri vb. işler için gerekli olan her 

türlü araç ve iş makinelerini sağlamak, bu araç ve iş makinelerin 

bakım ve onarımlarını yapıp hazır bir şekilde bulundurmaktır. Bunun 

için gerekli olan akaryakıt ve yedek parça alımı yapmak, alım ve satım 

için gerekli olan ihale dokümanı hazırlamak, araç ve iş marinalarının 

fenni muayenelerini ve trafik sigorta poliçelerini yenilemektir (Siirt 

Özel İdaresi, 2019). 

Aşağıda yer alan Şekil 3.17.’de İşletme Müdürlüğü’nün 2008-2018 

yılları yapılan bütçesi ve harcaması verilmiştir. 
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Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü’nün verilerinden 

derlenmiştir. 
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Şekil 3.17.’ye bakıldığında İşletme Müdürlüğü’nün bütçe ve harcama 

eğrisinin yıllara göre dalgalandığı ancak yine bütçe eğrisinin harcama 

eğrisinin sürekli üstünde olduğu görülmektedir. Yine yukarıdaki şekle 

göre İşletme Müdürlüğü’nün bütçe ve harcama eğrilerinin 2008 

yılında en düşük seviyedeyken, 2018 yılında ise en yüksek seviyede 

olduğu görülmektedir. 

3.4.3.5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev ve 
Faaliyetleri 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev ve Faaliyetleri aşağıda 

verilmiştir; 

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 

envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, 

tevhit, ifraz, tahsis, devir alım, satım işgallerin önlenmesiyle beraber 

kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların 

bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve 

tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması 

işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülmesidir (Siirt İl Özel İdaresi, 2019). 

Aşağıda yer alan Tablo 3.10’a göre Kültür Sosyal İşler 

Müdürlüğü’nün bütçesi, harcaması ve devirlerinin bazı yıllarda 

artarken bazı yıllarda ise azaldığı görülmektedir. 
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Tablo 3.10. Yıllara Göre Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 

Kesin Hesap Özeti 

YIL 
BÜTÇESİ 

( ₺) 

HARCANAN 

( ₺) 

DEVİR 

( ₺) 

2008 1.596.120,00 7.684,47 626.120,00 

2009 923.247,52 692.633,43 196.868,67 

2010 372.773,69 60.141,15 163.032,54 

2011 5.351.887,86 3.806.810,06 1.402.298,74 

2012 4.338.948,88 2.389.514,77 1.655.676,23 

2013 8.443.861,72 4.716.130,33 3.553.367,67 

2014 9.682.815,80 3.556.145,25 6.014.488,95 

2015 13.626.102,85 5.173.767,07 8.388.410,54 

2016 12.680.573,70 4.669.597,74 7.891.814,25 

2017 9.143.829,06 2.008.357,28 7.123.606,78 

2018 14.992.332,73 4.783.822,53 9.973.072,29 

 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 

verilerinden derlenmiştir. 
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Aşağıda yer alan Şekil 3.18.’de Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 

2008-2018 yılları yapılan bütçe ve harcama eğrileri verilmiştir. 

 

Şekil 3.18. Yıllara Göre Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
Bütçesi ve Yapılan Harcaması 

Kaynak: Siirt İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 

verilerinden derlenmiştir. 

Şekil 3.18’e bakıldığında Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçe ve 

harcama eğrisinin yıllara göre dalgalandığı, bütçe eğrisinin bazı 

yıllarda harcama eğrisine yakınken bazı yıllarda ise harcama 

eğrisinden oldukça uzak kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte bahse 

konu müdürlüğün hem bütçesini hem de yapılan harcamayı gösteren 

eğrilerin 2015 yılında en yüksek seviyeye çıktığı görülmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mahalli idarelerin, yerelde daha etkili ve verimli hizmet üretmek 

amacıyla kanunlarla hem görev alanları hem de sorumlulukları 

belirlenmiştir. Bunun sonucunda merkezi yönetimin mahalli idareler 

üzerinde etkisi az da olsa azalmıştır. Mahalli idareler kanunlarla 

yapılan reformlar sayesinde, karar almada daha etkili, sözleşmeli 

personel çalıştırma hususunda daha yetkili olmuştur.  

Mahalli idarelerde meydana gelen bu değişimler çeşitli sorunları da 

beraberinde getirmiş olup; özellikle büyükşehirlerde il özel idarelerin 

kapatılması sonucu yetki alanı belirsizliği ortaya çıkmıştır. Bu da 

bölgesel kalkınmada bazı yatırımların zamanında yapılmasını olumsuz 

etkilemiştir. 

Bölgesel kalkınmada, bölgenin sadece ekonomik olarak değil kültürel 

ve sosyal yönden de geliştirilip desteklenmesi gerekir. Bu kalkınma 

yapılmaya çalışılırken yereldeki il özel idareleriyle tek başına başarıya 

ulaştırılması mümkün olmamaktadır ve bu durum bölge içinde yapılan 

yatırımların etkili ve verimli olmasını engellemektedir. Söz konusu 

yaşanan bu sorunları çözmek veya en aza indirebilmek için, başta İl 

Özel İdarelerinin diğer kamu kurumlarıyla etkin ve verimli bir iletişim 

içinde olması ve bölgede yaşayan insanların kalkınma için yapılan 

yatırımlara sahip çıkma bilincini ve sorumluluğunu taşıması gerekir; 

çünkü il özel idarelerinin yaptığı yatırımların ana amacı bölgede 

yaşayan insanların hayat standartlarını gerek ekonomik gerek sosyal 

gerekse kültürel anlamda yükseltmektir. Bu standartlara ulaşabilmek 

için de etkili, verimli ve gerekli yatırımların gereken zaman ve 
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gereken yerde yapılması gerekmektedir. Böylelikle il özel idareleri 

güçlü ve katkısı giderek artan bir kamu kurumu haline gelecektir. 

Ayrıca il özel idareleri bölgesel kalkınmada daha aktif, gelişmeyi 

hızlandıran bir role bürünmüş olacaktır. Aynı zamanda yerelde olacak 

olan bu olumlu durum, ülke kalkınmasını da yönde etkileyecektir. İl 

özel idarelerinin bölgesel kalkınmada üstüne düşen görev ve 

sorumluluğu etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmediği 

durumlarda bu idarelerin bölgeye yeterince faydalı olmamakla beraber 

ülkenin gelişimine katkıları giderek azalacaktır. Bu çerçevede İl Özel 

İdarelerinin kalkınmaya katkıları açısından mevcut sorunlar ve çözüm 

önerileri aşağıda sıralanmıştır. 

SORUN: Yıl bazında bazı ilçe ve köylerde kış mevsimin uzun olması 

sonucu yol çalışmaları olumsuz etkilenmekte ve istenilen verim 

sağlanamamaktadır. 

ÖNERİ: Kış mevsiminin uzun olduğu bazı ilçe ve köylerde, ilkbahar 

ve yaz aylarında yol yapım çalışmalarına daha çok ağırlık verilmelidir. 

Mevsimin uygun olduğu ilçelerdeki personel ve iş makinelerinin bu 

ilçelere kaydırılması sonucu daha etkili çalışmalar yapılabilecektir. 

SORUN: İdare faaliyetlerinin verimli bir şekilde yapılabilmesi için 

görevlendirilen teknik personellere, yıl bazında düşen kontrol görevi 

alanının çok fazla olması sonucu teknik personelin verimliliği 

düşmektedir. 

ÖNERİ: Güçlü, tecrübeli ve teknik olarak uzmanlaşmış personel 

sayısının yeterli düzeyde arttırılması ve yıl bazında teknik personele 

düşen kontrollük alanın düşürülmesi sonucunda, hem faaliyetlerin 
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daha kaliteli bir şekilde tamamlanmasına imkân sağlayacak hem de 

teknik personelin verimliliğini artıracaktır. 

SORUN: Yol yapım çalışmalarında gerekli olan etüt, topografya ve 

projenin hazırlanamaması ile kalite kontrol, test eden laboratuar, ekip 

ve ekipmanlarının bulunmaması yapılan çalışmanın marjinal faydasını 

düşürmektedir. 

ÖNERİ: İdare içinde etüt, topografya ve proje için birimlerin 

oluşturulması ve harita mühendisi, topograf ve teknisyen kadrosunun 

bu birimlerde görevlendirilmesi, kalite kontrol ve test laboratuarların 

idare tarafından kurulması sonucunda kalite kontrol ve test için 

bekleme süresinin ortadan kalkmasıyla işlerin zamanında bitirilmesi 

sağlanacaktır.  

SORUN: KÖYDES ödeneklerinin bakanlık tarafından ilçelere 

dağıtılarak gönderilmesi sonucu bazı ilçelerin ihtiyaç durumuna göre 

ödeneği artarken, bazı ilçelerin ise ödeneği yetersiz kalabilmektedir. 

Bu durum ödeneklerin verimli ve etkili kullanmasını kısıtlamaktadır. 

ÖNERİ: Bakanlığın göndereceği KÖYDES ödeneğini ilçelerin 

ihtiyaç durumuna göre göndermesi ile yatırımlar daha hızlı ve verimli 

bir şekilde tamamlanacaktır. 

SORUN: KÖYDES projesi kapsamında yürütülen Coğrafi Bilgi 

Sisteminin (CBS) kurulmamasının köy ihtiyaçlarının belirlenmesini 

olumsuz etkilediği görülmektedir. 

ÖNERİ: Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) projesi kapsamlı bir proje olup 

ekip olarak konunun uzmanlarının bir araya gelmesi ve teknik 
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kadronun güçlendirilmesiyle CBS ve KÖYDES’in uyumlu hale 

gelecektir. Böylece köylerin ihtiyaçlarının daha sağlıklı 

belirlenmesine olanak sağlanacağı düşünülmektedir. 

SORUN: Kurum olarak projeler hazırlanırken köy muhtarları ile 

beraber güzergâhlar belirlenip sorun olan yerler kapsam dışında 

tutulmaya çalışılmaktadır. Projeler hazırlanırken köy halkı, muhtarı ve 

ihtiyar heyeti itiraz etmezken proje bitiminden sonra uygulama 

esnasında belirlenen güzergâh üzerinde itirazların olduğu veya 

projelerin reddedildiği görülmektedir. Proje kapsamında bulunan 

arazilerin tahsisi(istimlak veya arazi Terki) sorunlarının çıkması 

nedeniyle projelerin hayata geçirilmesinde sıkıntılar doğduğu 

görülmektedir. 

ÖNERİ: Proje kapsamında bulunan köylerin veya yerlerin ait 

oldukları kişi veya mercilerden tahsis onayı ve arazi terki almadan 

projenin hazırlanmaması gerektiği düşünülmektedir. 

SORUN: Proje uygulamış olan birimlerin yapım işleri bittikten sonra 

projeyle ilgili ortaya çıkan tüm sorunların tekrardan İl Özel İdaresi'nin 

geneline yüklenmesi, yapılan tesise gereken hassasiyetin 

gösterilmemesi ve tesisin tesisten faydalanan kişiler tarafından yeteri 

kadar sahiplenilmemesi sonucu yapılan projelerden istenilen verimin 

alınamadığı düşünülmektedir. 

ÖNERİ: Uygulanan projelerin uygulandıkları yerleşim yerlerinin 

idarecileri, muhtarları ve köy heyetine teslim tesellüm kapsamında 

zimmetlenerek işin kesin kabulünden sonra en az 5 yıl boyunca tesis 
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için gerekli olan bakım onarım ve ihtiyaçlarının kendileri tarafından 

karşılanması gerektiği belirtilerek teslim edilmelidir. 

SORUN: Tescilli tarihi Kültür Varlıkları Taşınmazları idaremizce 

kamulaştırılmakta ancak daha sonra bunlar kullanılmadığı için boş 

kalmakta, metruk hale gelmesi sonucu sokakta yaşayan madde 

bağımlıları tarafından işgal edildiği görülmektedir. 

ÖNERİ: Tarihi Kültür Varlıkları Taşınmazlarının ilde bulunan İl 

Kültür ve Turizm Müdürlükleri vasıtasıyla çeşitli etkinliklerde 

kullanılması veya müze haline getirilmesi durumunda söz konusu bu 

varlıkların hem daha iyi korunacağı hem de daha yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

SORUN: İlimizde bulunan okulların büyük çoğunluğu İl Özel İdaresi 

adına tescil edildiğinden uygulamada İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle 

sıkıntı yaşanmaktadır. 

ÖNERİ: Bütün okulların tapu tescillerinin Milli Eğitim Bakanlığına 

devredilmesi durumunda kullanım haklarının Milli Eğitime 

Bakanlığına geçeceği için iş ve işlemlerin sevk ve idaresinin daha 

sağlıklı ve hızlı olacağı düşünülmektedir. 

SORUN: Devlete ait taşınmazlar il özel idareleri, belediyeler, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı ile köy tüzel kişilikleri adına tescil edilmektedir.  

Bu durum kamu kurumları arası tahsise veya devire konularında 

alınacak karar süresinin çok uzamasına sebep olmakta ve bazı 

yatırımların yapılmasını engellemektedir. 
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ÖNERİ: Devlete ait taşınmazların tek elde toplanması ve tahsislerin 

illerde Valilik veya belediyeler aracığıyla yapılması durumunda ilgili 

sürecin daha hızlı ve sağlıklı neticeleneceği düşünülmektedir. 

Yukarda verilen çözüm önerileri Siirt ili ölçeğinde kalkınmaya ilişkin 

problemlerin çözümüne katkı sağlayabilecektir. Bu amaçla ilgili kamu 

idareleri çeşitli politika seçenekleri geliştirerek gerekli kanuni ve idari 

düzenlemeleri gerçekleştirecektir. Ayrıca çalışmanın üçüncü 

bölümünde yer verilen Siirt İl Özel İdaresinin faaliyetleri 

incelendiğinde; Siirt’in sahip olduğu köy yolları ağının yaklaşık % 56’ 

sının asfaltlandığı,  köylerin % 81 oranında içme suyuna ve  % 45 

oranında da kanalizasyon alt yapısına kavuştuğu görülmektedir. 

Bununla beraber yapılan sosyal, kültürel ve spor tesisleriyle İl Özel 

İdaresinin bölgesel kalkınmada aktif rol aldığı görülmektedir.  

Siirt İl Özel İdaresi sahip olduğu mevcut imkânlara bağlı olarak 

yaptığı söz konusu yatırımlarla, bölgede yaşayan insanlara daha rahat 

ve daha refah bir yaşam standardına kavuşma imkânı sağlamaya 

çalışmıştır ve Siirt ilini gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel 

gibi birçok alanda önemli yerlere taşımayı hedeflemiştir. İdarenin, bu 

hedefler doğrultusunda kurum içi atamalarda ve sözleşmeli personel 

alımlarında teknik bilgi, donanım ve tecrübeye sahip adayların 

alınmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca hem yönetici hem de 

idari ve teknik personelin; kanun, yönetmelik gibi mevzuat konularına 

daha hâkim olması, değişim ve güncellemelere açık kalabilmesi, 

kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 
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çalışanın takdir edilip teşvik edilmesiyle kurum bu hedeflere daha 

etkili ve hızlı ulaşabilecektir. 
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GİRİŞ  

Ekonomik entegrasyon ve küreselleşme, gelişmekte olan ya da az gelişmiş 

ülkelerin ekonomileri üzerinde birtakım olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde gelişmiş ekonomilerin piyasalarda 

gösterdiği başarı, gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş ülkelerde sınırlı 

kalmakta, hatta krizlere neden olmaktadır. Bu anlamda Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ)’nün, gerek uluslarüstü düzenleyici kurallar koyması, gerek 

ekonomik işbirliğinin güçlenmesi adına adımlar atılmasını sağlaması, 

gerekse aldığı kararlara uyulmaması durumunda yaptırımlar uygulayabilmesi 

önem arz etmektedir. Tabi ki ortaya konulan düzenlemelere rağmen, dünya 

ekonomisinin tam anlamı ile bu düzenlemeler çerçevesinde işlediğini 

söylemek pek mümkün değildir. Halen bazı gelişmiş ülke ekonomileri, gri 

alan adı verilen, ekonominin yasaklı ya da serbest olmayan kısımlarında 

yaptıkları bir takım faaliyetler ile kendilerine daha iyi koşulları oluşturmaya 

çalışmaktadır. Bunu yaparken de ilgili ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü ve 

diğer ekonomik entegrasyon aktörleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 

kuralcı küresel sistemin dışına çıkmakta ve diğer ülkelere zarar 

vermektedirler.  

Çalışmamızda Dünya Ticaret Örgütü’nün yapısı ve prensiplerinden 

bahsederek, Aralık 2019 döneminde ortaya çıkan Covid-19 Pandemi süreci 

ile birlikte Dünya Ticaret Örgütü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 

üzerinde durulacaktır.  

1. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI VE PRENSİPLERİ 

“Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması”, İngilizce “General 

Agreement on Tariffs and Trade” sözcüklerinin ilk harflerinin GATT 

şeklinde kısaltılmasıyla oluşmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası 56 ülke 

hükümeti tarafından Dünya Bankası ve IMF’ye ek olarak üçüncü bir 
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ekonomik yapılanma oluşturulmak istenmiştir. Çok taraflı sözleşme 

niteliğinde olan GATT, 1947 yılında Cenevre kentinde 23 ülkenin imzasıyla 

ortaya çıkmıştır. Üye ülkeler “Havana Şartı” olarak adlandırılan anlaşmayı 

Küba’nın başkentinde imzalamıştır. Ancak maddelerine sadık kalınmaması 

ve ilkelerinin benimsenememesi nedeniyle Havana Şartı uygulanamamıştır. 

Uruguay Round müzakereleri sonrasında GATT’ın yerine, Dünya Bankası 

ve IMF’nin yanı sıra üçüncü bir ekonomik kurum olarak Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) kurulmuştur (Yılmaz, 2020). 1995 yılından itibaren GATT’ın 

yerine geçen DTÖ’nün, GATT’dan daha kapsamlı çalışmalar ortaya 

koyduğu görülmektedir.  

Dünya Ticaret Örgütü, 2001 yılı itibariyle, Doha Kalkınma Gündemi 

kapsamında, ticaret ile çevre politikaları arasında Çok Taraflı Çevre 

Sözleşmeleri, sürdürebilir kalkınma, çevre ve piyasa mekanizması gibi 

konularda, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde ihracatın arttırılması, yasaklı 

olan malların ticareti, ambalajlama, markalama, etiket ve dönüşüm 

konularının uluslararası düzeyde dengeli gelişimini sağlamak amacıyla 

çalışmaktadır (Yıldız & Şengün, 2018). 

DTÖ’nün hali hazırda 164 üyesi bulunmaktadır. Örgütün organizasyon 

yapısı şekil 1’de gösterilmiştir. Örgütte kararlar, tam üye ülkeleri de 

kapsayan bir takım kurullar ve komiteler aracılığı ile alınmaktadır. Örgütün 

en yüksek karar alma organı Bakanlar Birliği’dir. Birlik toplantılarını 2 yılda 

bir yapmaktadır. Hiyerarşik olarak bir alt kademesinde, üye ülke 

temsilcilerinden oluşan Genel Kurul bulunmaktadır. Genel Kurul, Bakanlar 

Birliği’nin toplanmadığı 2 yıllık süre zarfında tüm çalışmaların sevk ve 

idaresinden sorumludur. Aynı zamanda Genel Kurul’un DTÖ kuruluş 

sözleşmesinde Anlaşmazlık Çözüm Organı ve Ticari Politikalar İnceleme 

Organı olarak da toplanabileceği belirtilmiş bu konularda Bakanlar 

Birliği’nden yetki almıştır. Genel Kurul, oy çokluğu ile karar almaktadır. 
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Ancak, özel yetkilendirme konularında ve başkaca önemli kararlarda 2 3⁄  ,  

finansman sistemi ve yeni üye alımı gibi konularda da ¾ oranında çoğunluk 

aranmaktadır. Aslında DTÖ’nün bu oylama sistemi devletler hukuku 

bakımından anti-demokratiktir (Mermod, 2010). Azgelişmiş ülkelerin lehine 

olabilecek bir kararın onaylanması, tüm azgelişmiş üyelerin bir arada oy 

vermesi durumunda bile gelişmiş bir ülkenin onları desteklemesine 

bağlanmıştır.  

 

 

DTÖ’nün sözleşmeler kapsamında koyduğu kurallarında, ticaretin 

serbestleştirilmesi, olası risklerin önceden öngörülebilirliği, ulusların ve 

dolayısıyla ticaretin kendi iç dinamizminin sağlanması, rekabet ortamının 

oluşturulması, ulusların kalkınma ivmesinin hızlandırılması gibi amaçlar yer 

almaktadır. Yapılan sözleşmeler ile Genel Kurul tarafından alınan kararlar 
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belli prensipler dahilinde uygulamaya konulmaktadır (Göngen, 2013). Bu 

prensipleri kısaca açıklamak gerekirse; 

- Ayrım Yapmama Prensibi; her temsilciye ve her ürüne karşı hiçbir 

şekilde ayrım yapılmamasını ifade etmektedir. DTÖ sözleşmelerinde 

herhangi bir ulusa ya da o ulusun üretim mamulüne karşı bir 

kayırmacılık söz konusu değildir. 
 

- Ticaretin Serbestleştirilmesi Prensibi; serbest piyasa ekonomisi ve 

liberalleşmeyi hedef alarak kurulan bir örgüt olan DTÖ, “daha serbest 

ticaret” ilkesini benimsemiştir. Bu anlamda DTÖ, temel olarak 

devletlerarası ticareti özgürleştirmeyi ve devletlerarası ticaretin 

önündeki kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 
 

- Öngörülebilirlik Prensibi; rekabeti, iktisadi gelişmeyi, istikrarı ve 

istihdam artışını teşvik eden liberal kapitalist sistemin uygulamaları, 

bu değerlerle uyum içinde olan DTÖ temsilcileri tarafından 

desteklenmektedir. Hukuki, siyasi ve iktisadi kural ve yaptırımlarının 

öngörülebilir olması, DTÖ üyeleri tarafından benimsenen 

sözleşmelerin geçerliliği açısından önem arzetmektedir (Bardakçı, 

2020).  

- Rekabetçilik Prensibi; ihracatçılara verilen destekler ile hem 

uluslararası alanda ürünlerin satışının eşit şartlarda gerçekleştirilmesi 

yönünde adımlar atarak hem de rekabet üstünlüğü sağlayacak 

organizasyonların karşısında kurallar oluşturarak, küresel dünyanın 

gereği olan uluslararası ticareti daha sistematik bir hale kavuşturmak 

temel prensip olarak kabul edilmiştir. 
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- Kalkınmacılık prensibi; dünya ticaretinin gelişmesi, bu ticaretin 

sadece gelişmiş ülkeler arasında yapılması ile olanaklı olmadığı 

aşikardır. Bu yüzden DTÖ sözleşmelerinde, azgelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin rekabet edebilir seviyelere gelebilmesi için, ilgili 

ülkelerin kalkınmalarına yönelik bir takım muafiyet ve istisnalar da 

zaman zaman yer alabilmektedir. Bu uygulama bahsi geçen ülkelerin 

kalkınmışlık seviyelerinin arttırılmasına ve pazar içinde yer alarak 

rekabet koşullarında ürün kalitelerini eşitleyebilmelerine yöneliktir. 

Yukarıda sayılan prensipler ile DTÖ uluslararası entegrasyon hareketleri 

içinde de önemli bir yere sahiptir. Sanayi malları, hammaddeler, tarım 

ürünleri, hizmetler, fikri mülkiyet hakları, uluslararası standartlar gibi 

dünya ticaretini ilgilendiren konuların tümünü düzenlemeyi amaç edinmiş 

(Orhan & Güllü, 2008) olan DTÖ, küresel anlamda yaşanan sıkıntılı 

süreçlerin çözümünde de ana aktörlerden biri olmuştur. Kriz 

dönemlerinin aşılmasına gerek yayınladığı yönetmelikler ve raporlarla 

gerekse üye ülkelerin ilgii dönemlerdeki aksiyonlarına destek olarak 

katkıda bulunmuştur.  

Aşağıdaki bölümde Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayının sonlarında 

ortaya çıkan  koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Dünya Ticaret 

Örgütü’nün çalışmalarına ana hatları ile değinilmiştir. 

2. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NÜN COVİD-19 SALGINI 

SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARI 

Koronavirüs (Covid-19) bulaşıcı bir hastalık olan solunum yolu enfeksiyonu 

olarak ortaya çıkmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 ’de 

salgın (pandemi) olduğu kabul edilmiştir (Çınaroğlu & Akçacı T., 2020). 

Covid – 19’un dünya ticaretine önemli olumsuz etkileri olmuştur.  Gerekli 

tedbirler çok geç alınmaya başlanmıştır. Geç alınan bu tedbirler neticesinde 



736 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

ülkelerin dış ticaretleri durma noktasına gelmiştir. Dış ticaretin yavaşlaması 

ile ülkelerin büyümelerine, gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayan lojistik 

sektörü derin yaralar almıştır. Küresel ticaret ve iç ticaret olumsuzluklardan 

birlikte etkilenmiştir. 

2020 yılının 1. çeyreğinden itibaren etkilenilmeye başlanılan pandemi 

sürecinin dünya ticaretinde ortaya çıkardığı etki ve sonrasında alınan 

önlemler ile ticaret hacmindeki gelişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

 

Kaynak: https://www.wto.org. 

Görüleceği üzere 2014 yılı baz alındığında küresel ticaret hacmindeki 

değişimi gösteren yukarıdaki grafik 2020 yılının 2. çeyreğinde önemli bir 

düşüş yaşamıştır. Uluslararası ticaretin sürdürülmesine yönelik ülkeler ve 

örgütler kapsamında alınan tedbirler sayesinde 2020 yılının 3. çeyreğinde 

ticaret hacmi düşüş trendini kırarak tekrar baz yılı üzeri bir hacme 

yükselmiştir. Bu da yapılan çalışmaların ne kadar etkili olduğunu gözler 

önüne sermektedir.  
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Yukarıda sergilenen sorunun çözümüne yönelik olarak Covid-19 sürecinde 

DTÖ’nün faaliyetlerini şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Ekim 2019 ortası ile Mayıs 2020 tarihleri arasında DTÖ üyeleri, 198'i 

ticareti kolaylaştırıcı ve 165'i ticareti kısıtlayıcı olmak üzere toplam 363 adet 

ticaretle ilgili düzenleme yapmıştır. Bunların 256’sı (yaklaşık yüzde 71’i) 

salgın ile ilgilidir. 

DTÖ’nün Covid-19 salgın sürecindeki çalışmaları ve ticareti canlandırmak 

için yaptığı öneriler ve düzenlemeler şu şekildedir (WTO, 2020). 

DTÖ Sekreteryası tarafından salgın sürecinde dünya ticaretinin muhtemel en 

az zararla bu sürecin üstesinden gelebilmesi amacıyla hazırladığı 

raporlardaki önerileri şöyle sıralayabiliriz: 

- Covid-19 salgınını önlemeye yönelik kritik tıbbi malzemelerin  

gümrük sınıflandırmalarına ilişkin Mart 2020’de bir kılavuz 

yayınlanmıştır. Kılavuzdaki düzenlemelerin süreç içinde gerek DTÖ 

üyeleri gerekse diğer ülkeler tarafından uygulanması, 
 

- Belirli ürünlerin ithalatçılarının uluslararası ticarette özel olarak 

yetkilendirilmesi gerektiği için salgın sürecinde stratejik öneme sahip 

ürünler yetkili ithalatçılar listesinin ticarette zaman kaybının 

önlenmesine  yönelik olarak  genişletilmesi, 
 

- Gümrüklerde malların beyan edilen değeri hakkında makul bir şüphe 

olması durumunda ilgili malların bir teminatla ya da teminat 

gerektirmeden serbest bırakılması, 
 

- Tarife sınıflandırması, değerlemesi, menşei vb. konularda uygunluğu 

kontrol etmek amacıyla  ticaret sonrası doğrulama ve denetimlerin 

sağlanması, 
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- COVID-19 sürecinde dolaşımda olan kritik tıbbi ürünlerin 

muayenesine ve testine öncelik verilmesi, bu ürünlere yönelik 

prosedürlerin sayısının ihtiyaç duyulan minimum seviyelerde 

tutulması (WTO, 2020). 

 

- Stratejik tıbbi ürünlerin ithalatında  iyi niyet çerçevesindeki beyan 

hataları için cezaların azaltılması veya ortadan kaldırılması, 
 

- Fiziksel belgelerin sunulmasını gerektiren prosedürlerin azaltılması ve 

/ veya ortadan kaldırılması, bunun yanında sürecin önemi ve 

hızlanması amacıyla riskin minimum seviyelerde olduğu bazı ticari 

veya resmi belgelerin alıcı tarafından onaylanmasına izin verilmesi, 
 

- Ortak bir sınırı paylaşan ülkeler için, ek çalışma saatleri ve çalışma 

süreleri konusunda işbirliği yapılması, 
 

- Sürecin hızlanması için, ithalatçı ülkedeki ürün analizleri ile görevli 

akredite laboratuvar / kuruluş ve bunun yerine geçen kurumların 

hazırladığı test sonuçlarının, ihracatçı ülkedeki akredite kuruluş 

raporlarına eşdeğer olarak kabul edilmesi, 
 

- Gerçekleşen mal ticareti çerçevesinde, uzaktan uygunluk 

değerlendirmeleri için bilgi teknolojisi (BT) araçlarının aktif olarak 

kullanılması, 
 

- Temel tıbbi ürünler için uygulamada yeralan teknik düzenlemelere ve 

bunlara ilişkin prosedürlere geçici esneklikler sağlanması, 
 

- Gümrük süreçlerindeki prosedürlerin  genel olarak tüm uluslararası 

ticaret çerçevesinde kolaylaştırılması. 
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Yukarıda sayılan ve örgüt olarak DTÖ sekreteryası tarafından paylaşılan 

raporlar ve öneriler neticesinde bazı üye ülkelerin uygulamaları şu şekilde 

olmuştur (WTO, 2020). 

 

- Yeni Zelanda ve Singapur’da kritik sağlık malzemelerine yönelik 

vergi ve harçlar kaldırılmıştır.  
 

- Bangladeş’te tıbbi malzeme ve gıda ürünlerinin ithalinde alınan KDV 

ve diğer ithal vergileri kaldırılmış, ara mal imaline yönelik diğer 

ürünlerde de tarife indirimlerine gidilmiştir. 
 

- Hindistan suni solunum veya diğer terapötik solunum cihazları, PPE, 

COVID-19 test kitleri üzerindeki ithalat vergilerini, belirli tıbbi ve 

cerrahi alet ve cihazların ithalatından aldığı "sağlık vergisi"ni geçici 

olarak kaldırmıştır. 
 

- Kolombiya ise, belirli tıbbi cihazların ve ilaçların ithalatına uygulanan 

tarifeleri geçici olarak kaldırmakla kalmamış, aynı zamanda su 

sanitasyonu için cihazları ve havacılık sektörü için girdileri 

tarifelerden muaf tutmuştur (WTO, 2020). 

 

- Kanada, salgın sürecinde, ithal edilen mallar için tarifelerden ve satış 

vergilerinden feragat etmiştir. 
 

- Avrupa Birliği ülkeleri, COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için 

gerekli olan ithal mallarını KDV ‘den muaf tutmuştur. 
 

- Arjantin, Endonezya, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık 

tarafından alınan önlemler kapsamında gümrük tarife indirimleri ve 

KDV'den muafiyetler uygulanmıştır.  
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- Dominik Cumhuriyeti  etil alkol, termometre ve hidrojen peroksidin 

ithalatına uygulanan ithalat tarifelerini, KDV'yi, diğer vergi ve harçları 

geçici olarak kaldırmıştır. Ticari aktörlere yardımcı olmak amacıyla 

gümrük prosedürlerini basitleştirmeyi amaçlayan tedbirler almıştır. 

Ayrıca salgın dolayısıyla gümrüklere gelmiş ürünlerin teslim alınma 

sürelerine uyulmaması durumunda terk prosedürlerine ilişkin süreleri 

uzatmıştır. Ödemeler ve belirli formların sunulması ile ilgili olanlar da 

dahil olmak üzere elektronik prosedürlerin kullanımını teşvik etmiş ve 

devlet kurumlarına bitki ve hayvan sağlığı sertifikalarının kopyalarını 

kabul etme talimatı vermiştir.  
 

- Kosta Rika, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 

ülkemizde vergi ertelemelerine gidilmiştir. 

- İki G-20 üyesi (Arjantin, Brezilya), kan alma amaçlı şırıngaların, 

parenteral solüsyonların ve tüplerin ithalatına yönelik anti-damping 

vergilerini askıya almıştır. Arjantin ayrıca bazı ithalatlarda uygulanan 

oransal ücret tarifelerini geçici olarak muafiyet kapsamına dahil 

etmiştir.  
 

- Transit ticarette malların geçtiği bölgelerdeki prosedürlerin 

hafifletilmesi genel olarak DTÖ üyelerinde sağlanmış, insani yardım 

malzemelerinin dolaşımına ayrıcalıklar tanınmıştır. 
 

- Japonya’da COVID-19 salgınını önlemeye yönelik mallar için gümrük 

işlemlerinde önceliklendirilme uygulamasına geçilmiştir. İthalat ve 

İhracat beyannameleri basitleştirilmiştir. 
 

- Şili’de ilaçların ilgili dağıtım merkezlerine ulaştırılmasına ilişkin özel 

prosedürler oluşturulmuştur. İthalatı ve ihracatı kolaylaştırmak için 

bazı belgelerin gerekmediği ve gümrük belgelerinde değişiklik 
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yapılması durumunda para cezasının uygulanmaması hakkında kılavuz 

yayınlamıştır. İthal ürünlere yönelik olağanüstü durum prosedürleri 

oluşturulmuştur. 
 

- Brezilya ve Çin bazı kullanılmış tıbbi makine ve ekipmanlar ile 

bunların parçalarının ithalatına ilişkin idari prosedürleri geçici olarak 

gevşetmiştir. 
 

- Ticaretin canlanması ve özel sektöre güven vermek amacı ile 

Singapur, temel malların deniz ve havalimanlarından taşınmasını 

hızlandırmayı taahhüt etmiştir. 
 

- Arjantin, Brezilya, Endonezya, Myanmar ve Singapur ‘da ithalat 

lisans prosedürleri geçici olarak askıya alınmış ve teknik vizeler geçici 

süreli olarak durdurulmuştur. Bunların yanında ithal ürünlerin ülkeye 

varış öncesinde gümrüklere verilmesi zorunlu olan evraklarının online 

olarak verilmesine ilişkin prosedürler düzenlenmiş ve uygulamaya 

konulmuştur (WTO, 2020). 

 

- Arjantin, menşe sertifikalarının elektronik formatta sunulmasına 

geçici olarak izin vermiş ve kağıt kopya gereksinimini ortadan 

kaldırmıştır. 
 

- Rusya Federasyonu, Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun bir parçası 

olarak, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ekonomilerden ithal edilen 

mallara uygulanan menşe, ülke teyit prosedürlerini geçici olarak 

basitleştirmek için önlemler almıştır. 
 

- Kara, hava ve deniz taşımacılığı yapan mürettebat için, transit 

halindeki sevkiyatlar da dahil olmak üzere, özel ve öncelikli sağlık 

kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonu'nun COVID-
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19 salgını sırasında hava kargo operasyonlarının kolaylaştırılmasına 

ilişkin yönergeleri buna iyi bir örnektir. 
 

- Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Kore Cumhuriyeti 

tarafından COVID-19 ile ilgili teknolojiler hakkında patent, durum 

raporları, patent analizi ve eğilim raporları yayınlanmıştır. 
 

- Tayland tıbbi cihazlar ve ilaçlar için tescil onayını durdurmuştur. 
 

- İsviçre tıbbi cihaz ve ilaçları, piyasa izin prosedürlerinden muaf 

tutmuştur. 
 

- Çin, COVID-19 patent bilgilerine özel veri tabanları oluşturulmuş, 

COVID-19 ile ilgili patentler için veri tabanı arama imkanları  

kolaylaştırılmıştır. Bunun yanında COVID-19 ile mücadeleye yönelik 

52 potansiyel ilaç için onay durumunu ve patent bilgilerini de halkın 

bilgisine sunmuştur (WTO, 2020). 

 

- Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans için mevcut olan COVID-19 

ile ilgili patentlerin ve yayınlanmış uygulamaların listeleri 

yayınlanmıştır.  
 

- Avrupa Birliği ülkeleri ve Singapur’da belirli sağlık teknolojileriyle 

ilgili olarak telif hakkına yönelik  ürün koruma standartları ücretsiz 

hale getirilmiştir. 
 

- Singapur’da temaslı kişilerin tespit ve takibine yönelik program 

ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulmuştur. 
 

- ABD ve Brazilya’da COVID-19'u önlemeyi veya tedavi etmeyi 

amaçlayan teknoloji başvuruları için hızlandırılmış patent inceleme 

prosedürleri oluşturulmuştur. Ayrıca COVID-19 ile ilgili nitelikli tıbbi 
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ürünleri ve hizmetleri marka tescil kapsamına almak amacı ile hızlı 

ticari marka inceleme prosedürleri de hayata geçirilmiştir. 
 

- Avustralya ve Çin, fikri mülkiyet ofisleri veya ticari marka tescil 

başvuruları için rehberlik ve destek hizmetleri sunmuştur. 
 

- Avustralya, Şili, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, İtalya, Filipinler, 

Suudi Arabistan Krallığı, Singapur, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık 

ve Amerika Birleşik Devletleri’nde marka ve tescil işlemlerine 

yönelik kapsamlı önlemler alınmıştır 
 

- E-imza (Tayland) veya elektronik dosyalama sistemleri (Birleşik 

Devletler) yoluyla COVID-19 sürecinin iyileştirilmesi paralelindeki 

bitkisel çözümler patent başvurularının kabulü kolaylaştırılmıştır. 
 

- İsrail ve Kanada’da COVID-19 ile mücadele için gerekli ilaçlar, aşılar 

ve teşhisler gibi patentle korunan sağlık teknolojilerinin üretimine 

veya ithalatına izin vermek için devlet kullanım lisans prosedürleri 

oluşturulmuştur. 
 

- Almanya, kamu yararı ve ulusal güvenlik gerekçesiyle, İnsanlarda 

Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Yasası’nda yapılan bir 

değişiklik ile parlamentoya olağanüstü hal yetkisi vermiştir. 
 

- Brezilya, istisnai ve geçici olarak, tıbbi danışmanlık ve dijital ilaç 

reçetesi de dahil olmak üzere tıbbi hizmetler için teletıp kullanımına 

izin vermiştir. 
 

- Fransa, sağlık hizmeti sağlayıcısı ile hasta arasında önceden bir ilişki 

olmasa bile, COVID-19'dan etkilenen tüm kişilerin teletıp 
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hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan yeni önlemleri 

onaylamıştır. 
 

- Hindistan Telekomünikasyon Bakanlığı, tele-bankacılık, teletıp, tele-

eğitim, tele-ticaret, e-ticaret, çağrı merkezleri, ağ operasyon 

merkezleri gibi "Uygulama Hizmetleri" sağlayan şirketler için 

uygulama yönergelerini kolaylaştırarak COVID-19 ile mücadele için 

kurulan sisteme işlerlik kazandırma çalışmaları yapmıştır. 
 

- Güney Afrika Sağlık Meslekleri Konseyi, COVID-19 salgını sırasında 

teletıp uygulamasına ilişkin bir kullanım kılavuzu yayınlamış ve bu 

klavuzun, hastaları tedavi etmek için doktorlar ve terapistler 

tarafından video veya telefon görüşmelerinin kullanımı ile geniş 

kitlelere ulaştırılmasını sağlamıştır. 
 

- Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC), 

COVID-19 pandemisi ile mücadelede hizmet veren sağlık hizmeti 

sağlayıcılarını desteklemek için 200 milyon ABD Doları değerinde bir 

tele sağlık programı kabul edip bütçelemiştir. Bu program, sağlık 

hizmeti sağlayıcılarının telekomünikasyon altyapısına sahip olmalarını 

amaçlamaktadır. FCC ayrıca bir Connected Care Pilot Programı 

başlatmıştır. Uzun vadede telesağlığı desteklemek için yapılan bu üç 

yıllık pilot program, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bağlantılı bakım 

hizmetleri sağlama maliyetlerini karşılamaya destek olmak amaçlı 

oluşturulmuştur (WTO, 2020).   

 

- Hong Kong,  devletin satın aldığı tibbi malzeme ödemelerinde 

problem yaşanmaması için satın alma prosedürlerini ve satın alınan 

ürünlerin ödeme süreçlerine ilişkin prosedürleri sadeleştirmiş ve 

işlerlik kazandırmıştır. 
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- İsviçre Federal Satın Alma Birliği, kamu tedarikçilerine olağanüstü 

durumlarda uygulanacak basitleştirilmiş satın alma prosedürü 

yayınlamıştır. 

 

- Ukrayna, kamu ihale kanunu  pandemi gibi olağanüstü durumlar için 

revize edilmiştir. 

 

- Filipinler’de devlet tedarikçileri hızlandırılmış satın alma prosedürleri 

anlamında bilgilendirilmiştir. 

 

- Birleşik Krallık, kamusal alımlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için 

kamu sektörüne bilgilendirmeler yapmıştır. 

 

- Brezilya, kamu kurumlarının yüz maskeleri, alkol jelleri ve dijital 

termometreler gibi öğeleri bir "sanal depo" aracılığıyla satın almasına 

ve elektronik imza kullanmasına izin veren bildiriler yayınlamıştır 

(WTO, 2020).  

 

Görüldüğü üzere DTÖ üye ülkeleri COVID-19 salgını süreci ile mücadelede 

çok önemli adımlar atmışlardır. Bir DTÖ üyesi olarak ülkemizde de bir 

takım önlemler alınmıştır. Bu önlemler; 

- Salgın  süreci ile ticaret kapılarımız kapatılmamış,  Gümrük ekipleri 

maske ve koruyucu kıyafetlerle hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir 

şekilde uyarak hizmet vermeye devam etmiştir. 
 

- Irak'la ticaret tampon bölgede şoför değişimi ile formüle edilmiştir. 
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- Tıbbi ürünlerin sevkiyatı ön ticaret iznine bağlanmıştır. Bu sayede 

ülkede ihtiyaç olan malzemelerin yurtdışına gönderimi kontrol altına 

alınmıştır. 
 

- Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma 

mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 

01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre 

sonunun gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 

30.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir (Ticaret Bakanlığı, 

2021). 

 

- Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı’nda 1 Mart 2020 tarihinden 

itibaren yolcu giriş ve çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin kontrollü 

olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır. 
 

- 1 Mart 2020’den itibaren; Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil 

Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, 

dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Yaşam, 2020). 
 

- Tek kullanımlık maske ithalatında ilave Gümrük Vergisi 

kaldırılmıştır. 
 

- Dökme Etil Alkol cinsi eşyanın ithalatında gümrük vergisi %10 dan 

%0’a indirilmiş, sıfırlanmıştır (Resmi Gazete, 2020). 

 

- Solunum cihazlarının ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır. 
 

- Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte 

işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince 

verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, 
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yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek 

olmaksızın  30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. 
 

- Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde 

bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara 

taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş 

veya bitecek olanlar için süre sonu, herhangi bir başvuru aranmaksızın 

30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir (KPMG, 2020). 

 

- Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık 

sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru 

sürecinde bulunan veya sertifika sahibi olan firmalar tarafından, 

gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi 

tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde 

güncelleme yapma gibi yükümlülüklerin belirlenen sürelerinde 

esneklik sağlanmıştır. 
 

- Cerrahi eldivenler, serum ve kanverme setleri, steril ve tek kullanımlık 

damariçi kataterler ve tıbbi cihazlar ile ilgili olarak gümrük 

işlemlerinin hızlandırılması amacıyla gümrükleme kolaylığı 

sağlanmıştır. 
 

- İhracı kayda bağlı mallar listesine Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, 

Hidrojen peroksit ve Meltblown kumaşlar eklenmiştir. 
 

- Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere Türkiye'den satın alacakları “Sıvı Geçirmez Önlük 

(Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük 

(Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer 
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alan eşyaların serbest bölgeye ihracatına ilişkin muafiyetler 

sağlanmıştır (Başyurt, 2020). 
 

- Gümrükteki işlemlere salgın nedeni ile ek süreler tanımlanmıştır. 
 

- “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu 

Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi 

Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” tanımlı eşyaların 

ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izninin gerektiği 

belirtilmiştir (KPMG-Haber, 2020). 

 

- Türk Eximbank, Virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az 

etkilenmesi amacı ile destek paketi yayınlamıştır. 
 

- Kamu bankaları tarafından ticaretin devam etmesi yönünde kredi 

çalışmaları ( Nakdi, Çek Ödeme vb konularda) yapılmıştır. 
 

- Menşe şahadetnamesi ile ilgili konularda ticaretin hızlandırılması 

yönünde adımlar atılmış ve elektronik ortamda bu evrakların 

düzenlenebileceği bir altyapı kurulmuştur. 
 

- Son olarak Covid-19 salgını ile mücadele etmek ve insan sağlığını 

korumak amacıyla Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 

ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) %1’e indirilmiştir (Lebib Yalkın, 2020). 

 

 

 

 

http://www.izto.org.tr/tr/madde-5
http://www.izto.org.tr/tr/madde-5
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SONUÇ 

COVID-19 salgını sürecinde ticaretin ve çalışma hayatının canlı tutulması 

için ülkemizle birlikte diğer tüm ülkelerde hükümetler çeşitli önlemler almış, 

birçok destek ticari aktörlere sağlanmıştır.  

Covid-19 salgınının devam ettiği bu ortamda ekonominin eski performansına 

kavuşabilmesi için belirli bir zamana ihtiyaç vardır. Azgelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin iktisadi yapıları genel olarak hizmet sektörüne 

dayandığından dışa bağımlı oldukları açıktır. Bu yüzden de bu ülkeler 

özellikle turizm sektörü başta olmak üzere hizmet gelirlerine ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

DTÖ kapsamında küresel ticaretin COVID-19 salgını öncesi seviyesine 

gelebilmesi için raporlar hazırlanmış, önerilerde bulunulmuştur. Üye üyeler 

bu öneriler doğrultusunda uygulamalara gitmişlerdir.  Uluslararası ticaretin 

canlanmasında önemli bir aktör olan DTÖ ve benzeri organizasyonlar 

sayesinde içinde bulunduğumuz salgın sürecinin ortaya çıkardığı sıkıntılar 

azaltılabilecek ve ülkeler salgın öncesi dış ticaret hacimlerinin üzerine 

çıkabileceklerdir. 
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GİRİŞ 

Bütçe, kamu kesiminin toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik mal 

ve hizmet üretimi amacıyla yaptığı harcamaların ve bu harcamaların 

finansmanında kullanılacak gelirlerin yer aldığı bir araç olmasının 

yanında ekonomik dengeler üzerinde etkili bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede bütçe politikası belirlenirken 

bütçenin kamu ve özel kesim ekonomisi üzerindeki etkilerinin dikkate 

alınması gerekmektedir (Tüğen, 2013:356).  

Bütçede dengesizlikler görüldüğü durumlarda bütçe dengesinin nasıl 

sağlanacağı sorunu özellikle Keynesyen refah devleti uygulamalarının 

yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte gelişmiş ülkeler açısından önem 

kazanmaya başlamıştır. Diğer yandan bu ülkelerde kalkınma amacına 

yönelik olarak artan devlet müdahaleleri nedeniyle bütçe açıkları hızla 

artmaya başlamış ve makroekonomik dengeleri bozan önemli bir 

ekonomik sorun haline gelmiştir. Bütçe açıkları, başta yüksek faiz 

oranları olmak üzere yurtiçi tasarruflar, yatırımlar, işsizlik olmak 

üzere birçok makroekonomik değişkeni etkileyerek ekonomilerin 

genel dengesini bozmuştur (Dökmen, 2012: 115-143).  

 Genel olarak, bütçe dengelerinin sürdürülebilirliği, orta vadeli 

makroekonomik planlara ağırlık verilmeye başlanmasıyla birlikte 

ekonomi yönetimleri açısından temel hedeflerden biri olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Krizlerle mücadelede dönemsel olarak bütçe 

açıkları verilmesi geçici bir politika olarak kabul görürken, ekonomik 

konjonktürün olumlu hale gelmesinden itibaren açıkların azaltılması 

ve sürdürülebilir bütçe dengesine ulaşılması hedeflenmektedir. Bütçe 



756 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

dengelerinin sağlanması, devletin ekonomideki rolünün 

genişlemesiyle birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Bu noktada 

açıkların sürdürülebilirliğini ölçmek için çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı bütçe açıklarının sürdürülebilirliğini ölçmek 

üzere geliştirilen yöntemler hakkında bilgi verilerek bu yöntemlerin 

karşılaştırmalı bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu çerçevede 

öncelikle söz konusu yöntemler hakkında bilgi verilecektir. 

1. BÜTÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN 

KULLANILAN YÖNTEMLER 

Kamu açıkları içinde önemli yer tutan bütçe açıkları ile ilişkisi 

bakımından sürdürülebilirlik kavramı temelde statik ve dinamik 

yaklaşım olmak üzere iki boyutta incelenmesi gereken bir kavramdır. 

Statik boyutuyla, kamu gelir ve harcamalarının düzeyleri arasındaki 

ilişki incelenirken, dinamik boyutuyla ele alındığında, büyüme 

oranları ile bütçe kısıtının her iki yönü arasındaki ilişki 

incelenmektedir (Slack ve Bird, 2004). Statik anlamda açık ve 

borçların sürdürülebilirliğini ölçmek için geliştirilmiş olan 

yaklaşımlar, üç ana başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar; 

muhasebe yaklaşımı, sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımı ve 

dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımıdır (Siriwardana, 1998:83).  

Dinamik analizler ise iç-dış borç ve bütçe kestirimleri kullanılarak, 

alternatif stratejilerin ve geleceğe yönelik politika önerilerinin 

geliştirildiği analizlerdir. Dinamik analizler, genel ya da kısmi denge 

analizi yöntemlerine dayandığı için oldukça kapsamlı analizler olup 
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çalışmamızda uygulanan yöntemler arasında yer almamaktadır 

(Özcan, 2011:230). Statik ve dinamik analizler dışında IMF tarafından 

maliye politikalarının sürdürülebilirliği ölçme amacıyla kullanılan 

yöntemler de mevcuttur. 

 Çalışmanın bu kısmında statik analiz yöntemleri içinde sayılan söz 

konusu üç yöntem ve IMF tarafından kullanılan yöntem hakkında 

bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

1.BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ 
ÖLÇMEKTE KULLANILAN STATİK YÖNTEMLER 

Bu bölümde bütçe açıklarının sürdürülebilirliğini ölçmekte kullanılan 

ve dinamik yöntemler arasında yer alan muhasebe yaklaşımı, 

sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımı ve dönemler arası bütçe kısıtı 

yaklaşımı hakkında bilgilere yer verilecektir. 

1.1. Muhasebe Yaklaşımı  

Bütçe açığının sürdürülebilirliğini ekonomik göstergelerle analiz eden 

Muhasebe Yaklaşımı (Accounting Approach), temel gösterge olarak 

kamu kesiminin borç ödeme gücünü ele almaktadır (Şen vd., 

2007:107). Buna göre, bütçe açıklarının sürdürülebilirliği, kamunun 

sahip olduğu varlıkların mevcut ve gelecek değerlerinin bugünkü 

toplamının, yükümlülüklerin mevcut ve gelecek değerlerinin bugünkü 

toplamına eşit ya da büyük olması şartıyla sağlanabilmektedir (Anand 

ve Wijnbergen, 1989:18).  Kamu sektörünün finansman kısıtı hem 

bütçe politikalarının sürdürülebilirliği hem de çeşitli makroekonomik 

hedeflerin tutarlılığı açısından başlangıç noktasını oluşturmaktadır. 
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Muhasebe yaklaşımını açıklayabilmek için kamu sektörünün 

finansman kısıtını oluşturan denklemi tanımlamak gerekir. Finansman 

kısıtına göre bu dönemdeki borç stoku, bir önceki borç stoku artı faiz 

ödemeleri ve birincil fazla ile ilişkilendirilmiştir (Kalyoncu, 2005:34). 

Bt=(1+ rt)Bt-1-SURPt           (1.1.1) 

Burada Bt :  t dönemi sonunda kalan borç stokunu, 

 rt  :  t dönemindeki faiz oranını 

SURPt :  t dönemindeki birincil fazlayı göstermektedir. 

Denklemde verilen hükümetin finansman kısıtı, veri rt  ve SURPt  

altında,  borç stokunun dinamiğini ifade etmektedir. Bu denklem 

vasıtasıyla elde edilecek muhtemel sonuçlar şunlardır; 

• Eğer hükümet sıfıra eşit bir birincil fazlaya sahip olursa (SURPt 

= 0), borç stoku faiz oranına eşit bir şekilde büyüyecektir. 

∆Bt=Bt- =rBt-1               (1.1.2) 

• Eğer hükümet birincil açığa sahip olursa (SURPt < 0), borç 

stoku faiz oranından daha fazla bir oranda büyüyecektir. 

• Eğer hükümet birincil fazlaya sahip olursa (SURPt>0), borç 

stoku faiz oranından daha az bir oranda büyüyecektir. 

• Eğer birincil fazla, borç üzerindeki faiz ödemelerini ödemekten 

daha fazla ise, (örneğin SURPt>rtBt-1 ise ve dolayısıyla 

geleneksel fazla pozitif ise) borç zamanla azalacaktır. Buradan 

çıkarılacak sonuç faiz ödemelerinin birincil bütçe fazlasıyla 

gerçekleşmekte olduğudur. Birincil bütçe fazlası ile borç faiz 
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yükü karşılanamıyor ise, hem anapara ödemeleri için hem de 

faiz ödemeleri için yeniden borca başvurmak gerekmektedir. Bu 

durumda borç stoku giderek artacaktır. 

Muhasebe yaklaşımı, bütçe politikalarının sürdürülebilirliğine bir 

yaklaşım olarak görülmesi yanında birçok makro politika hedefleri 

arasında karşılıklı tutarlılığı sağlamak için bir yol olarak da 

sunulmaktadır (Cuddington, 1997:5). Her iki durumda da bu yaklaşım 

özellikle borç oranı ve genellikle de borcun GSYH’ye oranı bt =Bt / 

Yt üzerine odaklanmıştır. Borç / GSYH oranının dahil edilmesi 

ekonominin performansını göz önüne alması açısından analize katkı 

sağlamaktadır. Denklem (2.3.1)’i  borç/GSYH cinsinden yazarsak; 

Bt
Yt

= (1+ rt)Bt-1(1+ gt) - SURPt
Yt

             (1.1.3) 

veya  
bt = 

1+ rt
1+ rt

bt-1 - surpt           (1.1.4) 

denklemini elde ederiz. gt , t-1 ve t dönemi arasında GSYH’nin 

büyüme oranını ifade etmektedir. Denklem (2.3.4)’ten yola 

çıkarak borç/GSYH oranındaki değişim aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

∆bt=bt- bt-1 =
rt-gt
1+gt

bt-1 -surpt            (1.1.5) 

Burada surpt=     SURPt  / GSYHt ‘dir.  Bu denklemden şunlar 

çıkarılabilir. 
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• Eğer birincil fazla / GSYH oranı sıfıra eşitse, borç/GSYH oranı, 

r-g oranında artacak veya azalacaktır. 

• Eğer hükümet birincil açığa (fazlaya) sahipse, borç/ GSYH 

oranı, r-g oranından daha fazla (daha az ) oranda büyüyecektir. 

Muhasebe yaklaşımında, birincil açık (veya fazla), eğer bir GSYH 

büyüme hedefi ve sabit faiz oranı altında, sabit bir borç/GSYH oranını 

sağlayabiliyorsa, bu birincil açık (veya fazla) sürdürülebilir olarak 

tanımlanmaktadır. Yani, sürdürülebilir birincil açık/GSYH oranı 

denklem (1.1.5) deki borç/GSYH oranındaki değişikliğin sıfıra 

eşitlenmesi ile belirlenecektir. 

surpt= rt-gt
1+gt

bt-1       (1.1.6) 

Bu birincil açık seviyesi, borç/GSYH seviyesini cari seviyesinde 

tutmak için her yıl sağlanması gereken seviyedir. 

Muhasebe yaklaşımı, çeşitli makroekonomik hedefler arasındaki 

tutarlılığı sağlamak için de kullanılmıştır (Cuddington, 1997: 5-7). 

Hükümetin takip eden politika hedeflerine sahip olduğu farz edilsin; 

(i) sabit borç/GSYH oranı, b*, (ii) GSYH büyüme oranı hedefi, g*, ve 

(iii) birincil açık/GSYH oranı, surp*.   

Bu politika amaçları karşılıklı olarak tutarlı mıdır?  Bu soruya cevap 

ararken, muhasebe yaklaşımı genellikle birincil fazladaki değişmenin 

ne faiz oranı ne de GSYH büyümesinde bir etkisinin olmayacağını 

varsaymaktadır. Bu durum gerçekçi değildir. Muhtemelen denge faiz 

oranı, pozitif olarak hükümet harcamasının seviyesine ve borçlanma 

miktarına bağlıdır. Yukarıdaki soruya cevap vermek için, reel faiz 
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oranını ve GSYH oranını içsel olarak belirleyen bir model 

kullanılmalıdır. Böylece bu temel anahtar değişkenlerin, makro 

politika değişkenlerindeki değişiklikler tarafından nasıl etkilendiğinin 

analizi mümkün olabilecektir. 

1.2. Sürdürülebilirlik Göstergeleri Yaklaşımı 

Sürdürülebilirlik göstergeleri daha çok sürdürülebilirliği mümkün 

kılacak mali politikalar ve koşullar üzerinde durmaktadır. 

Göstergelerde koşulların belirlenmesi için tüm büyüklüklerin oransal 

değerleri göz önüne alınmaktadır. Dolayısıyla borç stokunun gayri safi 

milli gelire oranı ele alınmakta ve amaç bu oranı sabit tutmak ise tüm 

diğer değişkenlerin de gayri safi milli hâsılaya oranı hesaplanır. 

Sürdürülebilirlik göstergeleri uygulamaya yönelik ve zaman 

değişkenini de içeren yaklaşımlar sunmak yolunda bir adım 

atmaktadırlar. 

Bütçe politikalarındaki tutarsızlığın büyüklüğünü hesaplamak ve 

belirlenen temel yılın borç/GSYH oranını istikrarlı kılmak için gerekli 

olan politikaları ve bu politikaların boyutlarını dikkate alan 

sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımı çerçevesinde öncelikle net 

kamu değeri yaklaşımı, vergi boşluğu yaklaşımı, birincil açık 

yaklaşımları hakkında sırasıyla bilgi verilecektir.  

1.2.1. Net Kamu Değeri Göstergesi 

Bu yaklaşımda kamunun cari varlıklarıyla birlikte gelecekte değişik 

kaynaklardan elde edebileceği gelirlerin bugünkü değeri, toplam kamu 

varlığı olarak tanımlanır. Toplam kamu yükümlülükleri ise, cari borç 
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ve yükümlülükler ile gelecekteki kamu harcamalarının toplam değeri 

olarak hesaplanabilir. Buna göre, net kamu değeri (Net Worth (NW)), 

şu şekilde formüle edilebilir: 

NW=( G+ Bd+ Bf) – (R + S )           (1.2.1.1) 

Denklemde, G, gelecekte yapılacak kamu harcamalarının bugünkü 

değerini, Bd, iç borçları, Bf, dış borçları, S,  kamunun sahip olduğu 

toplam döviz rezervlerini ve R ise gelecekte elde edilecek vergi ve 

vergi dışı gelirlerin bugünkü değerini ifade etmektedir. Buna göre, 

kamunun varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farka eşit olan kamu 

net değerinin negatif olması, hükümetin “acz” içinde olduğunun bir 

göstergesidir. Net kamu değerinin sıfır olduğu nokta, hükümetlerin 

acze düşme sınırıdır. Politika belirleyicileri, kamu net değerini 

değiştirmeksizin harcama yapmak ya da borç almak istiyorsa, bu 

durumda aldığı her borcun ya da yaptığı harcamaların karşılığında, ya 

gelecekteki harcamalarını kısmak ya da gelecekte elde edeceği 

gelirlerde artış sağlamak zorundadır. Bu nedenle ileride vazgeçilmesi 

güç olan yeni kamu harcamaları, toplam borç stokunda meydana gelen 

net bir artış şeklinde yorumlanmalı ve karşılığı yaratılmalıdır (Özcan, 

2011:232). 

Chalk ve Hamming yaptıkları çalışmada sürdürülebilir birincil açıkla, 

cari birincil açığın farkının negatif çıkmasının, net varlık rasyosu 

GNW ’nin durağanlığını engelleyeceğini ifade etmişlerdir (Chalk ve 

Hemming, 2000:7). Buna göre,  cari birincil açığın, net değer 

rasyosunu stabilize etmek için çok büyük olduğu ve bütçe 

politikalarının sürdürülemez olduğu sonucuna varmışlardır. Diğer 
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yandan çalışmada Buiter tarafından geliştirilen net kamu değeri 

göstergesinin kolay yorumlanabilir olmasına rağmen devletin net 

değerini tahmin edebilecek yeterli ve doğru bilgileri elde etmenin 

zorluğu nedeniyle söz konusu göstergenin kullanımının sınırlı 

olduğunu da ifade etmişlerdir.   

Net kamu değeri yaklaşımı çerçevesinde Buiter tarafından kamu 

sektörünün net değerinin üretime oranının mevcut değerinde tutabilen 

politikaları içeren bir yaklaşım geliştirilmiştir. Buna göre, kamu 

sektörü net değeri ya da varlığı kamu gelirleri ve harcamalarına 

bağlıdır (Buiter, 1985: 13-79). Büyüme oranları ise birçok faktörden 

etkilenmektedir. Göstergede faiz dışı açık veya fazlanın yanı sıra gayri 

safi milli hâsılanın büyüme oranı da göz önünde bulundurulmaktadır. 

Borçların sürdürülebilirliğini sağlayacak faiz dışı fazla veya açık 

dolayısıyla hem reel büyüme oranına hem de faiz oranına bağlıdır. Bu 

yaklaşıma göre gerekli olan sabit faiz dışı fazla aşağıdaki yolla 

hesaplanır. 

FDt = (rt - gt)kt                   

(1.2.1.2.) 

FDt = faiz dışı fazla 

rt = faiz oranı 

gt = gayri safi milli gelirin reel büyüme hızı 

kt = kamu borcunun net değerinin milli gelire oranı 

 



764 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Eşitlikte belirtilen FDt gerçekleşmesi istenen bir değerdir ve maliye 

politikasının bu hedef değere ulaşıp ulaşmayacağı reel faiz dışı fazla 

veya açığın gayri safi milli hâsılaya oranı ile belirlenmektedir. 

Politikanın mali sürdürülebilirliği sağlayıp sağlamamada başarılı 

olması ise ideal terim ile reel değer arasındaki farka bakarak 

anlaşılmaktadır. Bu farkın hem niceliği hem de pozitif ya da negatif 

yönde olması önemlidir. Belirlenen ideal ve gerçek faiz dışı fazla ya 

da açık değer arasında sapma var ise mali sürdürülebilirlik hakkında 

yorumda bulunulabilir. Herhangi bir sapma durumu olmaması halinde 

ise yürütülen mali politika başarılıdır. Buna göre, her iki taraftan da 

cari yıl içinde gerçekleşen faiz dışı fazla ya da açığın milli gelire 

oranını çıkartılması halinde, koşul aşağıdaki hale gelir. 

FDt – wt = (rt - gt)kt  –  wt            (1.2.1.3) 

 

Wt = reel faiz dışı fazla  

Yukarıdaki eşitlikte eğer ideal faiz dışı fazla gerçekleşen faiz dışı 

fazladan büyükse borç stokunun milli gelire oranı artacak ve 

sürdürülemez olarak tanımlanmaktadır. Bu terim sıfır veya eksi 

değerler alması halinde ise borç stokunun sürdürülebilir olduğu 

söylenebilir. Göstergenin en önemli farklılıklarından biri cari değer 

bütçe kısıtından farklı olarak milli gelir büyümesini de analize dâhil 

etmesidir (Göktan, 2008:131-133). 

Net kamu değeri yaklaşımı, sadeliği ve kolay uygulanabilirliği 

nedeniyle bir avantaj sağlamasına karşın, gelecekte elde edilmesi 
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muhtemel ekonomik verilere ilişkin tahminler açısından çeşitli 

sıkıntılar içermektedir. 

1.2.2.Vergi Boşluğu (Vergi Açığı) Göstergesi 

Sürdürülebilirlik göstergeleri arasında yer alan bir diğer yaklaşım 

Blanchard (Blanchard, 1990:12-17) tarafından geliştirilen vergi 

boşluğu (tax gap indicator) yaklaşımıdır. Temel olarak 

sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımına benzese de hedef değişken 

olarak faiz dışı fazlayı değil, kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini 

sağlayacak olan ideal bir vergi geliri/milli gelir oranını tespit etmesi 

yönüyle ayrılmaktadır. Modelde öncelikle bu oran tespit edildikten 

sonra, -mesela belli bir t döneminde- gerçekleşen oranın bu ideal 

orandan farklılaşmasını incelenmektedir. Bu yöntemle dengeden 

farklılaşmayı inceleyerek, uygulanacak maliye politikası için bir yol 

belirlemeye çalışılır. Buna göre,  

tt = kamu borç stokunun milli gelire oranını sabit tutacak olan 

ideal vergi geliri/gayri safi milli hasıla oranı 

tt1 = Cari t dönemindeki vergi gelirleri/milli gelir oranı 

fdht = Cari t dönemindeki faiz hariç kamu harcamalarının milli 

gelire oranı 

gt = Cari t dönemindeki milli gelir büyüme oranı 

rt = Cari t dönemindeki faiz oranı 

kbst = Cari t dönemindeki kamu borç stokunun net değerinin 

milli gelire oranı 
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olmak üzere,  kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini sağlayan 

vergi gelirleri/GSYH oranı şu şekilde hesaplanır: 

tt = fdht – (gt-rt)kbst                         

(1.2.2.1) 

Bu hesaplamaya göre, toplanan vergi gelirleri, hem kamu kesiminin 

faiz hariç harcamalarını, hem de kamu borç stokunun meydana 

getirdiği faiz harcamalarının, milli gelir artışıyla ıskonto edilmiş 

kısmını karşılamalıdır. Diğer yandan, bunu sağlayan vergi geliri oranı 

‘ideal’ ve kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini mümkün kılan bir 

orandır. Milli gelir artış oranıyla eşdeğer bir vergi geliri artışı 

sağlanacağı varsayımıyla, milli gelir artışı reel faiz düzeyinden 

düşülür.  

Bu şartları sağlayan ideal vergi oranı ile cari vergi oranı arasındaki 

farklılaşmayı bulabilmek için, cari vergi gelirlerinin milli gelire 

oranını, ideal vergi gelirlerinin milli gelire oranından çıkarılır. İdeal 

vergi oranından sapmayı ve maliye politikamızın ne yönde bir 

düzeltmeye ihtiyacı olduğu bilgisine bu yöntemle ulaşılabilir. 

tt – tt1 = tt + (gt-rt)kbst – fdht                     (1.2.2.2) 

Bu denklemde eğer (tt –tt1) terimi pozitifse, yani cari t döneminde 

kamunun topladığı vergi gelirlerinin milli gelire oranı, -faiz dışı 

harcama düzeyi ve faiz oranı sabit ve veri iken- kamu borç stokunun 

sürdürülebilirliğini sağlayan ideal vergi gelirleri/milli gelir oranından 

fazla ise, o zaman borç stokunun sürdürülebilir olduğu söylenebilir. 
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Eğer, bu terim negatifse, borç stoku sürdürülemez durumdadır 

(İnan,2003:20-21).  

Vergi boşluğu yaklaşımı borçlanmanın finansmanında ağırlıklı olarak 

vergi gelirlerine bağımlı olunduğu durumlar için geçerli bir yöntem 

olarak ifade edilebilir. Ancak günümüzde açıkların finansmanında 

vergiye alternatif yöntemlere de başvurulması nedeniyle bu yöntemin 

kullanıldığı durumlar sınırlı hale gelmektedir. 

1.2.3. Birincil Açık Göstergesi 

Borç oranını stabilize etmek için gerekli olan daimi birincil açığa 

dayanan birincil açık göstergesi şu şekilde ifade edilmiştir (Blanchard, 

1990:12-17). 

Gp 
= d * − dt = (nt-rt)bt - dt                    

(1.2.3.1) 

Burada b: kamu borcu / GSYH oranını göstermektedir. d birincil 

açığın GSYH’ye oranını, r, reel faiz oranını, n, GSYH’nin reel 

büyüme oranını vermektedir. 

Denklem, veri çıktı büyümesi, reel faiz oranı ve birincil dengenin cari 

ve planlanmış durumu altında, borç/ GSYH olanını stabil hale 

getirmek için birincil açıkta yapılması gerekli ayarlamaları 

ölçmektedir. Bir diğer ifadeyle birincil açık göstergesi borç/ GSYH 

oranını stabilize eden birincil açık ile cari birincil açık arasındaki farka 

eşittir. Göstergenin negatif değer aldığı durumlarda cari birincil açığın 

borç oranını stabilize etmek için çok büyük olduğu ve bundan dolayı 
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da bütçe açıklarının sürdürülemez olduğu sonucuna varılmaktadır 

(Kalyoncu,2005:36). 

Birincil açık yaklaşımı, birincil açığın azaltılması açısından 

borç/GSYH oranını hedef gösterge olarak kabul etmektedir. Borcun 

artış oranının GSYH artış oranından fazla olduğu durumlarda kamu 

finansman açıklarının sürdürülebilirliği açısından sıkıntılar ortaya 

çıkacağı kabul edilmektedir.  

2. Uluslararası Para Fonu’nun  (IMF) Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 

IMF ülkelerle gerek uyum programları çalışmalarında gerekse izleme 

değerlendirmelerinde mali politikanın sürdürülebilirliği ilgili olarak 

görüşmektedir. Sürdürülebilirlik analizlerinde karşılaşılan 

problemlerden dolayı IMF sürdürülebilirlik için farklı bir yaklaşım 

benimsemiştir. Bu yaklaşımda ekonominin tümü dikkate alınarak, 

sürdürülebilirlik farklı senaryolar ile tartışılmaktadır (Ergün,2005:15-

16). Chalk ve Hemming bu senaryoların nasıl oluşturulduğunu 

maddeler halinde özetlemiştir (Chalk ve Hemming, 2000:1-34). Buna 

göre;   

• Mevcut politikaların sürdürülmesi durumunda ekonominin 

geneli için tahminler genellikle 5 yıllık bir dönem için ve  en son 

dönem verilerine göre, yapılır. Buna baz senaryo denmektedir. 

Bu senaryo genelde reel  sektör, dış, parasal ve mali hesaplardan 

temel değişkenleri içermektedir. Bunlar, üretim artışı, yatırım ve 

enflasyon; ithalat, ihracat, cari işlemler ve rezervler; parasal 

gelişme, yurt içi kredi genişlemesi ve faiz oranları ve bütçe 
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gelirleri, faiz dışı harcamalar ve faiz harcamaları gibi 

değişkenlerdir.  

• Borç stoku tahminleri ve mali sürdürülebilirlik 

değerlendirmeleri yapılırken mali tahminler dikkate alınır.. 

Sürdürülebilirlik değerlendirmesi için genelde farklı kriterler 

kullanılmaktadır. Buna karşın, artan borç stok oranı temel 

göstergelerde kötüleşmeye (örneğin, düşük büyüme, artan 

enflasyon, artan dış borç ve düşen rezervler) eşlik edebileceği 

için en önemli kaygı unsuru olarak kabul edilmektedir.  

• Borç dinamiğinin iyi bir tablo sergilemediği durumlarda 

alternatif bir uyum senaryosu hazırlanır. Bu senaryoda, borç 

rasyosunun orta vadede kalıcı olarak iyileşmesi ve 

makroekonomik göstergelerde iyileşme gözlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu noktada önemli olan, borç stoku hedefine 

ulaşılabilmesi için faiz dışı dengede yapılması gereken uyum ve 

bu uyumun hangi politikalarla yapılacağıdır. Bu süreçte uyum 

mali politikaların diğer ekonomik değişkenler üzerine olan 

etkileri de göz önüne alınarak yapılır ve son senaryo hedeflenen 

borç stok rasyosuna ulaşılacak şekilde bir tekrarlama sürecinden 

sonra oluşturulur (Ergün,2005:15-16).  

IMF yaklaşımı borç stoku ve faiz dışı dengeyi temel mali göstergeler 

olarak kabul etmekte olup ekonomideki diğer değişkenlerin de dahil 

edilmesiyle orta ve uzun vadeli makroekonomik projeksiyonlar 

belirlemeyi esas almaktadır. Ülkelerin krizlerle mücadele açısından 

daha güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmalarını mali göstergelerdeki 
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başarıya bağlayan bu yaklaşım aynı zamanda alternatif senaryoları da 

içermesi nedeniyle önem taşımaktadır. 

3. Dönemler Arası Bütçe Kısıtı Yaklaşımı  

Hamilton ve Flavin tarafından geliştirilen (Hamilton ve 

Flavin,1986:808-819, Göktaş, 2008:47) bu yaklaşıma göre dönemler 

arası bütçe kısıtı, kamu gelirleri ve harcamaları (kamunun mal ve 

hizmetlere yönelen harcamaları, transfer ödemeleri ve borç faizleri) 

arasındaki uzun dönem ilişkiyi dikkate almaktadır (Arısoy ve 

Ünlükaplan, 2010:446). 

Modelin başlangıç noktası t döneminde devletin karşı karşıya olduğu 

bütçe kısıtının tanımlanmasıdır. 

 Gt+(1+ rt)Bt-1=Rt+Bt            (3.1) 

Denkleme göre, Gt faiz ödemeleri hariç bütçe harcamalarını, Rt bütçe 

gelirlerini, Bt kamu borç stokunu, rt  t dönemindeki faiz oranını 

göstermektedir. Eşitlik sağlanırken senyoraj gelirlerinin önemsiz 

olduğu borçların da iç borçlardan ibaret olduğu varsayılmaktadır. 

Değişkenler reel, nominal ya da GSYH’ye oran olarak tanımlanabilir. 

Her dönemde sağlanması gereken 3.1. numaralı eşitlik sonsuz dönem 

için yazılır ve ıskonto faktörü rt ile iskonto edilirse dönemler arası 

bütçe kısıtı elde edilir. 

Bt = ∑ δi(Rt+i-Gt+i) 
∞

t=1

+  lim
i→∞

δt+i Bt+i                                              (3.2) 
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Burada, 

δi= ∏ 1
1+rt+s 

     
t

s=1

 

     

olarak kabul edilir. 

Eşitlikte özellikle sağ taraftaki ikinci terimin önemi büyüktür. Eğer bu 

terim n→ ∞ iken sıfıra eşitse  Lim
n→∞

rn  Bn=0, durumunda dönemler arası 

bütçe kısıtı, başlangıçtaki kamu borç stokunun, B0, bütçe fazlası 

toplamlarının bugünkü değerine eşit olmasını gerektirmektedir. Bir 

diğer ifadeyle, hükümetin karşı karşıya kaldığı dönemler arası 

borçlanma kısıtı, mali otoritenin borçlanmanın finansmanında “Ponzi 

Oyunu Yok” (No Ponzi Game) (NPG) ya da “transversality” koşulunu 

sağlamasını gerektirmektedir. NPG koşulu, gelecekteki net borç 

stokunun sıfıra yaklaşmasını ve borçların bitirilmesini gerektirmekte 

olup uzun dönem sürdürülebilirlik ile eş anlamlı olarak kabul 

edilmektedir.  

Bt = ∑ Et[δi(Rt+i-
∞

t=1

Gt+i)]                                                                      (3.3) 

şeklinde formüle edilebilen NPG koşulunun sağlanamadığı 

durumlarda ise,  harcamalar toplamının şimdiki değeri, gelirler 

toplamının şimdiki değerini aşacaktır. Bu durumda, borç verenlerin 

giderek büyüyen miktarlarda sınırsız borç vermeleri gerekmektedir. 

Ancak bu borç verenler açısından kabul edilemezdir (Önel ve Utkulu, 
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2006: 672). Denklemdeki Et[*], t dönemindeki mevcut bilgi üzerinden 

kamunun beklentilerini ifade etmektedir. 

Bütçe politikalarının sürdürülebilirliğinin tespitinde; denklem  (3.3)’e 

eşit olan boş hipotezin test edilmesi yöntemi kullanılabilir 

(Kalyoncu,2005:40). 

Et [ lim
i→∞

δt+i Bt+i]          

(3.4) 

Denkleme göre kamu borçlarının bugünkü değerinin belirsiz bir 

gelecekte sıfır olması ise ancak borçların faiz oranından daha düşük 

bir oranda artması halinde mümkün olacaktır. Bu duruma göre,  

borçlanma politikası sürdürülebilir bir politikadır. Ancak denklemdeki 

limit terim sıfıra eşit değilse bu, devletin borçlarını yeniden 

borçlanarak kapattığı anlamına gelmektedir (Hakkio ve 

Rush,1991:429-445). Dolayısıyla, borçların miktarındaki artış 

oranının reel faiz artış oranından daha yavaş bir şekilde arttığı 

durumlarda gelecekteki kamu borç miktarının bugünkü değeri sıfıra 

doğru yaklaşacağı için sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır. Bir diğer 

ifadeyle gelecekte beklenen bütçe fazlalıklarının indirgenmiş 

değerinin mevcut borç stokunun değerine eşit olması ile 

sürdürülebilirlik koşulu yerine getirilmiş olacaktır (Şen ve Sağbaş, 

2004:103-104). 

Cuddington tarafından dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımı 

çerçevesinde maliye politikalarının sürdürülebilirliğinin örneklerle 

açıklandığı bir çalışma yapılmıştır (Cuddington,1997:1-47).  Buna 
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göre sürdürülemez bir maliye politikasının temel varsayımları, bir 

ekonomide GSYH’nin (Y) dışsal olduğu ve (g) seviyesinde arttığı, 

bütçe harcamaları ile vergi gelirinden bağımsız olduğudur. Diğer 

yandan, devletin uyguladığı maliye politikası kuralları temel olarak 

aşağıdaki gibi ifade edilmektedir; 

• Bütçe harcamaları GSYH’nin bir oranı olarak sabit 

tutulmaktadır ve GSYH; (γ ), γ  = G t/Y t  kısıtı altında sabittir. 

• Düz oranlı bir vergi tarifesi uygulanmaktadır (t = T/Y)  ve 

devletin vergiden başka gelir kaynağı yoktur. 

• Yukarıda belirtilen iki kuralın uygulanması sonucunda ortaya 

çıkan açıkları finanse etmede reel faiz oranı seviyesinde 

ülkenin kendi ulusal para birimi cinsinden ihraç ettiği bonolar 

kullanılmaktadır. 

• Böyle bir maliye politikası içerisinde bütçe fazlası eşitliği 

aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 

SURPt = (τ – γ)Y t              (3.5) 

 

Bütçe fazlasının (SURPt) zaman içerisinde reel GSYH büyüme oranı 

(g) kadar artış gösterdiği kabul edildiğinde Eşitlik (3.6.) elde 

edilmiş olur. 

SURPt = (τ – γ)Y0 (1+g) t
          (3.6) 
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Önceki dönemden kalmış olan borçlanma düzeyi olan ifadesi bütçe 

kısıtı borç dinamiklerini tarif etmektedir ve buradan da Eşitlik (3.7.) 

türetilebilir: 

B0 =  
SURP0

r-g
=("(𝜏 –  𝜸)" "𝒀" _"𝟎" )/"𝑟 − 𝑔"          (3.7) 

Hangi seviyede birincil açığın sürdürülebilirliğine karar verebilmek, 

senyoraj ile iç ve dış borçlanma hakkında bazı varsayımları kabul 

etmeyi gerektirir. Mali sürdürülebilirlik çalışmalarında bütçenin 

bugünkü değer kısıtı yaklaşımının öncelikle gelişmiş ülkeler için 

geliştirilmiş olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu ülkeler özelinde 

senyorajın önemsiz olduğu ve kamu borçlanmasının ülkenin kendi 

para birimi cinsinden yapıldığı varsayılmaktadır. Bu varsayımlar 

altında bütçe açığını finanse etmenin kısıtı, basit bir dinamik 

eşitlikle Bt = (1+ rt)Bt-1 - SURPt  şeklinde ifade edilebilir. 

Büyüme oranının reel faiz oranından büyük olduğu durumda (g>r) 

ekonomi dinamik olarak etkin değildir ve bütçenin bugünkü değer 

kısıtında gelecekte elde edilecek bütçe fazlasının iskonto edilmiş 

değeri sonsuz olarak görülür. Bu nedenle anlamlı bir dönemler arası 

bütçe kısıtı yoktur. Gelecek dönemde oluşacak bütçe fazlasının 

şimdiki değeri negatif ise maliye politikası borcun şimdiki 

seviyesine bağlı olmaksızın sürdürülemez demektir. Bir başka 

ifadeyle alınan önlemler sonucunda sürekli birincil açık veriliyorsa, 

borcun miktarında yapılacak herhangi bir değişiklik mali disiplini 

sürdürülebilir kılamaz. 
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Diğer yandan, gelecek dönem bütçe fazlasının cari değeri pozitif 

ancak cari borcun değerinden daha az ise B0 =  ("(𝜏 –  𝜸)" "𝒀" _"𝟎" )/"𝑟 − 𝑔"  şeklinde yazılacak bir denklem yoluyla maliye politikası 

sürdürülebilir hale getirilebilir. Burada faiz dışı fazla verebilmenin 

başarılı bir borç azaltma programı için önkoşul olduğunu 

belirtmekte fayda vardır (Kaya, 2013:74-75). 

Bu durumda sürdürülebilirlikle ilgili durum şu şekilde özetlenebilir; ("(𝜏 –  𝜸)" "𝒀" _"𝟎" )/"𝑟 − 𝑔"  ≥ Bugünkü borç miktarı ⇒ 

Sürdürülebilirlik vardır. ("(𝜏 –  𝜸)" "𝒀" _"𝟎" )/"𝑟 − 𝑔"  ≤ Bugünkü borç miktarı ⇒ 

Sürdürülebilirlik yoktur. 

SURP, GSYH’nin bir oranı olarak yazılırsa ve reel faiz oranı ile 

büyüme oranı zaman içerisinde sabit olarak kabul edilirse, eşitlik 

(3.8.) borçlanma/GSYH oranı olarak yazılabilir. 

b0≤ surp0

r-g  = "𝜏 –  𝜸" /"𝑟 − 𝑔"               (3.8.) 

(3.8.)’ de verilen eşitliğin sağlandığı durumlarda maliye 

politikalarının sürdürülebilir olduğu kabul edilmektedir. Gelecekte 

elde edilecek bütçe fazlalıklarının iskonto edilmiş değeri negatif ise 

bugünkü borç seviyesi ne olursa olsun maliye politikası 

sürdürülebilir değildir. Bir ülkede birincil bütçe açığı sürekli ise 

borç stoku ne kadar azaltılırsa azaltılsın mali sürdürülebilirlik 

sağlanamaz. Diğer yandan gelecekte elde edilecek bütçe 

fazlalıklarının iskonto edilmiş değeri pozitif ancak bugünkü borç 

miktarından az ise bir başka ifadeyle azalan borç miktarı = B0 -  
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 ("(𝜏 –  𝜸)" "𝒀" _"𝟎" )/"𝑟 − 𝑔"  ise maliye politikası yeniden 

sürdürülebilir hale gelecektir. 

B0 =  
SURP0

r-g
 ve bu eşitliğin her iki tarafı GSYH’ye bölünmek suretiyle 

borç stoku ve birincil fazla GSYH’nin oranı olarak ifade edilir ve 

yukarıdaki formül aşağıdaki gibi olur: 

b0 = 
surp0
r-g

     ve   b0≤
surp0
r-g

= "𝜏 –  𝜸" /"𝑟 − 𝑔"      
Bu durumda sürdürülebilirlik koşulu sağlanmış olur. 

Dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımı, iki testi içermektedir. Birinci 

test, durağanlık testi olarak adlandırılır ve birim kök testleri olarak 

bilinir. Dickey & Fuller, Phillips & Perron ve Perron birim kök 

testleri, bütçe gelirleri (Rt) ve bütçe harcamaları (Gt) arasında 

istatistiksel özellikleri inceleyen birim kök testleridir. Söz konusu 

birim kök testleri büyük bir örneklem gerektirir ve bu testlerin 

küçük örneklemler ile yapılan testlerin sağlıklı sonuç vermesi gibi 

bir garantisi yoktur. İkinci test ise, bütçe gelirleri (Rt) ile bütçe 

harcamaları (G t)  arasındaki ilişkiyi belirlemek için eşbütünleşme 

tekniklerini kullanan bir testtir (Kaya, 2013:75-76). Hakkio & Rush 

(Hakkio ve Rush, 1991:429-445) mali veriler arasındaki 

eşbütünleşmenin varlığını, bugünkü değer bütçe kısıtının sağlanması 

açısından önemli bir durum olarak görmektedirler. Yaptıkları 

çalışmada dönemler arası bütçe kısıt yaklaşımı çerçevesinde 

eşbütünleşme kavramını kullanarak bir sürdürülebilirlik testi 

geliştirmişlerdir. Buna göre, 
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 (Gt+ iBt-1) – Rt = ∑ ∆Rt+s-∆Gt+s(1+i)t+s

∞

s=0

 + lim
s→∞

ΔBt+s

(1+i)t+s 

 

olarak ifade edilebilir. 

Burada, lim
s→∞

ΔBt+s

(1+i)t+s ifadesi limit sıfıra giderken Rt  ve Gt verilerinin 

durağan olmadığını göstermektedir. Bu nedenle (∆Rt) ve (∆Gt) 

verilerinin genel itibarıyla durağan olduğu belirtilmektedir. Bu 

durumda (Gt+ iBt-1) ifadesi, (Gt+ iBt-1) ve Rt eşbütünleşme vektörü 

ile eşbütünleşik ise (1,-1) durağandır (0 > β > 1). 

Boş hipotez, bir diğer ifadeyle korelasyon yoktur hipotezi geçerli 

olursa, eşbütünleşme testi aşağıdaki eşitlikte verilen modele dayalı 

olarak sürdürülecektir: 

Rt = α + βGt+ εt             (3.9) 

Mali sürdürülebilirlik için önemli ve etkili bir durum Eşitlik 

(3.9.)’deki serilerin β (1, -1) vektörü ile eşbütünleşik olmalarıdır. 

Serilerden birisi I(1) iken bir diğeri I(0) ise aralarında bir sapma 

oluşacak ve mali sürdürülebilirlik sağlanamamış olacaktır. Bu 

öneminden dolayı eşbütünleşme testi literatürde sürdürülebilirlik 

testi olarak kabul edilmektedir. Boş hipotez seriler arasında 

eşbütünleşme olmadığını göstermektedir. Boş hipotez reddedilirse 

seriler arasında eşbütünleşme var demektir. Bu bulguya dayanarak 

aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir: 

• Eşbütünleşme yok ise mali sürdürülebilirlik yoktur. 

• Eşbütünleşme var ise ve β = 1 iken mali sürdürülebilirlik 
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vardır. 

• Eşbütünleşme var ise β < 1 iken mali sürdürülebilirlik 

sağlanamayabilir. 

• β ≤ 0 iken bütçe harcamaları bütçe gelirlerinden daha hızlı bir 

artış göstermektedir ve mali sürdürülebilirlik yoktur 

(Kaya,2013:76-77). 

DEĞERLENDİRME 

Makroekonomik dengeler üzerindeki etkileri nedeniyle günümüzde 

önem kazanan bütçe açıklarının izlenmesi amacıyla çeşitli yöntemler 

geliştirilmektedir. Bu çerçevede kamu iktisadi politikalarının 

sürdürülebilirliği kapsamında bütçe açıklarının sürdürülebilirliğini 

izlemeye farklı modeller ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Çalışmada söz 

konusu yöntemlerin dayandıkları denklemler ve hesaplamalar 

hakkında bilgiler verilmiştir. Bu yöntemleri karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek gerekirse öncelikle dönemler arası bütçe kısıtı 

yaklaşımının son yıllarda diğerlerine göre daha fazla tercih edilen bir 

yaklaşım olduğunu ifade etmek gerekmektedir.  

Dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımı, faiz dışı fazlanın 

sürdürülebilirliğinde kamu borç stokunun yapısının önemine vurgu 

yapmaktadır. Bu yaklaşıma göre, borç faiz ödemelerinde yaşanması 

muhtemel sıkıntıların faiz dışı dengeye dayalı bütçe finansman 

politikaları açısından bir takım riskler barındıracağı ifade 

edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kamu açıklarının 

finansmanında iç borçlanmanın sıklıkla başvurulan bir yöntem olması 
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nedeniyle bütçe açıklarının sürdürülebilirliğinde iç borçlanma giderek 

artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır.  

Bir diğer yöntem olan sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımı,  genel 

olarak değerlendirildiğinde bazı eksik yönlerinin bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bunlardan birincisi, zaman serisi özelliklerini test eden 

ve borç stoku, bütçe dengesi gibi mali göstergelere uygulanan bu 

testlerin, faiz oranı ve büyüme hızı veya her ikisi için yapılan 

varsayımlara dayalı olmasıdır. İkincisi ise, bu göstergelerin çoğunun 

GSYH’ya oran olarak kullanılmasıdır. Bu durum, maliye politikasında 

herhangi bir değişiklik olmadığı halde, GSYH’nın yıldan yıla büyük 

değişiklikler gösterdiği ve dalgalı seyir izlediği, özellikle üretimi 

doğal kaynaklara dayalı olan, ülkeler (örneğin, petrol ihraç eden 

ülkeler) için yanıltıcı olabilmektedir (Ergün,2005:15).  

Görüldüğü üzere, sürdürülebilirlik göstergeleri yaklaşımı getirdikleri 

basit ve yorumlanabilir olmaları ve yeni analiz yöntemlerine rağmen 

bir takım sorunlar içermektedir. Sürdürülebilirlik göstergeleri 

yaklaşımı çerçevesinde t büyüme veya faiz oranı gibi değişkenlerin 

sabit olarak kullanılması ve bunların GSYH’ya oran olarak alınması, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik konjonktüründeki hızlı 

değişmeler dikkate alındığında bu analizlerin gerçekçi sonuçlara 

ulaşmasını olumsuz yönde etkilemektedir.   

Muhasebe yaklaşımına göre ise, yükümlülüklerin, ekonominin 

GSYH’sinin büyüme oranı kadar artacağını ve borç/GSYH oranının 

sabit kalacağını varsayarak finanse edilebilir bütçe açığını bulmaya 

çalışmaktadır. Fakat bu analizde borç verenlerin hangi borç 
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stratejisinin sürdürülebilir olduğu veya sürdürülemez olduğunu 

belirlemedeki rolü belirsizdir (Kalyoncu,2005:36). Diğer yandan, 

muhasebe yaklaşımına yönelik olarak Cuddington tarafından bir takım 

eleştiriler getirilmiştir. Buna göre, öncelikle muhasebe yaklaşımında 

statik bir analiz uygulandığı için, herhangi bir dönemde gerçekleşen 

birincil denge ideal seviyenin altında ise kamu borcu sürdürülemez 

olarak nitelendirilmektedir. Hâlbuki  maliye politikasında bir sonraki 

dönemde gerekli uyumlaşmanın gerçekleştirilmesi söz konusu 

olabilecektir. Diğer yandan birincil dengede yaşanacak bir değişimin 

faizler ve büyüme üzerinde bir etki yaratmayacağı varsayılmaktadır. 

Muhasebe yaklaşımına getirilen en önemli eleştiri ise,  kamu borcunun 

reel büyüme oranı kadar artabileceğini varsaymasıdır. Ancak, kamu 

borçlanma senetlerini alan yatırımcıların finansman sağlamaya 

gönüllü oldukları miktarın bir sınırı vardır (Payzanoğlu, 2009:34). 

 Muhasebe yaklaşımı daha önce belirtildiği üzere, belirli önkoşullara 

sahip olması ve yalnızca borçlanma ağırlıklı bir ölçüm yöntemi olması 

nedeniyle günümüzde pek rağbet görmemektedir. Muhasebe 

yaklaşımının bu eksiklikleri nedeniyle ekonomide çeşitli göstergeleri 

esas alan yeni ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. 

Muhasebe yaklaşımıyla kıyaslandığında, sürdürülebilirliğin 

değerlendirilmesinde kamu maliyesine ilişkin temel değişkenlerin 

istatistiksel özelliklerine dayanan yöntemler, iki önemli avantaj 

sağlamaktadır. Birinci avantaj, istatistiksel yöntemlerde ekonominin 

durağan durum denge seviyesinde olduğuna dair varsayıma gerek 

duyulmamasıdır. İkinci avantaj ise, reel faiz ve büyüme oranının sabit 
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olduğuna dair varsayımın ortadan kaldırılmasına olanak sağlanmasıdır 

(Payzanoğlu, 2009:40). 

Dönemler arası bütçe kısıtı denklemine göre sürdürülebilirlik koşulları 

tanımlanırken, denklemin hangi tarafının fazla verdiğine dikkat 

edilmelidir. Nitekim bazen finansman yollarının (borçlanma ve 

parasal finansmanın) aşırı ölçüde kullanılması, devletin harcama 

kısıtını genişletebilir. Böyle durumlarda istikrar politikası olarak faiz 

dışı fazla politikası, devletin küçültülmesi ve finansal baskının 

hafifletilmesi politikalarıyla desteklenmedikçe, reel faiz ödemelerinin 

artışı olasılığı, her zaman kuvvetli olacaktır ve hem kamu açıklarının 

hem de kamu borcunun güçlü sürdürülebilirliğinden söz etmek 

mümkün görünmeyecektir (Özgen ve Karakaya, 2006:107). 

IMF tarafından yapılan sürdürülebilirlik analizlerinde bir defaya 

mahsus elde edilen gelirler bütçe gelirlerine dahil edilmemektedir. 

Bunun nedeni kısa vadeli bütçe dengesinin sürdürülebilirlik 

analizlerine konu olmamasıdır.  

Çalışmada yer verilen sürdürülebilirlik yöntemleri kullanılarak uzun 

vadede kamu gelir-gider ilişkisi tanımlanmakta ve bunun kamu borç 

stokuna olan etkileri üzerinden değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

Bu analizler neticesinde bütçe açıklarının ve borçların 

sürdürülebilirliği üzerinde tespitlerde bulunulmaktadır. Böylelikle 

bütçe politikalarının belirlenmesinde çeşitli önermelerde 

bulunulabilmektedir.  Bu yöntemler kullanılarak yapılan hesaplamalar 

neticesinde özellikle bütçe açığının kamu borç stokuna olan 

oranındaki artışın finansal sistemin büyüme hızından büyük olduğu 
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durumlarda takip eden dönemlerde kamunun borçlanma maliyetlerinin 

artacağı öngörülmektedir. Bu durum bütçe açıklarının azaltılmasının 

kamu borçlanması üzerinde olumlu etkilere neden olacağını ifade 

etmektedir. Bu noktada bütçe açıklarının sürdürülebilirliğinin ülkedeki 

borçlanma politikaları açısından dikkate izlenmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 
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GİRİŞ  
 

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’de artan 

terör ortamını gerekçe göstererek sivil yönetime son 

verdi1.Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde kuvvet 

komutanlarının meydana getirdiği Milli Güvenlik Konseyi, darbenin 

üst yönetimini meydana getirirken bütün yetkileri elinde tutarak 

devleti doğrudan yönetmeye başladı2. 

Askeri Konsey sivil hükümete son verdiği için yeni hükümet emekli 

oramiral Bülent Ulusu tarafından kuruldu. 20 Eylül 1980’de kurulan 

hükümet 21 Eylül’de MGK’nın onayını alarak görevine başladı. 

MGK, her ne kadar bir bakanlar kurulu teşkil etse de zaman zaman 

yürütmeye ilişkin konularda doğrudan kararlar almaktan çekinmedi. 

27 Ekim 1980’de kabul edilen ve aynı gün Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ile 

1961 Anayasası’na göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’na ait 

bütün görev ve yetkiler MGK’ya, Cumhurbaşkanı’na ait yetkiler de 

MGK Başkanı’na devredildi3. 

Askeri yönetim, yönetimi ele alınca ülkenin siyasi çehresini ve devlet 

teşkilatını kökten değiştirecek adımlar atmaya başladı4. Bu süreçte 

meclis kapatıldı, partilerin siyasi faaliyetlerine son verildi. Parti 

 
1 Milliyet, 15 Eylül 1980, Sayı:11810. 
2Soner Dursun, Türkiye’nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 
Askeri Müdahalesi Sonrası Dönem. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
VII/16-17, (2008), s.422. 
3Bülent Tanör, Siyasi Tarih (1980-1985), Türkiye Tarihi Bugünkü Türkiye 1980-

2003, İstanbul 2007, s.34-36. 
4Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 1999, s.215. 
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liderleri tutuklandı ve bir kısmı yargı önüne çıkarıldı5. Ülke genelinde 

sağ-sol ayrımı yapmadan yürütülen tutuklama ve yargılamalar bir yılı 

aşkın devam ettirilerek tüm siyasi ve toplumsal muhalefet odakları 

susturuldu ve sistem dışına atıldı6. MGK, Ekim 1981’de, yeni siyasal 

sistemi inşa etmek üzere önce 160 kişilik bir Danışma Meclisi atadı, 

ardından Danışma Meclisi içinden yeni anayasayı hazırlamak üzere 

bir Anayasa Komisyonu meydana getirdi7. Anayasa Komisyonu’nun 

17 Temmuz 1982’de hazırladığı taslak başkanlık anayasası niteliğinde 

olup Cumhurbaşkanının yetkilerini artırıyordu. MGK’nın yeni 

dönemde Cumhurbaşkanlığı konseyine dönüştürülmesi ve etkinliğini 

devam ettirmesi hedeflendi. Böylece sivil hükümet iki taraftan kıskaç 

altına alınmış oluyordu. Temel hak ve hürriyetler ise kamu düzeni ve 

milli güvenlik gerekçeleriyle askıya alınabilecek hale getirildi. 

Anayasa taslağına Kenan Evren’e cumhurbaşkanı olabilmesinin 

yolunu açan geçici bir madde de konuldu. Böylece cumhurbaşkanlığı 

seçimine gerek duymadan anayasanın kabul edilmesiyle Kenan Evren 

cumhurbaşkanı seçilebilecekti8. Yeni anayasa, Kenan Evren ve MGK 

üyelerinin kampanyalarıyla 7 Kasım 1982’de yüzde 91.4 evet oyu 

aldı. Türk halkı 18.553.000 kabul, 1.273.000 ret oyu verdi. Böylece 

Kenan Evren anayasa kabul edildiği için halk tarafından seçilen ilk 
 

5 Hürriyet gazetesi Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’in salıverilmesini “12 
Eylül’den tam 29 gün sonra evlerine döndüler” başlıklı haberle, Alparslan Türkeş’in 
tutuklanmasını ise “Türkeş Tutuklandı” başlığıyla duyuruyordu. Hürriyet, 12 Ekim 
1980, Sayı:11677; Erbakan ve MSP yöneticisi 26 isim 16 Ekim’de tutuklandı. 
Hürriyet, 16 Ekim 1980, Sayı:11681. 
6 Milliyet, 17 Ekim 1981, Sayı: 12197; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin 
Tarihi, İstanbul 1999, s.407. 
7 Milliyet, 05 Haziran 1982.  
8 Milliyet, 02 Kasım 1982; Cumhurbaşkanının yetkileri hakkında bkz: Ahmad, 
Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.220-221. 
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cumhurbaşkanı olurken, eski siyasilere de 10 yıllık yasak siyaset 

yasağı getirildi. Türkiye’nin dördüncü anayasası iki gün sonra Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi9. Feroz Ahmad’a göre halk 

anayasayı reddetmesi durumunda askeri yönetimin gitmeyeceğini 

görerek anayasaya evet demişti10. Anayasayı takiben 24 Nisan 1983’te 

Yeni Siyasi Partiler Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla siyasi hayat 

tedricen serbest hale getirilirken eski siyasetçilere çeşitli yasaklar 

öngörülüyordu. 10 Haziran 1983’te ise Seçim Kanunu çıkarıldı. 

Kanuna göre; MGK, parti kurucularının yanı sıra milletvekili aday 

listelerini hakkında son kararı verecek ve uygun görmediklerini veto 

edebilecekti.  

 

Seçim sürecine girilmesiyle yeni partiler kurulmaya başlandı. Fakat 

çoğu MGK vetosuna takılınca seçimlere sadece Turgut Sunalp 

liderliğinde Milliyetçi Demokrasi Partisi, Necdet Calp liderliğinde 

Halkçı Parti ve Turgut Özal liderliğinde Anavatan Partisi girebildi11. 

ANAP, seçim kampanyasında dört siyasi akımı birleştirdiğinden 

hareketle iktisadi ve sosyal meseleleri öne çıkardı. 24 Ocak kararlarını 

 
9 Günaydın gazetesi halkoylamasını “Anayasa ezici bir çoğunlukla kabul edildi” 
başlığıyla vererek kesin olmayan sonuçlara göre 18 milyon 553 bin kabul, 1 milyon 
273 bin red oyu çıktı” bilgisini veriyordu. Kenan Evren’in de “Türkiye’nin halk 
tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı” olduğunu duyuruyordu. Gazete ilk sayfada 
ayrıca Ecevit ve Demirel’in fotoğraflarına yer vererek “Haklarındaki 10 yıllık 
siyaset yasağı kesinleşti…” başlıklı haberiyle eski siyasilerin durumuna açıklık 
getiriyordu. Bkz: Günaydın, 8 Kasım 1982; Resmi Gazete, 9 Kasım 1983, 
Sayı:17863. 
10Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.222. 
11 Cumhuriyet gazetesi konuya ilişkin gelişmeyi “Siyasal yaşama üç parti daha 

katıldı” başlıkla verirken BTP, ANAP ve HP’nin kurulduğunu okuyucularına 
duyuruyordu. Bkz: Cumhuriyet, 21 Mayıs 1983, Sayı:21096; Takip eden günlerde 
ise Erdal İnönü’nün Sosyal Demokrasi Partisi’ni (SODEP) kurduğu “İkinci İnönü de 
politika sahnesinde” başlıklı haberde veriliyordu. Bkz: Güneş, 7 Haziran 1983. 
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savundu. Devletçilik yerine özel teşebbüse ağırlık vereceğini ve ülkeyi 

dünyaya açacağını vaat etti. MDP ise yapısı gereği devleti önceleyerek 

anarşi ve terörle mücadeleyi esas aldı. 12 Eylül darbesinin ortaya 

koyduğu felsefenin takipçisi olacağını vurguladı. HP ise devletçiliği 

öne çıkararak devletin her alanda ağırlığını koruması gerektiğine 

yönelik bir seçim stratejisi izledi.  Seçim kampanyalarında MDP ve 

HP statükoyu ve devletçiliği; ANAP ise demokrasiyi, özgürlüğü, 

yenileşmeyi ve gelişmeyi temsil ediyordu.  

 

6 Kasım 1983’te yapılan seçimlerde 19.767.366 kayıtlı seçmenden 

18.238.362’si oy kullandı. Katılım yüzde 92.3 olarak gerçekleşti. Bu 

oran 1950’den beri Türkiye’deki en yüksek katılımı ifade ediyordu. 

1977’de katılımın yüzde 72.42 olduğu göz önüne alınırsa halkın bu 

seçime farklı anlamlar yüklediği anlaşılıyordu12. ANAP oyların yüzde 

45’ini alarak 212 milletvekili çıkardı ve tek başına iktidar oldu. HP 

yüzde 30 oy oranıyla 117, MDP ise yüzde 23 oyla 71 milletvekili 

çıkardı. 12 kadın milletvekili meclise girerken 50 bağımsız adaydan 

hiçbiri yeterli oyu alamadı13.     

 

1983 Seçimleri, Türk siyasi hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 

Askerler 1960 darbecilerinden farklı olarak üç yıl gibi uzun bir süre 

yönetimde kaldılar. Bu süre içinde asayiş, güvenlik ve devlet 

düzeninin yeniden tesisi noktasında önemli başarılar elde etseler de 

 
12Bkz: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1988, s.X-XI. 
13Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.411. 
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siyasal sistem başta olmak üzere hayatın her alanında toplumu 

değişime zorladılar. Bu noktadan bakıldığında seçim; askeri yönetimin 

devamı ile demokrasi arasında tercih yapılması anlamına geliyordu ki, 

Türk halkı 1950’den beri demokrasiden yana ortaya koyduğu 

kararlılığı bir kez daha göstermiş oldu.  

 

1. Kars’ta 1983 Seçimi 
 

Siyasi partilere izin verilmesiyle Kars’ta da siyasi hayat canlanmaya 

başladı. Şehrin 1980 öncesinden gelen zengin siyasi atmosferi ANAP, 

HP ve MDP’nin il teşkilatlarını kısa sürede kurmalarına vesile oldu. 

Zira 1980 öncesi siyasi partiler il genelinde oldukça köklü ve geniş 

siyasi zemin oluşturmuşlardı. Dolayısıyla yeni partilerin yeni isimler 

bulması zor olmadı.  
 

MDP il teşkilatı Turgut Gödekli tarafından kuruldu. Turgut Gödekli 

milletvekili seçim listelerinin oluşturulmasına karar verildiğinde 

partisinin ikinci sıra adayı gösterilmesine rağmen MGK’nın vetosu 

sebebiyle listeden çıkarıldı. Bu durum partililer tarafından tepki ve 

üzüntüyle karşılandı. Gödekli mahalli basına yaptığı açıklamada; 

milletvekili olmasının önemli olmadığını, yerinin doldurulabileceğini, 

bu işe memlekete ve Kars’a hizmet için girdiğini, hedeflerinin Kars’ın 

geri kalmışlık zincirini kırmak olduğunu, MDP’nin Kars’ta başarılı 

olması durumunda şehrin gereken ilgiyi göreceğini, dolaştıkları 

yerlerde hemşerilerinin büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak 12 Eylül 

felsefesine ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmak 
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gerektiğine inanan bir kişi olarak vetolara saygılı olduğunun altını 

çizdi14. 

 

Siyasi liderler içinde sadece Turgut Sunalp Kars’ı ziyaret etti. MDP İl 

Başkanlığı tarafından basına verilen bilgide; Turgut Sunalp’ın partinin 

birinci sırasında bulunan Musa Ögün ile birlikte Kars’a gelerek il 

başkanlığı binasında partililerle sohbet mahiyetinde bir toplantı 

gerçekleştirecekti15. Turgut Sunalp beraberinde Kamuran İnan, Musa 

Öğün ve Doğan Kasaroğlu olduğu halde Iğdır, Tuzluca, Kağızman 

güzergâhıyla Kars’a geldi. Sunalp İl başkanlığı önünde bekleyen 

partililere teşekkür ederken, Musa Öğün devlet ve millet için oy 

istedikten sonra altı milletvekiline de talip olduklarını söyledi. Sunalp 

ve heyeti, 29 Eylül’de Susuz, Arpaçay, Çıldır, Ardahan ve Göle’de 

partililerle bir araya gelecekti16.   

 

HP teşkilatı Kars eski belediye başkanı Sabri Koç tarafından kuruldu. 

Milletvekili listeleri oluşturulurken Sabri Koç vekilliğe aday oldu. 

Parti listesinde birinci sıradan aday gösterilse de MGK tarafından veto 

edildi. HP, MDP ve ANAP’a göre milletvekili aday listesini 

belirlemede büyük sıkıntı yaşadı.  Sabri Koç veto edilince listenin 

birinci sırasına Dr. Halis Soylu, ikinci sıraya Ömer Kuşhan getirildi. 

Liste, il teşkilatında huzursuzluklara ve bilahare kopmalara neden 

oldu. Listenin dördüncü sırasında yer bulan Hürrem Koç adaylıktan 

çekilerek istifasını 27 Eylül’de genel merkeze bildirdi. Benzer durum 

Sabri Koç için de geçerliydi. Koç veto edilince sağlık nedenlerini 
 

14 Serhat Kars Gazetesi, 27 Eylül 1983, Sayı:2697. 
15 Serhat Kars Gazetesi, 27 Eylül 1983, Sayı:2697. 
16 Serhat Kars Gazetesi, 29 Eylül 1983, Sayı:2699. 
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gerekçe göstererek partiden istifa edeceğini açıkladı. İl yönetim 

kurulundan bir yetkili ise Ömer Kuşhan’a partililerin tepkili olduğunu 

ve teşkilatta huzursuzluk çıktığını beyanla ilçe teşkilatlarında 

istifaların beklendiğini iddia etti17. Sabri Koç, partiden istifa etmek 

üzere girişimde bulunsa da HP Kurucular Kurulu 29 Eylül 1983’te 

aldığı kararla Sabri Koç’u yeniden il başkanlığı görevine getirdi18. 

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı gereği seçmen listeleri 21 Eylül’de 

askıya çıkarıldı. Söz konusu listelerin askıda kalma süresi 2 Ekim’e 

kadar uzatıldı19. Seçmen listelerine yönelik itirazların kesinleşmesinin 

ardından 20 Ekim’de seçmen kartlarının yazımı ve dağıtımına 

başlanacaktı20.  

 

Bütün partiler Kars’ta seçimi kazanmak için büyük gayret sarf etti. 

MDP ve ANAP teşkilatları iktidara gelmiş gibi hareket ederken, HP 

teşkilatı birinci parti çıkmayı sağ oyların bölünmesi ihtimaline 

bağlamış görünüyordu21.   

 

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber halk arasında çeşitli dedikodu ve 

sürtüşmeler kendini göstermeye başladı. Halkın seçimlere dışarıdan 

müdahale edileceği yönünde iddiaları gündeme getirmesi üzerine 

Danışma Meclisi üyesi ve bağımsız milletvekili adayı olan Abbas 

Gökçe yerel basına verdiği beyanatta seçimlere herhangi bir müdahale 

veya baskının olamayacağını beyan etti: “…6 Kasım seçimlerinin 

 
17 Serhat Kars Gazetesi, 28 Eylül 1983, Sayı:2698. 
18 Serhat Kars Gazetesi, 8 Ekim 1983, Sayı:2708. 
19 Serhat Kars Gazetesi, 1 Ekim 1983, Sayı:2701. 
20 Serhat Kars Gazetesi, 8 Ekim 1983, Sayı:2708. 
21 Serhat Kars Gazetesi, 8 Ekim 1983, Sayı:2708. 
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yargı denetimi altında her türlü baskıdan uzak bir şekilde 

yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunun teminatı 

hakimlerimizle yönetilen bağımsız seçim kurulları ile Milli Güvenlik 

Konseyidir. Bu bakımdan yüzde yüz dürüstlükle yapılacağına 

inandığımız seçimler ile onun sonuçlarına herhangi bir müdahale 

veya bu konuda herhangi bir telkin ya da baskı söz konusu olamaz”22. 

 

Seçimler için son beş güne girilirken yerel basın, partilerin meydanları 

dolduramadığı ve halkın ilgisizliğine dikkat çekiyordu. Partililer ise 

bunun sebebini vatandaşın siyasetten soğumasına bağlarken ilgiden 

yine de memnun olduklarını beyan ediyorlardı. Propaganda döneminin 

sonuna yaklaştıkça kadınların yavaş yavaş meydanlara indiği 

gözlemlendi. Kadınların yanı sıra miting alanlarında gençler ve küçük 

çocuklar da görülmeye başlandı. Eski dönem mitingleri görmemiş 

olan bu genç kuşak, ilk defa partilerin etkinliklerini tecrübe 

ediyorlardı23.  

 

6 Kasım 1983 sabahı Kars halkı sandığa giderek oyunu kullandı. Kars 

yerel basını seçimi Türk demokrasinin en büyük sınavı olarak 

nitelendirirken, bu sayede yeniden parlamenter sisteme geçildiğini 

işaret ediyordu. Oy verme işlemleri sırasında vilayetin herhangi bir 

yerinde olay meydana gelmemesi alınan önlemler kadar halkın siyasi 

olgunluğunu da gösteriyordu. Sonuçlar 7 Kasım’da ilan edildi. Buna 

göre; 243.114 kayıtlı seçmenin 214.285’i oy kullandı, 206.017’si 

 
22 Serhat Kars Gazetesi, 13 Ekim 1983, Sayı:2712. 
23 Serhat Kars Gazetesi, 1 Kasım 1983, Sayı:2727. 
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geçerli sayıldı. HP, 70.955 (%34.4)oyla birinci parti oldu. MDP 

68.970 (%33.5) oyla ikinci, ANAP 50.841 (%24.7) oyla üçüncü geldi. 

Bağımsız aday Abbas Gökçe ise 15.251 (%7.4) oy almasına rağmen 

barajı aşamadı24. Buna göre; HP 2, MDP 2, ANAP 2 vekil çıkarırken, 

HP’den Dr. Halis Soylu, Ömer Kuşhan; MDP’den Musa Öğün, Aziz 

Kaygısız ve ANAP’tan İlhan Aküzüm, Sabri Aras milletvekili 

seçildi25.  

Seçime katılım oranı yüzde 88.14 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye 

ortalamasının yaklaşık 4 puan altındaydı. Bu rakam 1977 

seçimlerindeki yüzde 73.61’lik katılım oranıyla kıyaslandığında 

oldukça yüksekti. Seçim aynı zamanda Kars seçmeninin siyasal 

yapısında ve görüşlerinde ciddi bir değişim geçirdiğini ortaya çıkardı. 

Zira 1977’de bağımsızlar dışarıda tutulduğunda sağ oylar toplamda 

yüzde 38’e tekabül ederken bu seçimde yüzde 58.2 seviyesine çıkmış 

bulunuyordu26.  

CHP’nin devamı niteliğinde addedilen HP birinci parti çıksa da CHP 

tabanını büyük ölçüde kaybetmiş görünüyordu. Yüzde 18 civarında 

küçülme çok ciddi bir gerilemeyi ifade ediyordu ki, adayların 

belirlenmesi sürecinde teşkilatta yaşanan sıkıntıların seçime yansıdığı 

anlamına geliyordu. Seçim sonuçları ANAP’ta hayal kırıklığı 

yarattığına şüphe yoktur. Çünkü Türkiye’deki sonuçların aksine 
 

24Bkz: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, 
s.XII-XIII. 
25 Serhat Kars Gazetesi, 7 Kasım 1983, Sayı: 2714 (Esasında sayının 2733 olması 
gerekirken dizgiden kaynaklanan bu hata takip eden sayılarda da devam etmiştir. 
SU.) 
26 1977’de CHP yüzde 52, AP yüzde 18, MSP yüzde 9, MHP yüzde 8, Bağımsız 
yüzde 4 ve DP yüzde 3 oy almıştı. 



798 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Kars’ta üçüncü geldi. Kars merkez, Iğdır ve Tuzluca’nın dışında diğer 

kazalarda ciddi bir varlık gösteremeyerek düşük oylar aldı. İkinci 

nokta sağın liderliğini MDP’ye kaptırmasıydı. Zira MDP’yi sadece 

Aralık, Iğdır, Tuzluca’da geçerken diğer on üç kazada onun gerisinde 

kaldı.  

İlçeler bazında partilerin oylarında aşağıdaki gibi bir dağılım 

gerçekleşti27:  

İlçeler Partiler Katılım Oranı 

% HP MDP ANAP 

Aralık  2.119 1.360 1.913 92.34 

Ardahan  8.156 6.714 2.801 88.84 

Arpaçay 4.442 3.838 3.787 87.51 

Çıldır 4.685 3.900 1.262 89.80 

Digor 2.244 3.183 2.219 90.01 

Göle 6.475 5.621 3.520 85.29 

Hanak 7.189 3.160 1.036 90.71 

Iğdır 4.603 6.959 11.663 88.16 

Kağızman 2.350 7.042 3.175 89.01 

Merkez  12.007 9.033 6.376 87.41 

Posof  2.890 3.447 1.517 88.71 

Sarıkamış  4.476 6.589 3.913 83.06 

Selim 4.091 3.252 2.737 90.57 

Susuz 2.840 1.952 1.328 92.65 

Tuzluca 2.388 2.929 3.594 89.01 

Genel Toplam  70.955 68.970 50.841 88.14 

 
27Serhat Kars Gazetesi, 7 Kasım 1983, Sayı: 2714. 
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Katılım oranları incelendiğinde Susuz, Aralık, Hanak, Selim ve 

Digor’da yüzde doksanın üstünde bir katılım gerçekleşti. Buna 

mukabil Sarıkamış ve Göle ve Arpaçay katılımın düşük kaldığı 

kazalardı. Susuz ve Aralık’taki katılım Türkiye ortalamasının 

üstündeydi.  

HP ve MDP Türkiye ortalamasının üstünde, ANAP altında oy aldı. HP 

yüzde 4,4 ve MDP yüzde 10,5 oranında ortalamanın üstünde oy 

alırken; ANAP yüzde 21 düşük oy alarak hayal kırıklığı yarattı. HP ise 

Merkez kaza başta olmak üzere Aralık, Ardahan, Çıldır, Göle, Hanak, 

Selim ve Susuz’da;  MDP Digor, Kağızman, Posof ve Sarıkamış’ta; 

ANAP Iğdır ve Tuzluca’da birinci parti çıktı. Bağımsız aday Abbas 

Gökçe ise Arpaçay’da bütün partileri geride bıraktı.  

HP’nin bir önceki seçime göre solun tamamının oyunu alamasa da 

birinci parti çıkmasının altında CHP’nin devamı olarak 

addedilmesinin payı büyüktü. Zira CHP’nin Kars’ta oldukça kuvvetli 

tabanı bulunmaktaydı. MDP’nin aldığı oylar ise tamamen devlet 

partisi olarak görülmesinden kaynaklanıyordu. Turgut Sunalp’ın 

Kars’ı ziyareti MDP’nin oylarını artırmasının bir başka sebebi olarak 

gösterilebilir. Zira bu tür ziyaretler halk üzerinde gayet olumlu bir etki 

meydana getiriyordu. Ziyaret bu yönüyle askeri yönetimin ve 

dolayısıyla devletin şehre değer verdiği şeklinde değerlendirilmiştir. 

Sonuç itibariyle Kars, MDP’nin ANAP’ı geçtiği nadir yerlerden biri 

olmuştur. 

Partiler içerisinde on bin oy seviyesini HP Kars merkezde 12.007, 

ANAP Iğdır’da 11.663 oy alarak geçti. MDP ise en fazla oyu 9.033 ile 
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Kars merkezde alabildi. Oy oranlarına bakıldığında HP Hanak’ta 

yüzde 61; MDP Kağızman’da yüzde 55; ANAP Iğdır’da yüzde 48 ile 

en yüksek oy oranına ulaşarak rakiplerini geride bıraktı. Düşük oyların 

alındığı yerlere bakıldığında ANAP Hanak’ta yüzde 8 ile ülke 

barajının altında oy alırken, HP Kağızman’da yüzde 18, MDP ise 

Arpaçay’da yüzde 22 ile en düşük oyu aldı.  

2. Kars’ta 1987 Seçimi 

1983 seçimleriyle Türkiye’de yeniden sivil iktidar/hükümet dönemi 

başladı. Başbakan Turgut Özal, içeride liberal ekonomik politikalar 

takip ederken, dış siyasette de NATO ekseninde ABD ile ilişkileri 

geliştirmeye çalıştı. Bir yıl sonra gerçekleşen mahalli seçimlerde 

ANAP birincilikteki yerini korudu. Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal 

Demokrat Parti ile Süleyman Demirel’e yakın Doğru Yol Partisi’nin 

yıldızı parladı. Buna karşın MDP ve HP aldıkları oylarla siyasetten 

çekilme sinyali verdi. Zira HP, solda birlikteliği sağlamak üzere 

1985’te SDP ile birleşirken, MDP yönetimi fesih kararı aldı. Mahalli 

seçimleri takiben eski siyasilerin siyasete müdahaleleri artınca Özal, 

onların siyasete dönmelerini öngören değişikliği halkoylamasına 

götürdü. Halk değişikliğe evet dedi. Böylece siyasette sivil alan biraz 

daha genişlemiş oldu. Özal bu gelişme karşısında erken seçim kararı 

alırken “baskın” niteliğindeki bu seçimde halk eskiler ile yeniler 

arasında tercihe zorlandı28.  

29 Kasım 1987’de yapılan seçimde 24.603.541 seçmen oy kullandı. 

Katılım oranı yüzde 93.28 olarak gerçekleşti. Bu oran bütün 
 

28Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.413-415. 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 801 

 

zamanların en yüksek oranını ifade ediyordu.  Seçime ANAP, SHP, 

DYP, DSP, RP, MÇP ve IDP katıldı. ANAP yüzde 36 oy oranıyla 

288, milletvekili çıkararak yeniden tek başına iktidar oldu. Buna 

rağmen oy oranı ciddi şekilde düşmüştü. SHP yüzde 24 oyla 98 

milletvekili çıkardı ki, bu HP’nin önceki seçimde aldığı oy oranın 

altında bir rakama tekabül ediyordu. DYP yüzde 19 oy oranıyla 52, 

DSP yüzde 8 oy oranıyla 5, RP ise yüzde 7 oy oranıyla 6 milletvekili 

çıkardı. MÇP ise yüzde iki oy alsa da vekil çıkaramadı29.  

Kars’taki seçime yedi parti girdi. Milletvekili aday listelerine 

bakıldığında 1983’te milletvekili seçilen bazı isimlerin parti 

değiştirdikleri anlaşılıyordu. ANAP’ta İlham Aküzüm ve Sabri Aras 

yerlerine korurken, SHP, HP listesinden seçilmiş isimler yerine 

tamamı yeni isimlerden oluşan bir listeyle seçmen karşısına çıktı. 

DYP eski MDP milletvekili Musa Ögün’ü listenin birinci sırasında 

gösterirken, HP listesinden ikinci sırada seçilmiş olan Ömer Kuşhan 

DSP’den üçüncü sırada kendine yer buluyordu. Buna karşın Dr. Halis 

Soylu’nun adına milletvekili listelerinde rastlanmıyordu.    

293.357 kayıtlı seçmenden 260.559’u oy kullandı ve 250.356’sı 

geçerli sayıldı. ANAP, 92.294 (%36.9), SHP 85.706 (%34.2), DSP 

30.327 (%12.1), DYP 19.840 (%7.9), RP 10.284 (%4.1), MÇP 4.755 

(%1.9)  IDP ise 2652 (%1.1) oy aldı. Bağımsızlar ise 4.498 oy ile 

%1.8 oranına ulaştı. Bu sonuçlara göre; ANAPdört milletvekili; İlhan 

 
29 Bkz: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 
29.11. 1987, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1988, s.X-XI. 
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Aküzüm, Sabri Aras, Kerem Güneş ve Yasin Bozkurt (kontenjandan); 

SHP iki milletvekili; Mahmut Alınak ve Vedat Altun seçildi30.  

Türkiye’de ANAP, SHP ve DYP arasında geçen seçim, Kars’ta 

ANAP ile SHP arasında geçti. Bir önceki seçimde zirvede sağdan iki, 

soldan bir parti bulunurken, bu seçimde ANAP’ın ardından iki sol 

parti geliyordu. Bu durum Kars halkının siyasal görüş itibariyle 

toplamda merkez sola teveccüh ettiğini gösteriyordu.   

Katılım oranı yüzde 88.77 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki 

seçime göre 0.63 artış anlamına geliyordu. Yine de Türkiye 

ortalamasının 4.51 puan altında kalındığını gösteriyordu. Katılım 

oranının çok az değişmesi yeni seçmenlerin eklenmesi dışında sandığa 

giden ana kitlenin seçime farklı bir anlam yüklemediğine işaret 

ediyordu.  

ANAP ülke genelinde oy oranını düşürmüş olsa da Kars’ta birinci 

parti çıkmayı başardı. Oy oranını önceki seçime göre yüzde 12 artırdı. 

Parti açısından bu oran fevkalade güzel bir gelişmeydi. Görünen o ki, 

ANAP hükümet olmanın avantajını iyi değerlendirerek oylarını 

artırmıştı. Halka ciddi bir güven telkin etmiş ve takdir gören 

hizmetleriyle oylarını artırmış görünüyordu. Diğer partiler listelerinde 

değişiklikler yaparken önceki dönemde milletvekili seçilen İlhan 

Aküzüm ve Sabri Aras’ı listede tutarak halka güven telkin etti. ANAP 

aldığı oylarla sadece birinci parti çıkmadı, aynı zamanda merkez sağın 

lider partisi konumuna yükseldi. İdeolojik açıdan DYP ANAP’a, DSP 
 

30 Bkz: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 
29.11. 1987, s.XII-XIII, XVIII-XIX. 
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ise SHP’ye alternatif gibi görünse de Karslı seçmen devleti yönetme 

hususunda ANAP’a iktidar, SHP’ye ana muhalefet yetkisi vermiştir 

ki, bu Türkiye’nin genel tercihiyle paralellik arz ediyordu.    

SHP, HP’nin 1983’teki oy oranına yakın bir oy alarak tabanını büyük 

ölçüde koruduğu anlaşılıyordu. Buna rağmen ANAP’ın halk desteğini 

kazandığı bir ortamda oy oranını artırmaması yüzünden ikinci parti 

konumuna düştü. DSP’nin seçime katılması solda parçalanmaya yol 

açtığı ve SHP’nin liderliği kaybetmesinde etkili olduğu söylenebilir.  

Seçimin sürpriz başarısı Ecevit liderliğinde DSP’den geldi. DSP ilk 

defa seçime girerken yüzde 12 oy alarak üçüncülüğe yerleşti. DSP 

aldığı oylarla siyasi yelpazede sol partilerin payını yüzde 46’lar 

seviyesine çıkardı. Böylece gelecekte 1977’deki seviyeyi 

yakalayacakları yönündeki ümitleri taze tutsa da sol seçmen Ecevit’e 

1970’lerde olduğu gibi kurtarıcı gözüyle bakmıyordu.  

DYP, Türkiye genelinde üçüncü parti olsa da Kars’ta beklediği ilgiyi 

bulamadı. Parti yaklaşık yüzde sekiz oy oranıyla dördüncü olurken, 

Süleyman Demirel 1977’deki etkileyiciliğinden oldukça uzaktı. 

Kars’ta sağ seçmen Özal-Demirel rekabetinde Özal’ı açık ara lider 

olarak gördüğünü ortaya koydu.  

DYP, RP, MÇP ve IDP aldığı oylarla MDP’nin boşluğunu 

dolduramadıklarını gösterdi. Zira MDP’nin yüzde 33.5 oyuna karşılık 

dört parti toplamda yüzde 15.8 oy aldı. Bu sonuç geri kalan MDP 

tabanının ANAP’a ve DSP’ye kaydığını işaret ediyordu.  
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Seçimler ilçeler bazında aşağıdaki sonuçları ortaya çıkardı31:  

İlçeler Partiler Katılım 

oranı % ANAP SHP DSP DYP 

Aralık  2.403 2.492 644 333 92.26 

Ardahan  5.396 7.767 2.542 1.877 85.88 

Arpaçay 9.289 6.423 2.030 1.860 88.50 

Çıldır 3.088 3.953 2.400 1.267 86.26 

Digor 2.420 4.634 716 514 87.27 

Göle 5.884 7.202 3.289 1.950 86.46 

Hanak 2.914 6.920 1.682 599 87.09 

Iğdır 12.431 9.865 3.503 3.148 92.84 

Kağızman 8.135 4.219 1.669 1.209 90.35 

Merkez  16.196 14.482 3.966 2.305 89.60 

Posof  4.109 2.617 1.558 406 85.30 

Sarıkamış  8.540 4.555 1.471 2.671 88.55 

Selim 4.796 4.603 1.364 822 87.77 

Susuz 2.103 3.230 915 559 88.72 

Tuzluca 4.355 2.667 2.536 276 91.54 

Genel Toplam  92.294 85.706 30.327 19.840 88.80 

 

Katılım ortalaması esas alındığında Iğdır, Aralık, Tuzluca’da yüzde 

doksanın üzerinde seviye yakalanırken, bunları Kağızman ve Kars 

merkez kazası takip ediyordu. Önceki seçime göre Aralık kazası hariç 

 
31 Bkz: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 
29.11.1987, Kars Sonuçları, s.2-4. 
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sıralama tamamen değişmiş gözüküyordu. Buna mukabil Posof, 

Ardahan ve Göle katılımın en az gerçekleştiği kazalardı. Katılımın 

kuzey ilçelerinde düşük kalması seçimin kış ayında yapılmasıyla ilgili 

olabilirdi. Zira 29 Kasım Kars’ta kışın şiddetini artırdığı bir döneme 

tekabül ediyordu ve bu durumdan kuzey ilçeleri güneye göre daha 

fazla etkilenmiş olabilirdi.   

Partilerin oy oranları ülke oranlarıyla kıyaslandığında SHP’nin 10.2,  

DSP’nin 4.1 ve ANAP’ın 0.9 artırdığı, DYP’nin ise 12.9 az oy aldığı 

tespit edilmektedir. Buna göre; Kars DSP’nin DYP’yi geride bıraktığı 

nadir yerlerden biri oldu. Benzer durum önceki seçimde MDP ile 

ANAP arasında yaşanmıştı.   

ANAP, Arpaçay, Iğdır, Kağızman, Merkez, Posof, Sarıkamış, Selim 

ve Tuzluca’da; SHP ise Aralık, Ardahan, Çıldır, Digor, Göle, Hanak 

ve Susuz’da birinci parti geldi. Bunlara karşın DSP ve DYP herhangi 

bir ilçede seçimi önde bitiremedi. Bir önceki seçimde MDP’yi 

destekleyen ilçelerin şimdi -Digor hariç- ANAP’ı desteklediği 

anlaşıldı. SHP ise HP’nin lider çıktığı yerlerde tabanını korurken 

üstelik Digor’da ipi önde göğüsledi, buna karşın merkez kaza ve 

Selim’de liderliği ANAP’a kaptırdı. Bir önceki seçimde Abbas 

Gökçe’yi destekleyen Arpaçay seçmeni ise bu sefer ANAP’a destek 

verdi. DSP’nin seçime katılması kesinlikle ANAP’ın işine yaramıştır. 

Sol tabanın parçalanması SHP’nin birinci parti çıkmasını önlemiştir.  

ANAP iki merkezde, SHP bir merkezde on bin oy barajını geçerken 

diğer partiler bu rakama ulaşamadı. ANAP, Kağızman’da (%49), 

Arpaçay’da (%44) ve Posof’ta (%43) oy alırken, SHP Hanak’ta 
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(%52), Digor’da (%51) ve Susuz’da (%42) oy aldı. Buna mukabil en 

yüksek oy olarak DSP Tuzluca’da yüzde 22; DYP ise Sarıkamış’ta 

yüzde 13 oy aldı.  

ANAP oldukça inişli çıkışlı bir oy grafiği çizerken SHP daha dengeli 

bir görüntü ortaya koydu. SHP, Digor ve Hanak’taki oy patlaması bir 

kenara bırakıldığında ikinci geldiği yerlerde ANAP’a yakın oy alarak 

farkın açılmasını önledi.  

Parti sayısı ve oy dağılımı dikkate alındığında Türkiye’de olduğu gibi 

Kars’ta da siyasetin dalgalı seyir takip edeceği ve ideolojik 

kutuplaşmanın derinleşeceği anlaşılıyordu. Buna göre yakın zamanda 

Türkiye’yi koalisyonların yöneteceği bir dönemin başlayacağını 

tahmin etmek zor değildi.  
 

3. Kars’ta1991 Seçimi 

1991 genel seçiminin en belirgin hususiyeti ANAP’ın Özal’sız seçime 

gitmesiydi. Turgut Özal’ın 1989’da cumhurbaşkanı olması parti ve 

ülke siyasetinde dengeleri değiştirmişti. Özal’dan sonra 1991’e kadar 

partide genel başkanlık mücadeleleri yaşandı. Yıldırım Akbulut’un 

ardından genel başkanlığa gelen Mesut Yılmaz döneminde Özal’ın 

kurduğu yapı devam ettirilemedi. Bu durum sonun başlangıcı olurken 

eski siyasilerin de yeniden siyasete hakim olmalarına neden oldu32. 

Mesut Yılmaz genel başkanlığa gelince 1992’de yapılacak olan genel 

seçimi 20 Ekim 1991’e çekti. Bunun başlıca sebebi ülke 

ekonomisindeki sıkıntılardı. Bu gidişle seçimlerin 1992’de yapılması 
 

32Tanör, Siyasi Tarih (1980-1985), Türkiye Tarihi Bugünkü Türkiye 1980-2003, 

s.82-87.  
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ANAP için ciddi sonuçlar doğuracağı öngörüldüğü için seçimler öne 

alındı33.  

Seçim bölgesi sayısı 107’e çıkarıldı. Kontenjan milletvekilliği, ülke ve 

seçim çevresi barajları korundu. Bu yüzden partiler çift baraj sistemini 

aşabilmek için ittifaklara yöneldi. MÇP ve IDP, Refah Partisi; HEP ise 

SHP çatısı altında seçime girdi. 1991 genel seçiminde 25.157.089 kişi 

oy kullandı. Katılım yüzde 83.9 olarak gerçekleşti. Oyların dağılımına 

bakıldığında; DYP yüzde 27.03 oy oranıyla 178; ANAP yüzde 24.01 

oy oranıyla 115; SHP yüzde 20.75 oy oranıyla 88, Refah Partisi yüzde 

16.87 oy oranıyla 62; DSP yüzde 10.74 oy oranıyla 7 milletvekili 

çıkardı.  Bir önceki seçime göre DYP, RP ve DSP oylarını artırırken 

ANAP ve SHP düşürdü. Sonuçlar 1987 seçiminin rövanşı gibiydi. 

Eski siyasiler oylarını artırırken yeniler oy kaybetti. Seçim sistemi bu 

sefer DYP’ye ve Süleyman Demirel’e yaradı. Öyle ki, Demirel 11 

yılın ardından yeniden başbakanlığa geldi. ANAP tam bir hezimet 

yaşarken sekiz yıllık iktidarı kaybettiği gibi koalisyon sürecinin 

dışında kaldı. İttifaklar açısından RP kârlı, SHP ise zararlı çıkmış 

görünüyordu.  
 

1991 seçimlerinde Kars’ta 232.015 seçmen oy kullandı. Katılım 71.68 

olarak gerçekleşti ki, bu Türkiye ortalamasının 12.22 puan altında 

kalındığını gösteriyordu. Bu itibarla Kars seçmeninin seçime ilgisi 

oldukça azalmış gözüküyordu.  

 
33Tanör, Siyasi Tarih (1980-1985), Türkiye Tarihi Bugünkü Türkiye 1980-2003,  

s.87-88. 
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Seçimlerde SHP 72.215 (%31), DYP 62.553 (%26), DSP 39,938 

(%17), ANAP 39.222 (%16) ve RP 16.405 (%7) oy aldı. Buna göre; 

SHP listesinden Atilla Hun, Mehmet Alp ve Zeki Naci Tarhan; DYP 

listesinden Abdulkerim Doğru ve Mehmet Sabri Güner milletvekili 

seçildi. Seçilen vekillerin tamamı yeni isimlerdi. Partilerin yeni 

isimler üzerinden halktan destek istedikleri göz önüne alınırsa bu 

metodun karşılık bulduğu söylenebilir.  Kars’ın seçim sonuçları 

Türkiye sonuçlarıyla kıyaslandığında sağ partilerin ortalamanın 

altında, sol partilerin ise ortalamanın üstünde oy aldıkları 

anlaşılıyordu. Zira RP yüzde 9.87, ANAP yüzde 8, DYP yüzde 1.03 

az oy alırken, SHP yüzde 10.25, DSP ise yüzde 6.26 oy daha fazla 

aldı.    

Önceki seçimle kıyaslandığında ANAP yüzde 20, SHP yüzde 3 oy 

kaybına uğradı. Buna mukabil DYP yüzde 18, DSP yüzde 5, RP ise 

yüzde 3 oranında oylarını artırdı. Oy geçişkenliğine bakıldığında 

ANAP’ın oylarının DYP’ye, SHP’nin oylarının ise DSP’ye kaydığı 

söylenebilir. Bu da sağda ve solda oyların benzer partiler arasında 

dağıldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
 

İdeolojik açıdan bakıldığında sol partilerin oylarını iki puan artırarak 

48’e yükselttikleri, sağ oyların ise 52’den 49’a gerilediği 

anlaşılıyordu. Dolayısıyla sağ ve sol açısından bir eşitlik yakalanmış 

gözüküyordu. Ama şurası bir gerçektir ki, sağda 1983 seçimlerinde 

yakalanan yüzde 58’lik başarının ardından sürekli bir gerileme 

yaşanıyordu. ANAP’ın yıpranması, partisel çekişmeler, DYP’nin 
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sağın çatısı olamayışı ve aday belirlemede yaşanan sorunlar sağın 

gerilemesine neden olan faktörler olarak sıralanabilir.  

ANAP bu seçimin mutlak mağlubuydu. Zira 92 bini aşkın oy 39 bine 

düştü. Bir önceki seçimde hükümet olmanın avantajını oya tahvil 

edebildiği halde ağırlaşan ekonomik sorunlar ve siyasetteki çalkantılar 

yüzünden bu kez bunu başaramadı. Bu seçim aynı zamanda Mesut 

Yılmaz’ın Özal’ın yerini dolduramadığını da ortaya çıkarmış 

oluyordu.  

SHP birinci parti gelse de 13 bin oy kaybetti. Sağın iddialı olduğu bazı 

ilçelerde birinci parti çıkması seçimin sürprizi olarak görülebilir. DYP 

20 bin civarındaki oyunu 62 binin üzerine çıkararak ciddi bir başarı 

elde etti. Böylece ANAP’ta bulunan sağın liderliğini ele geçirdi. Buna 

mukabil ancak iki milletvekili çıkarabildi. DSP nispi bir gelişme 

gösterdi. 30 bini biraz aşan oyunu 40 bin bandına yaklaştırarak 

iddiasını sürdürdü.  

Zirvede iki sol parti (SHP ve DSP) ve bir sağ parti (DYP) 

bulunuyordu. Bu durum Kars seçmeninin sol partilere gösterdiği 

teveccühü artırdığını işaret ediyordu. Bu görüşü destekleyen bir başka 

husus DYP’nin performansının zayıf kalmasıydı. DYP, ANAP 

tabanından oy alsa da onun başarısını tekrar edemedi. Karslı sağ 

seçmen devletin sorunlarını çözüm hususunda DYP kadrolarına 

yeterince güvenmediğini ve farklı arayışlar içerisinde olduğunu 

gösteriyordu. Bütün bu sonuçlar sol seçmenin daha ideolojik 

davrandığını ve temsilcisi olarak gördüğü iki partide yoğunlaştığını, 

sağ seçmenin ise parti sayısının artmasına bağlı olarak farklı 
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tercihlerde bulunabildiğini ortaya çıkarıyordu. Şurası bir gerçektir ki, 

yaklaşık yüzde 30’luk kitle sandığa gitmeyerek seçimin gidişatını 

etkiledi.  

Seçim ilçeler bazında aşağıdaki gibi sonuçlandı34:  

İlçeler Partiler Katılım Oranı % 

SHP DYP DSP ANAP  

Akyaka  1.489 989 1.796 1.576 68.64 

Aralık 3.439 1.240 479 1.444 78.65 

Ardahan  6.827 4.730 3.611 2.496 71.45 

Arpaçay 2.209 2.531 2.905 1.805 69.69 

Çıldır 2.003 3.308 3.579 826 71.18 

Digor 4.446 1.527 397 2.264 73.39 

Göle 6.853 3.005 2.890 1.859 66.32 

Hanak 6.172 1.773 2.541 937 70.39 

Iğdır 13.116 11.606 1.233 5.338 77.01 

Kağızman 2.094 6.197 2.454 3.451 75.72 

Merkez  10.916 10.075 8.052 7.403 61.30 

Posof  1.513 1.074 2.824 1.994 73.08 

Sarıkamış  3.264 6.169 2.224 2.774 71.53 

Selim 3.048 3.929 2.243 1.471 73.81 

Susuz 2.556 1.513 1.617 1.132 74.51 

Tuzluca 2.270 2.887 1.093 2.452 70.34 

Genel 

Toplam  

72.215  62.553  39.938  39.222  71.68 

 
34Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 
20.10.1991, Kars Sonuçları, s.1-7, 27. 
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Katılım oranı itibariyle Aralık, Iğdır ve Susuz en yüksek katılımın 

sağlandığı ilçeler olurken Kars, Göle ve Akyaka katılımın en düşük 

kaldığı ilçelerdi. Kars kazası katılım oranı itibariyle genel ortalamayı 

oldukça aşağıya çekmiştir ki, geçmiş seçimlerle kıyaslandığında böyle 

bir seviye asla görülmüş değildi.   

On bin oy barajı Iğdır ve Kars’ta SHP ve DYP tarafından aşıldı. SHP 

her iki kazada da DYP’den fazla oy aldı. Burada dikkat çekici husus 

Iğdır’ın ilk defa Kars’ı geride bırakmasıydı.    

SHP 51-13, DYP 40-12, DSP 34-3, ANAP ise 26-7 bandında oylar 

aldı. Buna göre yarış SHP ile DYP arasında geçmişti. SHP Hanak’ta 

yüzde 51, Aralık’ta yüzde 50 oy alırken Digor’da yüzde 49’a ulaştı. 

DYP ise en iyi performansı yüzde 40 ile Kağızman’da sergiledi. SHP, 

Aralık, Ardahan, Digor, Göle, Hanak, Iğdır, Susuz ve Kars’ta; DYP 

Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Tuzluca’da; DSP Akyaka, Arpaçay, 

Çıldır ve Posof’ta birinci gelirken ANAP ise hiçbir kazada üstünlük 

kuramadı. Hatta Çıldır ve Hanak’ta yüzde 7 oy alarak ülke barajının 

altında kaldı. Benzer durum DSP için geçerli olup o da Aralık, Digor 

ve Iğdır’da ülke barajının altında oy aldı.   

SHP’nin birinci geldiği ilçeler –Iğdır hariç- geçen seçimden de 

anlaşılacağı üzere sol seçmenin ağırlıkta olduğu yerlerdi. Buralarda 

yakın takipçisi DYP’ye yüzde 11 ila 37 arasında fark attı. Sağ 

seçmenin ağırlıkta olduğu yerler ise Kars, Iğdır, Kağızman, Sarıkamış, 

Selim ve Tuzluca görülüyordu. Buna rağmen DYP bu kazaların ancak 

üçünde birinci gelebildi. DYP, SHP ile yarışmadığı yerlerde ise DSP 
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ile rekabet etmek durumunda kaldı. Örneğin Arpaçay ve Çıldır’da 

birinciliği çok az farkla DSP’ye kaptırdı.  

Seçim sonuçları Kars’ta siyasetin dalgalı bir seyir izlediği, ekonomik 

ve güvenlik gibi sorunların seçmeni sol muhalefete yaklaştırdığı 

anlaşılıyordu. Ayrıca seçmenin ANAP ile DYP arasındaki rekabetten 

rahatsızlık duyarak sandığa gitmekte kararsızlık yaşadığı, özellikle sağ 

seçmenin ANAP’ın yıpranmasına karşılık DYP’ye beklenen desteği 

vermediği veya vermek istemediği söylenebilir. Türkiye’de seçim 

sonuçları koalisyonu doğururken, Kars’ta koalisyonunun iki ortağının 

ilk iki sırayı paylaşması siyaseten ilginç bir görüntü meydana 

getiriyordu.  

SONUÇ 

27 Mayıs 1960’da Türkiye’de ilk askeri darbe meydana geldi. Bu 

tarihten itibaren asker sık sık sisteme müdahale edecekti. Ülkenin 

yaşadığı sosyal, siyasi ve iktisadi buhran müdahale ve darbelerin 

bahanesi oldu. 12 Eylül 1980’de yaşanan darbe benzer gerekçelerle 

yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu, 1983’e kadar ülkeyi tek elden 

yöneterek yeni bir siyasal sistem tasarladı. Kasım 1983’te yapılan ilk 

genel seçimi Turgut Özal liderliğinde ANAP kazandı. Kars’ta ise HP 

birinci, ANAP üçüncü sırada geldi. HP’nin başarısı CHP’nin devamı 

olarak görülmesi ve CHP’nin kuvvetli tabana sahip olmasından 

kaynaklanıyordu. MGK’nın açık destek verdiği MDP ise ikinci parti 

oldu.  

1983 seçimleri Türkiye’nin demokratik sisteme dönüşü açısından 

önemliydi. Nitekim Turgut Özal, liberal politikalarıyla vesayet 
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sistemini aşmaya gayret etti. İkinci genel seçim 1987’de yapıldı. 

Baskın olarak nitelendirilen bu seçimi oyları azalsa da yine ANAP 

kazandı. Kars’taki seçimlerden ANAP birinci SHP ikinci çıktı. SHP, 

HP’nin oy oranına yakın oy alırken Kars’ta sol partilerin önemli bir 

tabanı bulunduğu anlaşılıyordu.  Bununla beraber ANAP’ın birinci 

parti olmasıyla Kars’ta merkez sağ önemli bir güç kazandı. Ancak 

Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve partinin başından 

ayrılmasıyla ANAP güç kaybetme sürecine girdi. Öyle ki 1991’de 

gerçekleşen seçimde ANAP iktidarı kaybetti. Artık sağın birinci 

partisi DYP oldu. Kars’ta SHP birinci, DYP ikinci parti geldi. Bu 

partiler aynı zamanda Türkiye’de uzun yıllar devam edecek olan 

koalisyon döneminin ilk hükümetini meydana getireceklerdi. 
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LOGIN 

The primary determining factor in educational services is the 

teacher. Most of the educational institutions of the precious 

target one side, students in which the community useful, to be aware 

of the task and duty is to educate. Therefore, the role of physical 

teachers and physical education classes in training students in schools 

in this sense is quite high. 

Educational literature, personality training and moral education 

concepts and terms with international sense close concepts used byt 

(Powney et al, 1995; Lovat and Toomey, 2009). Aristotle expressed 

the beautiful character as the life of right behavior, as positive 

relations with himself and the people around him 

(Althof and Berkowitz, 2006). 

Values play an active role in shaping people's interests and needs in 

order to continue their lives, as well as their thoughts and 

behaviors (Akbaş, 2008). In order for societies to survive, it is very 

important that they protect their existing values and continue 

them (Köybaşı and Dönmez, 2012). Dif you are always of a changing 

dynamic creation the most important feature to be stable and can 

survive (Balci and Sails, 2010). Conceptually, it is a social structure . 

In the education process, it is necessary to bring the values to the 

students by teachers within a certain scope . For this reason , the main 

task of the teacher should be to ensure that the students 

gain the values determined by the educational programs , not their 

own characteristics and values (Akbaş, 2004). In general , the 
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teacher plays a very active role in the process of 

forming students' behavior and attitude (Gözütok, 1995). Values 

generally affect our whole life. Therefore, all our forgotten values 

should be taught and adopted by students (Dilmaç, 2007 ). Values, 

social or personal when discussing sense also be addressed in terms of 

cultures ( Bacanlı , 2002 ). Balcı and Yelken (2010) stated that 

educating individuals who are conscious of nationality, modern, 

knowledgeable and practical culture is the main purpose of education, 

and a social and cultural meaning is added to the education 

system. Man is a creature that creates value and tends to add meaning 

and value to life. Values in a school are closely related to many issues 

such as decision-making, selection of employees, reward-punishment, 

performance evaluation, human relations, communication, 

cooperation, leadership, conflict and soon (Şişman and Turan, 

2004). School administrators must also be good value 

managers. Considering that cultural values are the basis of 

many behaviors that cannot be explained rationally, it becomes 

evident once again that school administrators attach great importance 

to values as leaders (Yılmaz, 2006) . 

Physical education and sports in our country; There are many studies 

revealing its physical, mental and cognitive benefits. On the other 

hand, studies on values education in physical education are very 

limited. Therefore, the education of gaining values through physical 

education and sports should be seen and handled as important. The 

existence of respectable and valuable individuals is not only important 

for any society but also for the Turkish society. 
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In this study, it is aimed to evaluate the level of gaining values in 

physical education teaching according to teachers' opinions. For this 

purpose, answers to the following questions were sought. 

1. What are the activities they have done in order to gain the values 

in the physical education lesson program? 

2. Which practices do they have to make the values that students 

want to gain permanent in the physical education lesson 

program? 

3. What are the values that should be given to teachers? 

4. What kind of effect does the environment have in gaining values 

to students? 

5. How should school-family cooperation be in order to gain values 

for students? 

METHOD  

Qualitative research is a method that offers the researcher flexible 

movement, and offers different approaches in data collection method, 

analysis, and research patterning according to quantitative research 

(Gay, Mills, Airasian, 2006). Qualitative research is defined as a 

research in which qualitative data collection methods such as 

observation, interview and document analysis are used, and a 

qualitative process is followed to reveal perceptions and events in a 

realistic and holistic manner in the natural environment. Qualitative 

research is an approach that prioritizes researching and understanding 

social phenomena within the environment they are connected to, with 
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an understanding based on theorizing (Yıldırım and Şimşek, 2016). 

The research design is the Phenomenology pattern, one of the 

qualitative research designs. The phenomenology pattern focuses on 

phenomena that we are aware of but do not have an in-depth and 

detailed understanding. The interview method was used in the study, 

as it would be effective in obtaining more detailed and detailed 

information about the opinions, approaches and comments of security 

forces on internet use. Through interviews, which is a systematic data 

collection process determined by a research design, unobservable 

phenomena such as experiences, attitudes, thoughts, intentions, 

interpretations, mental perceptions and reactions are tried to be 

understood (Yıldırım and Şimşek, 2016). The interview method is 

prepared to obtain the same type of information from different people 

by addressing similar issues (Patton, 1987: 111; cited in Yıldırım and 

Şimşek, 2016). 

Research Group  

In the study, the open-ended question form prepared to determine the 

opinions of the physical education teachers about "the evaluation of 

the level of gaining values in physical education teaching according to 

the teachers' opinions" was applied to 20 physical education teachers 

working in the schools affiliated to the Gaziantep Provincial 

Directorate of National Education. Maximum diversity sampling, 

which is one of the purposeful sampling methods, was used in the 

selection of the study group. According to Yıldırım and Şimşek 

(2016), the aim is to create a relatively small sample and to reflect the 
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diversity of individuals who can be a party to the problem studied in 

this sample to the maximum extent. The purpose of creating a sample 

based on maximum diversity is to try to find out whether there are any 

common or shared phenomena among the situations that vary in order 

to generalize and to reveal the different dimensions of the problem 

according to this diversity (Yıldırım & Şimşek, 2016). The number of 

physical education teachers in the sample group in this study was 

determined to be 20. Data about the research group are included in 

Table 1. 

Table 1: Personal Characteristics of the Research Group (n = 20) 

Variables Groups n % 

School settlement 

Province 15 75 

District 5 25 

Term of Office 

1-5 years 7 35 

6-10 Years 3 1 5 

11-15 Years 3 15 

16 -20 Years 3 15 

21-30 years 7 20 

Gender 
Male 12 60 

Woman 8 40 

Education 
License 19 95 

Postgraduate 1 5 
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Some personal characteristics of the research group are given in Table 1. 

When we look at the settlements of the schools where the teachers who 

participated in the study work; It is seen that 15 (75%) teachers are working 

in the city center and 5 (25%) teachers are working in the district. Looking at 

the terms of office; 7 (35%) teachers 1-5 years, 3 (15%) teachers 6-10 years, 

3 (15%) teachers 11-15 years, 3 (15%) teachers 16-20 years, 7 (35%) 

teachers however, it is seen that he has a term of office of 21-30 years. When 

we look at the gender of the research group, it is seen that 12 (60%) teachers 

are male and 8 (40%) teachers are female. When we look at the educational 

status, it is seen that 19 (95%) teachers are graduates and 1 (24%) teachers 

have graduate education. 

Preparation and Application of Open-Ended Question Form 

In the study, a semi-structured interview form consisting of 5 items was used 

to collect qualitative data. Through the interview technique, which is 

frequently used in qualitative research, the researcher tries to understand 

unobservable situations such as attitudes, experiences, intentions, thoughts, 

mental perceptions, comments and reactions (Yıldırım & Şimşek, 2016). In 

order to develop the interview form, an interview form was prepared by 

making a comprehensive literature review. While preparing the semi-

structured interview form, which is used as a data collection tool, the 

researcher was first surveyed by the field and a semi-structured interview 

form question pool was created with questions that could be asked to the 

security forces on the subject. Then, the questions created in the presence of 

three experts were examined and the semi-structured interview form was 

finalized. None of the participants included in the study were forced to 

participate in the study, and the confidentiality principle was carefully 

observed during the application and collection of the questionnaires. In the 

study, interviews were conducted with 20 volunteer physical education 
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teachers working within the Gaziantep Provincial Directorate of National 

Education using a semi-structured interview form. The interviews were 

recorded with a voice recorder and then these recordings were written down. 

Data Collection  

The qualitative research data were collected from 20 physical education 

teachers working within the Gaziantep Provincial Directorate of National 

Education. One-on-one and face-to-face interviews were conducted with all 

of the participants. During the interview process, interviews were conducted 

with those who wanted to participate in the research voluntarily and with 

permission for the place and time they deemed appropriate for them. A 

recording device and note-taking technique were used to record the 

interviews. The interviews lasted between 15 minutes and 45 minutes. 

Analysis of Data  

The data obtained from the interview form used in the study were recorded 

with a voice recorder. After the application, the qualitative data in the voice 

recordings containing the answers of the security forces were transferred to 

the computer environment by the researcher. Then, qualitative data were 

analyzed by content analysis method. Content analysis technique, which is 

frequently used in the analysis of the data obtained from the questions in the 

interview form, was used. The aim is to reach concepts that can explain the 

collected data (Yıldırım and Şimşek, 2016). 

The steps followed are as follows; 

  Collection of research data 

  Coding of data 

  Creating themes 
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  Organizing data according to codes and themes 

   Interpretation of the findings 

FINDINGS and COMMENT 

In this section, the findings obtained as a result of interviews with physical 

education teachers in order to evaluate the level of gaining values in physical 

education teaching according to teachers opinions are included. 

 

Table 2. The distribution of the research group's views on the activities 

they have done to gain the values in the curriculum. 

Themes  n % 

To adopt sports culture 16 32.7 

Sporting events 16 32.7 

Learning by doing and practicing 9 18.3 

Out-of-school activities 8 16.3 

Total 49 100 

 

In Table 2 shows the distribution of the research group's views on the 

activities they have done to gain the values in the curriculum. Considering 

the opinions of the participants about the activities they have done to gain 

the values in the curriculum, 4 themes have emerged. It was observed that 

the participants expressed more than one theme. 
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Among these themes, the themes of adopting sports culture (32.7%), sportive 

activities (32.7%), learning by doing and practicing (18.3%), and out-of-

school activities (16.3%) were found to be the foremost among these themes. 

Table 3. The research group b that training I programs to students in 

the course of which no application for permanent values required to 

gain what they can for the distribution of opinions. 

Themes n % 

How to be a good person 18 31.1 

I use a penalty and reward system 15 25.9 

Positive behavior change 14 24.1 

I link the physical education lesson 

with the other lessons 

11 18.9 

Total 58 100 
 

In Table 3, the distribution of the opinions of the research group regarding 

the practices they have made to ensure that the values desired to be acquired 

by the students in the physical education course program are permanent are 

given. Four themes emerged in the distribution of the participants' views on 

which practices they have made to ensure that the values desired to be 

acquired by students in the program of physical education are permanent. 

According to this; 18 teachers (31.1%) expressed their views on how to be a 

good person, 15 teachers (25.9%) use the punishment and reward system, 14 

teachers (24.1%) positive behavior change, 11 teachers (18.9%) associate 

physical education with other lessons.  
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Table 4. Distribution of the research group's views on the values that 

should be acquired by students. 

Themes N % 

National and moral values 20 22.8 

Moral values 18 20.4 

Respect and love 18 20.4 

Doing his duty well 16 18.2 

Sense of fair play 16 18.2 

Total 88 100 

 

In Table 4, the distribution of the research group's views on the values that 

should be acquired by students is given. 5 themes emerged from the opinions 

of the participants about the values that should be acquired by the students. It 

was observed that the participants expressed more than one theme. 

According to the percentage ranking among these themes, the themes of 

national and moral values (22.8%), moral values (20.4%), love and respect 

(20.4%), good duty (18.2%), sense of fair play (18.2%) It has been seen to 

be out. 

Table 5. Distribution of the research group's views on the effect of the 

environment in gaining students values. 

Themes N % 

Yes, environmentally effective 18 37.5 

School is effective 16 33.3 

Family influential 14 29.2 

Total 48 100 
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In Table 5 shows the distribution of the research group's views on the effect 

of the environment in gaining values to students. Three themes emerged 

from the opinions of the participants about the effect of the environment in 

gaining students values. It was observed that the participants expressed more 

than one theme. According to the percentage ranking among these themes, it 

was seen that the themes that are yes, environmentally effective (37.5%), 

school effective (33.3%) and family influenced (29.2%) came to the fore. 

Table 6. Distribution of the data of the research group on how school-

family cooperation should be in order to gain values to students. 

Themes N % 

There should be school family and 

environment cooperation 

20 25 

The family must embrace values 17 21.3 

There must be effective 

communication 

16 20 

An atmosphere of trust should be 

provided 

14 17.5 

Activities related to values should be 

held 

13 16.2 

Total 8 0 100 
 

In Table 6 shows the distribution of opinions of the research group on how 

school-family cooperation should be in order to gain values for students. 5 

themes emerged from the opinions of the participants about how school-

family cooperation should be in terms of gaining values to students. It was 

observed that the participants expressed more than one theme. According to 

the percentage ranking among these themes, there should be school-family 

and environment cooperation (25%), the family should adopt values 

(21.3%), effective communication (20%), an atmosphere of trust (17.5%), 
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and activities related to values ( 16.2%), it was observed that their themes 

came to the fore. 

RESULTS, SUGGESTİONS and DİSCUSSİONS 

In this part of the research, the results obtained as a result of interviews with 

physical education teachers about the level of gaining values in physical 

education teaching are included. 

When we look at the opinions of the research group about the activities they 

have made to gain the values in the curriculum, a large proportion of them 

state that they adopt sports culture and have sportive activities done. In 

addition, the research group stated that they provide a learning environment 

by doing and applying them, as well as having out-of-school activities. 

Based on these views, it can be said that sports culture should be created in 

order to keep the values from the society alive. In addition, we can say that 

activities inside and outside the school provide benefits for students in terms 

of values and adoption of the norms in the society. Ulusoy (2005) states in 

his study that students can gain moral values with reading passages prepared 

in accordance with the purpose in history textbooks. In addition, they 

reached similar results in the study conducted by (Meydan and Bahçe, 2010) 

titled evaluating the acquisition levels of values in life studies teaching 

according to teachers opinions. 

It is observed that a great majority of the research group (31.1%) had 

activities in the physical education class about how a good person should be 

in order for the values to be permanent. In addition, teachers (25.9%) stated 

that they used punishment and reward system in lessons. In addition, the 

teachers participating in the research in the lessons; They stated that they 

associated positive behavior change and physical education lessons with 

other lessons. Based on these thoughts, we can say in general terms how 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 831 

 

students are being educated and what needs to be done in order to be a good 

individual and be beneficial to the society. Meydan and Bahçe (2010) 

reached similar results regarding our findings in their studies. 

While it is seen that all of the research group expressed an opinion in the 

direction of gaining national spiritual values to the students, the majority of 

them stated that moral values, respect and love, doing their duty well and a 

sense of fair play should be formed. Therefore, based on these views of the 

research group, it can be said that students should adopt national and 

spiritual values in general. In addition, we can state that such feelings of 

students should be developed with physical education classes. Yiğittir (2009) 

study with primary school 4th and 5th grade students concluded that the 

students were good people, helpful and beneficial to their environment. 

In addition, in the study conducted, Balcı and Yanpar Yelken (2010), one of 

the conceptualizations of primary school teachers towards the concept of 

value is that while the basic rules regulating the rules in individuals and 

society are values; In the research conducted, Bektaş and Karadağ (2013), 

results regarding the value of cooperation were revealed. When we look at 

the results of the studies conducted in this sense, it shows a close 

relationship with our results. In different studies, it has been determined that 

teacher candidates who receive pedagogical formation education have high 

opinion points in the dimensions of caring and valuing national values 

teaching (Çetin, 2013; Altunay and Yalçınkaya, 2011; Kurtdede Fidan, 

2009). 

When we look at the views of the research group about the effect of the 

environment on the students gaining values; 18 teachers stated that the 

environment is effective in the process of gaining values. In addition, the 

research group stated that the school and family have an active role in the 
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acquisition of values. In this sense, we can say that the environment in 

general has an effect on the acquisition of values to students both inside and 

outside the school. In their study, Meydan and Bahçe (2010) think that the 

school, the family and the environment affect each other in gaining values 

and they should be in cooperation, otherwise the education given at the 

school will be left alone. In his study, Mentiş (1997) concluded that the 

educational status of the parents, television programs and watching time, and 

gender cause differences in the values attainment level of students, and that 

the family and school environment, different socio-economic conditions, 

class and physical conditions of the school also affect this situation. On the 

other hand, in Akbaş (2004) study, teachers stated that the determining factor 

in value teaching is the family, and the values given at school are not 

reinforced sufficiently in the family and the environment. 

When we look at the views of the research group about how school-family 

cooperation should be in order to gain values for students; While all teachers 

stated that there should be cooperation between school-family and the 

environment, 17 teachers stated that the family should adopt values, 12 

teachers should have effective communication, 14 teachers stated that an 

atmosphere of trust should be provided, and 13 teachers stated that activities 

should be done about values. Based on these views, we can say that there 

should be a school-family and environment cooperation in order to protect 

and adopt values in society. In addition, we can state that certain activities 

should be carried out in schools and other institutions in the society at certain 

time intervals regarding the values that keep the society alive. Çepni, 

Bacanak, and Küçük (2003) concluded in their studies that curricula are very 

important in gaining values to students. 

As a result, physical education teachers stated that they do more sportive 

activities to make students adopt the values in the program. The teachers 
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who participated in the study stated that they chose a reward system and 

change behavior in a permanent way in order for the values to be permanent. 

Besides, the research group; They stated that the values that should be 

acquired by students, national moral values, moral values, respect-love and 

fair-play feelings should be developed. In addition, while the research group 

stated that the effect of social environment is important in gaining values to 

students, it was concluded that cooperation between school, family and 

environment is important in adopting values. 

SUGGESTIONS 

In-service training seminars in schools should be increased and made more 

regular. 

Conferences and panels should be held in all provinces and schools for 

values education. 

Rules in schools should be clearly made more active. 

National and moral values should be protected. 

Teacher training should be given importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



834 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

REFERENCES 

1. Akbaş, O. (2004). “Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının 

İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleştirme Derecesinin 

Değerlendirilmesi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 

Ankara. 

2. Akbaş, O. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış” Değer 

Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27. 

3. Althof, W., Berkowitz, M.W. (2006). Moral Education And Character 

Education: Their Relationship And Roles İn Citizenship Education. 

Journal Of Moral Education, 35(4), 495-518. 

Doi:10.1080/0305724060101220. 

4. Altunay, E.,Yalçınkaya, M. (2011). "Öğretmen Adaylarının Bilgi 

Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 

17(1), 5-28. 

5. Bacanlı, H. (2002). Psikolojik Kavram Analizleri. Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım. 

6. Balcı, F. A., Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin 

“Değer” Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 81-90. 

7. Bektaş, M., Karadağ, B. (2013). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin 

Yardımlaşma Değerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforların 

İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 271-

286. 

8. Büyükozturk, S. (2006). Data Analysis Forsocialsciences. Ankara: 

Pegema Publications. 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 835 

 

9. Çepni, S., Bacanak, A., Küçük, M. (2003). "Fen Eğitiminin Amaçlarında 

Değişen Değerler: Fen Teknoloji-Toplum". Değerler Eğitimi Dergisi, 

1(4), 7-29. 

10. Çetin, Ş. (2013)." Öğretmen Adaylarının Milli Değerlerin Öğretimine 

Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". 

Turkısh Studies-İnternational Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8(8), 1733-1743. 

11. Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencine Verilen İnsani 

Değerler Eğitimin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. 

Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 

12. Gay, L.,Mills, G., Airasian, P. (2006). Educationalresearch: 

Competenciesfor Analysis And Application. New York: Prenticehall. 

13. Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara 

Demokrasi Vakfı Yayınları. 

14. Köybaşı, F., Dönmez, B. (2012). Opinions of Newly Started And Retired 

Elementary School Teachers on Professional Values and Investigation 

of Changes in These Values. Theory & Practice - 12 (2), 1379-1396. 

15. Kurtdede Fidan, N. (2009). "Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine 

İlişkin Görüşleri". Kuramsal Eğitim Bilim, 2(2), 1-18. 

16. Lovat, T., Toomey, R. (2009). (Eds.), Values Education And Quality 

Teaching: The Double Helix Effect. Dordrecht, Netherlands: Springer. 

17. Mentiş, A., (1997). İlköğretim Birinci Aşama Sosyal Bilgiler Dersi 

Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

18. Meydan, A., Bahçe, A. (2010). Hayat Bilgisi Öğretiminde Değerlerin 

Kazandırılma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre 



836 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

Değerlendirilmesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 1 

(1), 20-37. 

19. Powney, J., Cullen, A. M., Schlapp, U., Glissov, P., Johnstone, M. Ve 

Munn, P. (1995).    Understanding Values Education İn The Primary 

School. (Res. Rep. No.64) Scottish Council For Research İn 

Education. University of Glasgow.  

20. Şişman, M., TURAN, S. (2004). Dünyada Eğitim ve Yöneticilerinin 

Yetiştirilmesine İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye İçin 

Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 

13-26.  

21. Ulusoy, K. (2005). “Tarih Dersinde Ahlâkî Değerlerin Aktarımı Bir 

Okuma Parçası Örneği”, Milli Eğitim Dergisi, 33 - 168, 126-133. 

22. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

23. Yılmaz, E. (2006). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul 

Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

24. Yiğittir, S. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4 ve 5. Sınıf 

Değerlerinin Kazanılma Düzeyi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi 

Üniversitesi, Ankara. 

 

 

 

 

 



HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



838 | HACI BEKTÂŞ-I VELÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VIII | 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-7636-44-5




